KALLELSE
2020-11-09
Kommunstyrelsen

Plats och tid
för sammanträde

På distans via Microsoft Teams samt kommunkontoret, Svenstavik,
tisdagen den 10 november 2020 kl. 09:30

Informationspunkter
1
2
3

09.30-10.00 Information från socialtjänsten - Jessica Granqvist, tf.
avdelningschef Socialtjänst
10.00-11.00 Uppföljning psykisk hälsa, uppföljning folkhälsoplan 2019
samt summering medborgarlöften 2020 - Kajsa Kårwik,
folkhälsosamordnare
11.00-12.00 Kommundirektören informerar - Ralf Westlund

Sammanträdespunkter
4

Val av justerare, tid och plats för justering

5

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
6

Budget 2021

2020/247

3 - 109

7

Kommunens upplåning 2021

2020/249

110

8

Principbeslut överflyttning investeringsanslag från år 2020

2020/254

111

9

2020/260

10

Antagande av detaljplan Bergsviken 4:64 m.fl. (detaljplan för centrum och
bostäder)
Bildande av kooperativ hyresgästförening Trygghetsboende

11

Kommunal borgen och låneramar 2021

2020/248

12

Beslut om borgensavgift

2020/270

112 195
196 208
209 210
211

13

Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening

2020/220

14

Svar på granskning av bokslut och årsredovisning 2019

2020/118

2020/269

212 219
220 349
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KALLELSE
2020-11-09
15

Översyn kommunens förvaltade fonder

2019/175

16

Tilläggsanslag LSS

2020/131

17

2015/300

18

Svar på medborgarförslag - Gratis resande i länet för alla ungdomar, även
för ungdomar med funktionsnedsättning
Svar på medborgarförslag - Storsjöodjurscenter

19

Svar på medborgarförslag - Ungdomslokal i Svenstavik

2015/422

20

Svar på medborgarförslag - Gokartträning

2015/423

21

Svar på medborgarförslag - Låt ishallen vara ishall, året om

2016/184

22

2018/230

23

Svar på medborgarförslag - Sätt upp hundbajstunnor på några olika platser
i Svenstavik
Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Svenstavik

24

Svar på motion - Strategiskt arbete för att lyfta Berg/Härjedalen

2015/116

25

Svar på motion - Utredning om badhuset i Svenstavik

2016/73

26

2018/275

28

Svar på motion - Lagen om valfrihet av utförare av servicetjänster till
hemtjänstmottagare genom förenklat ansökningsförfarande
Remittering av motion - Inför språkkrav för anställning och arbete inom
välfärdsyrken
Kungörelsesätt för kommunfullmäktiges sammanträden 2021

29

Jämtlands räddningstjänstförbund - Delårsrapport januari-augusti 2020

2020/230

30

Ansökan om LOK-stöd - Bergs RF - Ridsport

2020/244

31

Nya bidragsnormer

2017/318

32

Revidering av arvodesreglementet

2019/109

33

2020/128

35

Redovisning av synpunkter och klagomål inom utbildningsnämndens
verksamhetsområde
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom SoL och
LSS
Inriktningsbeslut VA Torkilstöten

36

Postortsbyte för Storhogna kommer inte att genomföras

2020/15

37

Meddelanden

38

Delegationsbeslut

27

34

2015/421

2018/231

2020/200
2020/240

2020/119
2016/188

350 354
355 359
360 380
381 387
388 398
399 401
402 409
410 412
413 415
416 419
420 425
426 433
434 437
438 439
440 481
482 483
484 485
486 495
496 498
499 502
503
504 507
508 576
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Barncheck

Ansvarig nämnd
Handläggare
Ärende

Sida 1

Kommunstyrelsen
Ralf Westlund

Dnr

2020/247

Budget 2021

Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta Nationernas
Barnkonvention. Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har
samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas
mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid
komma i första hand. FN:s barnkonvention består av 54 artiklar.


Barnchecken för Bergs kommun ska ingå som underlag vid alla beslut i fullmäktige,
samt i nämnder, styrelser och bolag, där nedanstående frågeställningar är relevanta.



Följande frågor ska ställas innan beslut fattas. Om någon fråga besvaras med nej, bör
en noggrann analys av vad detta får för konsekvenser för barn och ungdomar göras.
Möjliga alternativ bör utredas ytterligare.



Barnchecken ska följa ärendet från början till slut.

1 Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i första rummet?

☒ Ja

☐ Nej

Kommentar
2 Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
beaktas?

☒ Ja

☐ Nej

Kommentar
3 Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

☒ Ja

☐ Nej

Kommentar
4 Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?

☐ Ja

☒ Nej

Kommentar
5 Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappande barns och ungdomars
behov?

☒ Ja

☐ Nej

Kommentar

En redovisning av hur Barnchecken har använts i nämndens/styrelsens/bolagets beslut
under året bör göras i samband med det årliga fastställandet av bokslut.
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Barncheck

Sida 2

UTDRAG UR BARNKONVENTIONEN
Artikel 1

Ett barn – det är varje människa i världen under 18 år.
Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
Artikel 4

Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka
förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.
Artikel 6

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 12 - 15

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och
myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i
första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.
Artikel 23

Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv
som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället.
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BUDGETRAMAR 2021-2023
Befolkning
Befolkning 1/11 2019 = 7040

7040
Budget 2020

7050

7010

6970

Förslag
Förslag
Förslag
Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Kommunstyrelsen
Miljö och byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Vård och socialnämnden
Fastighets och IT nämnden
Nämndverksamhet, nettokostnad

-60,6
-3,6
-207,8
-213,8
-9,9
-495,6

-64,9
-3,6
-214,0
-220,6
-5,1
-508,2

-66,8
-3,7
-220,5
-227,2
-5,2
-523,4

-67,8
-3,8
-223,8
-230,6
-5,3
-531,3

Utbet pensioner, skatter och försäkr.
Avskrivningar
Summa kostnader

-12,0
-19,0
-526,6

-13,0
-19,0
-540,2

-13,0
-19,0
-555,4

-13,0
-19,0
-563,3

Skatteintäkter o inkomstutjämning
Generella statsbidrag och kostnadsutj.
Fastighetsavgift
Lss utjämning
Summa skatteintäkter o statsbidrag
Utdelning

408,8
80,9
22,0
15,4
527,1

409,7
88,7
26,6
14,2
539,2
15,0

418,3
85,9
27,5
14,1
545,8
15,0

429,6
86,9
28,0
14,1
558,6
5,5

Finansnetto
Summa intäkter

3,0
530,1

3,0
557,2

3,0
563,8

3,0
567,1

3,5

17,0

8,4

3,8

Resultat
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Investeringsbudget

Budget
2020

Kommunstyrelsen

Förslag
2021

Plan
2022

Plan
2023

14 723

12 108

14 227

14 137

Fastighets- och IT-nämnden

2 440

4 500

4 500

4 500

Utbildningsnämnden

1 580

1 760

1 460

1 460

Vård- och socialnämnden

1 220

1 500

1 500

1 500

Miljö- och byggnämnden

200

400

400

400

20 163

20 268

22 087

21 997

Summa

1
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Budget
2020
200
200

Förslag
2021
300
300

Plan
2022
300
300

Plan
2023
300
300

Stabsavdelningen inkl HR varav
Proj GDPR
Komm.projekt GRUVA
Gem inventarier
IT-investeringar
Demokratistöd/Rullarkiv/Evolut. Mm
HR - PA-system

2 060
850
200
100
520
290
100

1 570
70
200
100
900
0
300

1 500
0
200
100
900
100
200

1 400
0
200
100
900

Tillväxtavdelningen varav
Näringsliv/utveckling - medfin/proj
Fritids- och föreningsutveckling
Kultur - inv/dig.kommunfilm
Bibliotek

5 723
1 948
3 185
90
500

3 513
2 293
1 120
100
0

6 427
2 617
3 710
100
0

6 437
2 627
3 710
100
0

Plan/översikt varav
Detaljplaner
Översiktlig planering

750
500
250

1 100
600
500

1 100
600
500

1 100
600
500

Teknisk verksamhet varav
Förrättningar
Markskötsel
Skogsbilvägar
Skogsstrategi

230
130
0
0
100

1 125
100
725
300
0

100
100
0
0
0

100
100
0
0
0

5 760

4 500

4 800

4 800

14 723

12 108

14 227

14 137

Kommundirektör varav
Innovationsfond

VA/renhållning

Totalt Ks

2

200
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Investeringar per avd 2020-22
Nämnd/förvaltning
Fastighets- och IT-nämnd
IT varv
Datorutrustning
Microsoftlicenser
Support/Backup
Accesspunkter
2 nya brandväggar
Lic Horizon
Support Horizon
Lokalvård varav
Skurmaskiner
Totalt FIN

Budget
Förslag
Plan
Plan
2020
2021
2022
2 400
4 460
4 460
1 800
1 700
0
1 400
500
290
0
90
100
0
0
780
200

2023
4 460

40
40

40
40

40
40

40

2 440

4 500

4 500

4 500

3
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Till UN 2020-10-14

Investeringar per avd. 2020-22
Nämnd/förvaltning
Utbildningsnämnd
Budget
Utbildningsavd varav
Kök samtl verksamh.
IT grundskolor
Inventarier
Inventarier ny förskola
Fjällgymnasiet
Totalt UN

2020
1 580
20
700
360
0
500
1 580

4

Förslag
Plan
2021
1 760
20
650
790
300
0
1 760

Plan
2022
1 460
20
650
790
0
0
1 460

2023
1 460
20
650
790
0
0
1 460
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Investeringar per avd. 2020-22
Nämnd/förvaltning
Vård-och socialnämnd
Budget
Vård- och socialnämnd varav
Inventarier
Tekniska hjälpmedel
Teknisk utveckling
Totalt VSN

Förslag
2020
1 220
360
360
500
1 220

Plan
2021
1 500
500
500
500
1 500

5

Plan
2022
1 500
500
500
500
1 500

2023
1500
500
500
500
1500
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Investeringar per avd. 2020-22
Nämnd/förvaltning
Miljö- och byggnämnd
Budget
Miljö- och bygg varav
Ärendehantering
Totalt MoB

Förslag

Plan

Plan

2020
200
200

2021
400
400

2022
400
400

2023
400
400

200

400

400

400

6
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Perspektiv: Ekonomi
Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

God ekonomisk hushållning

Anpassning av
kostnader och
intäkter

Verksamhetens nettokostnad/
skatteintäkter Årets resultat

Resultaträkning

God ekonomisk hushållning för
koncernen

Anpassning av
kostnader och
intäkter

Årets resultat för koncernen

Resultaträkning för
koncernen

Soliditet

Finansieringsplan

Eget kapital / Totala tillgångar
Finansiering med egna medel /
kommunens nettoinvesteringar

Självfinansieringsgrad investeringar Långsiktigt arbete
med kommunens
lånebild

1

Förslag
Målvärde 2021

Utfall kvartal 4
2019

+17,0 mkr

100,4%
(utifrån tidigare
målformulering)

25 mkr

Nytt mål 2020

Balansräkning

50%

56,5%

Balansräkning

100%

100%
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Perspektiv: Medborgare
Förslag
Målvärde
2021

Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Bra dialog med medborgarna

Dialogmöten med
utvärdering

NII (Nöjd Inflytande Index)

SCB
Medborgarundersökning
2019

Minst index 40

43

Nöjda medborgare

Förbättrad servicenivå,
tjänstegarantier,
tillgänglighet, kunden i
fokus, bra bemötande
Använd barnchecken enl.
Kf:s beslut

NMI (Nöjd Medborgar Index)

SCB
Medborgarundersökning
2019

Minst index 50

52

Beaktade beslut / Samtliga
beslut

Tjut/beslut

100%

100%

Översyn av öppettider,
tekniklösningar,
medborgarservice
Översyn av öppettider,
tekniklösningar,
medborgarservice
Aktivt arbete med
tillgänglighet och
bemötande, t.ex. via
Förenkla helt enkelt

Andel medborgare som får
kontakt med en handläggare via
telefon
Andel svar på frågor via e-post
inom två arbetsdagar

Kommunens kvalitet i
Korthet

Minst index 60

44

Kommunens kvalitet i
Korthet

Minst index 90

54

Andel av medborgare som tar
kontakt med kommunen som
upplever ett gott bemötande

Kommunens kvalitet i
Korthet

Minst index 90

87

Barnperspektivet beaktas vid alla
politiska beslut.
Hög tillgänglighet till kommunens
verksamheter via telefon
Hög tillgänglighet till kommunens
verksamheter via mail
Gott bemötande vid telefonkontakt
med kommunen

2

Utfall kvartal 4
2019
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Perspektiv: Medarbetare
Förslag
Målvärde 2021

Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Minskad total sjukfrånvaro

Förbättrad arbetsmiljö,
ökat inflytande och
delaktighet,
förebyggande arbete
(friskvård)

Frånvaro orsakad av
sjukskrivning enl
obl.redovisning av
sjukfrånvaron

Personec

5,0%

Minskad korttidssjukfrånvaro

Förbättrad arbetsmiljö,
ökat inflytande och
delaktighet,
förebyggande arbete
(friskvård)

Korttidsfrånvaro (1-14
dagar) orsakad av
sjukskrivning enl
obl.redovisning av
sjukfrånvaron

Personec

30% av total
sjukfrånvaro

Andel utförda arbetstimmar
utförda av tillsvidareanställda
medarbetare ska öka

utvecklad
bemanningsplanering

I procent av total utförd
arbetstid

Personec

ökning med 10%
jmf 2019

Komptensutvecklingsplaner för
samtliga tillsvidareanställda

Utformning av plan,
samt upprättande av
planer tillsammans
med medarbetarna

Andel anställda med
kompetensutvecklingsplan

Uppgiftsinsamling

3

100%
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Förkortad handläggningstid för
medborgarförslag och motioner

Förbättrade stabsrutiner
och handläggning

Tid från registrerad handling till
svar

Ärendehanteringssystem

Bra företagsklimat

Aktiviteterna i
handlingsplanen för ett
förbättrat företagsklimat

Placering i Svenskt näringslivs
ranking av kommuner

Lokalt företagsklimat

Bergs kommun ska upplevas som en Aktiviteterna i
handlingsplanen för ett
bra kommun att leva och bo i.
förbättrat företagsklimat,
dialogmöten,
kvalitetsarbete.
Befolkningsutveckling
Förbättrad attraktivitet

Nöjd Region Index

SCB
Medborgarundersökning
2019

Befolkningsstatistik

Egenförsörjning som nyanländ
svensk

Aktivt samarbete med
berorda aktörer i
integrationsarbetet

Fler nystartade företag

Ökad attraktivitet bland
företag att starta i Bergs
kommun

Förslag
Målvärde 2021

Utfall kvartal 4
2019

Kommunförvaltningen
1 år

1 år >

90

118

Minst index 60

58

SCB/Procapita

7090

7061

Antal som efter
etableringsperioden om två år
ingår i någon form av insats som
helt/ delvis leder till
egenförsörjning

Sammanställning av insatser
per individ som
överensstämmer med
nyckeltalet

50%

43%

Antal nystartade företag

SCB

60

72

4
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Förslag
Målvärde 2021

Nyckeltal

Mäts via

Alla elever når minst betyget E i
årskurs nio i grundskolans alla
ämnen. Målvärde 100 % i enighet
med Skollagens krav. Riktvärde BSC
ska ses som delmål.

Betygsresultat

Andelen elever som 2019: 77%
Egen undersökning
75%
alternativt Kolada (Skolverket når minst betyget E i
årskurs nio i
och SCB)
grundskolans alla
ämnen ska öka till
80%.

Alla elever når minst betyget E i
årskurs sex i matematik. Målvärde
100 % i enlighet med skollagens
krav. Målvärde BSC ska ses som
delmål.

Betygsresultat

Egen undersökning
Andelen elever som
alternativt Kolada (Skolverket når minst betyget E i
årskurs sex i
och SCB)
matematik ska öka
från föregående år.

2019: 92%
2020: 85%

Alla elever når minst betyget E i
årskurs sex i svenska. Målvärde 100
% i enlighet med skollagens krav.
Målvärde BSC ska ses som delmål.

Betygsresultat

Egen undersökning
Andelen elever som
alternativt Kolada (Skolverket når minst betyget E i
årskurs sex i svenska
och SCB)
ska öka från
föregående år.

2020: 86%

Alla elever i åk 3 som deltagit i alla
delprov i ämnesprovet i matematik
klarar kraven för godkänt. Målvärde
100 %. Målvärde BSC ska ses som
delmål.

Nationella prov resultat

Egen undersökning
Andel elever som
Nytt mål 2020, inga
alternativt Kolada (Skolverket klarar kraven för
resultat finns för 2020
och SCB)
godkänt i alla delprov i
då NP ställdes in
ämnesprovet i
matematik ska vara
minst 70%.

Utfall kvartal 4
2019

Utbildning

5

2020:
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Förslag
Målvärde 2021

Nyckeltal

Mäts via

Alla elever i åk 3 som deltagit i alla
delprov i ämnesprovet i Svenska
klarar kraven för godkänt. Målvärde
100 %. Målvärde BSC ska ses som
delmål.

Nationella prov resultat

Egen undersökning
Andel elever som
Nytt mål 2020, inga
alternativt Kolada (Skolverket klarar kraven för
resultat finns för 2020
och SCB)
godkänt i alla delprov i
då NP ställdes in
ämnesprovet i
svenska ska vara
minst 80%.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målvärde 100% i enlighet med
skollagens krav. Målvärde BSC ska
ses som ett delmål.

Andel elever som svarat
"Stämmer helt och hållet" samt
"Stämmer ganska bra" (åk 2-9)
och Ja (Fkl-åk 1) på påståendet
"Jag känner mig trygg i skolan"

Egen undersökning via årliga Andelen elever som
elevenkäter Fkl-1 (fråga 6),
känner sig trygga ska
åk 2-6 (fråga 24), åk 7-9
öka från föregående
(fråga 39).
år.

Eleverna anser att undervisningen är
stimulerande. Målvärde 100%.
Målvärde BSC ska ses som ett
delmål.

Andel elever som svarat
"Stämmer helt och hållet" samt
"Stämmer ganska bra" (åk 2-6)
på påståendet "Skolarbetet gör
mig så nyfiken så att jag får lust
att lära mig mer". Andel elever
som svarat "Stämmer helt och
hållet" samt "Stämmer ganska
bra" (åk 7-9) på påståendet
"Skolarbetet stimulerar mig att
lära mig mer". Andel elever som
svarat "Ja" samt "Ibland" (fkl-åk
1) på påståendet "Skolarbetet är
roligt"

Egen undersökning via årliga
elevenkäter åk 2-6 (fråga 8),
åk 7-9 (fråga 9), fkl-åk 1
(fråga 14).

Andelen elever som
Nytt mål 2020, resultat
känner stimulans ska
finns från enkät 2019:
vara minst åk 2-6:
åk 2-6: 77% (flickor:
90%, åk 7-9: 70%, fkl70%, pojkar: 83%),
åk 1: 90%
åk 7-9: 55% (flickor:
56%, pojkar: 54%)

Eleverna känner att de är delaktiga
och har möjlighet att påverka i
skolan.

Andel elever som svarat
"Stämmer helt och hållet" samt
"Stämmer ganska bra" (åk 2-9)
på påståendet "På lektionerna är
vi elever med och påverkar på
vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter". Andel elever som
svarat "Ja" samt "Ibland" (Fkl-åk
1) på påståendet "Jag får vara
med och planera mitt
skolarbete".

Egen undersökning via årliga
elevenkäter Fkl-1 (fråga 12),
åk 2-6 (fråga 14), åk 7-9
(fråga 29).

Andel elever som
känner delaktighet och
har inflytande ska ska
vara minst: fkl-åk 1:
95%, åk 2-6: 85%, åk
7-9: 85%.

6

Utfall kvartal 4
2019

åk 2-6: 91%
åk 2-6 Flickor: 88%
åk 2-6 Pojkar: 94%
åk 7-9: 86%
åk 7-9 Flickor: 85%
åk 7-9 Pojkar: 86%
Fkl-1: 87% (Ja 87%,
Ibland 11%, Nej 2%)

åk 2-6: 67%
åk 2-6 Flickor: 65%
åk 2-6 Pojkar: 70%
åk 7-9: 61%
åk 7-9 Flickor: 68%
åk 7-9 Pojkar: 53%
fkl-1: 75%
fkl-åk1 Flickor: 67%
fkl-åk1 Pojkar: 81%
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Utfall kvartal 4
2019

Andelen
Nytt mål 2020, resultat
vårdnadshavare som
finns från enkät 2019
svarar "Ja alltid" samt
för fråga 15: 98%
"Ja ofta" ska öka från
föregående år.
Andelen
vårdnadshavare som
svarar "Stämmer helt
och hållet" samt
"Stämmer ganska bra"
ska öka från
föregående år.
Egen undersökning via årlig Andelen
Nytt mål 2020, resultat
vårdnadshavarenkät (fråga vårdnadshavare som
finns från enkät 2019
svarar "Ja alltid" samt
18 14).
för fråga 18: 86%
"Ja ofta" ska öka från
föregående år.
Andelen
vårdnadshavare som
svarar "Stämmer helt
och hållet" samt
"Stämmer ganska bra"
ska öka från
föregående år.
Egen undersökning via årlig Andelen
Nytt mål 2020, resultat
vårdnadshavarenkät (fråga 6 vårdnadshavare som
finns från enkät 2019
svarar "Ja alltid" samt
14).
för fråga 6: 95%
"Ja ofta" ska öka från
föregående år.
Andelen
vårdnadshavare som
svarar "Stämmer helt
och hållet" samt
"Stämmer ganska bra"
ska öka från
föregående år.
Förskola: 38%
Egen undersökning
Andel legitimerade
legitimerade
lärare för respektive
förskollärare
stadie och ämne ska
Förskoleklass: 100%
öka från föregående
Grundskola: 80%
år.
lärarlegitimation
(1-3: 83%, 4-6: 70%,
7-9: 84%)
Fjällgymnasiet: 73%
lärarlegitimation SFI:
49% lärarlegitimation
Andel klasser som har
legitimerade lärare för
aktuell årskurs och
ämne Grundskola: 55%
(1-3: 55%, 4-6: 46%, 79: 68%)
Hackås: 33%,
Myrviken 1-6: 65%,
Svenstavik 1-6: 34%,
Klövsjö: 60%,
Ljungdalen: 76%,
Rätan: 47%,
Åsarna: 42%,
Myrviken 7-9: 71%,
Svenstavik 7-9: 66%

Verksamheten kännetecknas av en
trygg omsorg.

Egen undersökning via årlig
Andel vårdnadshavare som
anger "Ja alltid" samt "Ja oftast" vårdnadshavarenkät (fråga
på påståendet "Jag är lugn och 15 5).
trygg när mitt barn är på
förskolan". Andel
vårdnadshavare som anger
Stämmer helt och hållet" samt
"Stämmer ganska bra på
påståendet "Jag upplever att mitt
barn känner sig tryggt på
förskolan.

Verksamheten skapar bästa möjliga
förutsättningar för att barnen ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt
genom att samarbeta på ett nära och
förtroendefullt sätt med hemmen.

Andel vårdnadshavare som
anger "Ja alltid" samt "Ja oftast"
på påståendet "Jag får
information om verksamheten".
Andel vårdnadshavare som
anger "Stämmer helt och hållet"
samt "Stämmer ganska bra" på
påståendet "Jag upplever att jag
får fortlöpande information om
mitt barns tillvaro på förskolan"

Verksamheten kännetecknas av en
tillitsfull relation mellan förskolan och
hemmen.

Andel vårdnadshavare som
anger "Ja alltid" samt "Ja oftast"
på påståendet "Som förälder är
jag välkommen i förskolan".
Andel vårdnadshavare som
anger "Stämmer helt och hållet"
samt "Stämmer ganska bra" på
påståendet "Jag upplever att jag
är välkommen att ställa frågor
och framföra synpunkter på
förskolan"

Verksamheten uppfyller skollagens
krav när det gäller behöriga lärare
inom respektive verksamhet.
Verksamheten bedrivs av
legitimerade och behöriga lärare.
Samtliga lärare är utbildade för de
ämnen och stadier de undervisar i.
Målvärde 100 % i enlighet med
skollagens krav. Målvärde BSC ska
ses som delmål.

Andel behöriga lärare.

7

Förslag
Målvärde 2021
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Samtliga elever vid Fjällgymnasiet
når fullständig gymnasieexamen.
Målvärde 100 % i enlighet med
skollagens krav.

Andel med fullständig
gymnasieexamen.

Kolada (Skolverket och SCB)
alternativt egen
undersökning.

Samtliga Bergselever fullföljer sina
gymnasiestudier.

Andel Bergselever fullföljer sina
gymnasiestudier

Samtliga Bergselever fullföljer sina
gymnasiestudier på tre år.

Andel Bergselever som fullföljer
sina gymnasiestudier på tre år.

Egen undersökning utifrån
KAA. Mäts årligen genom
antal elevers avbrott, samt
totala antalet elever per
årgång som studerar på
gymnasiet. Redovisningen
sker utifrån år 1, år 2 och år
3.
Egen undersökning. Andel

8

Förslag
Målvärde 2021
100%

Utfall kvartal 4
2019
100%

Omformulerat 2020

Omformulerat 2020

elever som inte gör avbrott
eller programbyten (som
exempelvis innebär ett fjärde
år av gymnasiestudier).
Avser ej de elever som redan
i sin studieplan från start
planerat sina studier på fyra
år, exempelvis NIU.
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Verksamhetsområde Stöd,
utveckling och hälsa.
Verkställighet av
biståndsbeslut/beslut enligt LSS

Minsta möjliga avstånd mellan Genomsnittlig tid från beslut till
beslut till verkställighet.
verkställighet

Procapita

Trygga förhållanden och
meningsfull tillvaro och ett gott
bemötande. Alla
vårdtagare/klienter/brukare
ska ha en aktuell
genomförandeplan och
kontaktman
Mäta utförd tid i den enskildes
hem i förhållande till tillgänglig
arbetstid.

Nyckeltal i öppna jämförelser
Nöjdhetsindex

*Öppna jämförelser
*Brukarenkät *KKIK
Procapita och tillsynsbesök

Utförd tid hos den enskilde i
förhållande till den totala
tillgängliga arbetstiden.

TES

Ledning, Styrning och
kommunikation.

Implementering av
ledningssystem, effektivare
arbetsprocesser, rutiner,
riktlinjer och
kommunikationsplan

100%
ALLA medarbetarbetare nyttjar Genomförandegrad utifrån
de vägledningar och verktyg som handlingsplan som underlag.
återfinns på "Insidan"

Förebyggande verksamhet

Öppenvårdsteamet arbetar
tidigt med insatser som
förebygger placeringar

Andel placeringar enligt LVM och Antalet myndighetsbeslut
LVU
gällande placeringar under
året

God vård och omsorg

God vård och omsorg genom att
personalen tillbringar mer tid hos
vårdtagaren

Nyckeltal

Mäts via

Förslag
Målvärde 2021

9

100% inom 6 mån
(Särskilt
boende,gruppbostad)
100% inom 3 mån
(Övriga biståndsbeslut,
öppenvård, LSS)
*75% av nyckeltalen i
öppna jämförelser skall
finnas inom spannet
grönt och gult,
*NKI 100%.
Genomförandeplan och
kontaktmannaskap
100%
Effektivitetsgrad 65%
(exkl. Storsjö)

Andelen beslutade
placeringar skall minska
i förhållande till 2019

Utfall kvartal 4
2019

Nytt mål 2020

58,1% (19,4 % inom
grönt, 38,8 % inom
gult) och 41,8 % inom
rött.

50,7% (2018 50,2%)
Rätan 54,0%, Storsjö
45,5% Hackås 57,0%,
Oviken 46,0%, Åsarna
51,0% Svenstavik
49,7%
ca 70%

2019 3 LVU 3 LVM
2018 8 LVU 4 LVM
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Perspektiv: Verksamhet
Förslag
Målvärde 2021

Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Användandet av välfärdsteknik ska
öka och vara en integrerad del av
utvecklingen av verksamheten för att
öka kvalitet och effektivitet.

Skapa interna processer och
kommunikation mellan
avdelningar i syfte att styra
utvecklingen mot ökad
digitalisering. Effektivare
arbetsprocesser och
kommunikationskanaler som
är i överensstämmelse med
digitaliseringen. Fortsatt
digitalisering av tjänster och
implementering av ny teknik

Antalet digitala lösningar och
mobiliteten ska öka. Integrering
av verksamhetsystem.
Trygghetsskapande teknik införs
på alla boenden.

Antalet biståndsbeslut på
Ökat antal digitala
digitala lösningar. Antalet
lösningar. Ökat antal
digitala och mobila lösningar. digitala lösningar.
Integrering av
verksamhetssystem.
Utökning av antalet digitala
kommunikationskanaler.

10

Utfall kvartal 4
2019
Nytt mål 2021.
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

11

Förslag
Målvärde 2021

Utfall kvartal 4
2019
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Kompatibilitetsrapport för SUH styrkort kvartal 2 2016.xls
Kör på 2017-01-24 13:55
Följande funktioner i arbetsboken stöds inte i tidigare
versioner av Excel. Dessa funktioner kan gå förlorade eller
degraderas om du öppnar arbetsboken i en tidigare version
av Excel eller om du sparar arbetsboken i ett tidigare
filformat.
Mindre återgivningsnedsättning

Vissa celler eller format i den här arbetsboken innehåller
formatering som inte stöds för det valda filformatet. Dessa
format konverteras till de mest närliggande formaten.

12

#
förekomster

Version

3

Excel 97-2003
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Perspektiv: Verksamhet
Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Förslag
Målvärde 2021

Utfall kvartal 4
2019

MoB
Ren luft, mark och vatten, säker mat Tillsyn inom miljö och
Utfört arbete / Planerat arbete
hälsa, livsmedel, alkohol,
och miljö för alla
tobak, folköl och receptfria
läkemedel

Ecos 2, AlcT

95%

94%

Bra dialog med verksamhetsutövare Snabb återkoppling av
tillsyner

Rapportering inom 5 dagar från
tillsynsbesök

Ecos 2, AlcT

90%

57%

God bebyggd miljö, handläggningstid Handläggning och bra
fördelning av
anmälningar enligt Plan- och
anmälningsärenden enligt
bygglagen.
PBL

Beslut inom 3 veckor efter
komplett anmälan

ByggR

95%

100%

Beslut inom 7 veckor efter
komplett ansökan

ByggR

95%

95%

God bebyggd miljö, handläggning
bygg-, rivning och marklov

Handläggning och bra
fördelning av lovärenden
enligt PBL

13
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Perspektiv: Verksamhet Fastighet/IT/Lokalvård
Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Felanmälningar

Åtgärda felanmälningar
som ligger

Antal felanmälningar som
åtgärdats

Xpand

Förbättrad kundnöjdhet bland våra
hyresgäster

Värderingsarbete Bergfast Återkoppling till hyresgäst
gentemot hyresgäster

Radonåtgärd

Mätning radon

Mätning på samtliga lägenheter i Dosor i lägenheter
S-vik på Ängesvägen 3,5,7

Snabbare handläggning av avtal för
nya städobjekt

Förbättrade rutiner

Tid från beställning till tecknat
avtal

Skyddsronder

Årshjul med nya rutiner

Förkortad handläggningstid för
inkomna ärenden till helpdesk.

Målvärde 2021

Utfall kvartal 4
2019

Fastighet
Minska från dagens
150 till 50 st

Nytt mål 2021

Minst 50 i (NHI)
Nöjd Hyresgäst Index

Nytt mål 2021

Åtgärdsplan klar för
mätta lägenheter

Nytt mål 2021

Tidsåtgång

1 vecka

Nytt mål 2021

Utfört arbete

Den årliga uppföljningen

2 ggr/år

Nytt mål 2021

Förbättrade rutiner

Tid från registrerat ärende till
svar

Ärendehanteringssystem

1 dag

Nytt mål 2021

Förkortad hantering av
administration av nya datorer

Nya arbetssätt och
tekniska system

Tid från beställning av dator till
klar för leverans

Tidsåtgång

1,5h

Nytt mål 2021

Minska antalet datorer som finns i
verksamheten och inte används

Regelbundet kontrollera de Rapporten som visar
datorer som inte varit
inloggningsstatistik
ansluten till kommunens
AD på mer än 30 dagar
och utreda anledningen.

Udrag ur AD servrar

50st

Nytt mål 2021

Kundundersökning

Lokalvård

IT

14
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TAXOR OCH AVGIFTER INOM KULTUR 2021

MUSIKAVGIFTER

Ämneskurs/termin

0 kr

Instrumenthyra/läsår

550 kr

AVGIFTER BIBLIOTEKSVERKSAMTHET M.M.

Förseningsavgifter
DVD-film, fjärrlån och kurslitteratur

5 kr/lån och dag

För ungdom över 17 år gäller samma avgifter som för vuxna.
Förkommen media
Expeditionsavgift

30 kr

Böcker

300 kr/bok

DVD-film

500 kr/film

Gäller ej barn- och ungdomsböcker.
Övriga avgifter
Förnyat lånekort – gäller ej barn upp till 16 år

10 kr

Fjärrlån

40 kr/lån

Kopia/utskrift A4 sid 1-9

Ingen avgift

Kopia/utskrift A4 from sid 10

2 kr/sida

Kopia/utskrift A3

5 kr/sida

Kopia/utskrift A4 färg

4 kr/sida

Kopia/utskrift A3 färg

10 kr/sida

Utskrift av dokument via bibliotekets datorer

2 kr/sida

Scanning

2 kr/gång

1
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AVGIFTER FRITIDSVERKSAMHET 2021

LOTTERIER

Registrering att anordna egentliga lotterier under en treårsperiod enligt § 17

545 kr

Kontrollantarvode skall vara 3 % (inklusive sociala avgifter) av lotteriets beräknade omslutning,
dock maximalt 6 000 kr per lotteri

NYCKLAR

Avgift för förkommen nyckel

545 kr

Avgift för försent inlämnad nyckel

155 kr

2

32

KOPIOR, AVSKRIFTER OCH UTSKRIFT AV ALLMÄNNA HANDLINGAR 2021
Den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia på
handlingen som får lämnas ut. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas
skyndsamt (2 kap 13 § Tryckfrihetsförordningen).
PAPPERSKOPIOR

SVARVITT

A4 format

FÄRG

4 kr / sida

1-9 sidor

kostnadsfritt

10 sidor

50 kr

Varje sida därutöver

2 kr/sida

Format A3

5 kr/sida

10 kr/sida

Format A2

15 kr/sida

30 kr/sida

Format A1

20 kr/sida

40 kr/sida

Format A0

30 kr/sida

60 kr/sida

ÖVRIGT

Dubblettbetyg av avgångs- eller terminsbetyg

150 kr

Avgift för avskrift av allmän handling per påbörjad
fjärdeles arbetstimme

90 kr

Omfattande eftersökning av begärd handling per
påbörjad halv arbetstimme

90 kr

3
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TAXOR UTHYRNING 2021
BADAVGIFTER VID SIMHALL I SVENSTAVIK SAMT SIMHALLEN MÖTESPLATS OVIKEN (MPO)

Avgiftsfritt tom 7 år. Ungdomar är 8-17 år.
Ungdomar, pensionär

30 kr/gång

Vuxen, 18 år och uppåt

60 kr/gång

Årskort, ungdom, pensionär

375 kr

Årskort, vuxen

675 kr

Klippkort, ungdom, pensionär, 10 gånger

175 kr

Klippkort, vuxen, 10 gånger

400 kr

TAXA FÖR UTHYRNING AV IDROTTSHALL SVENSTAVIK OCH MÖTESPLATS OVIKEN (MPO)

Hel hall

500 kr/timme

Halv hall

250 kr/timme

TAXA FÖR UTHYRNING AV SKOLLOKALER OCH ANDRA LOKALER

Klassrum, per timme

100 kr

Matsal, Mediahuset, Tingshuset per timme

340 kr

Dramasal Svenstaviks skola, musiksal per timme

200 kr

Gymnastiksal, per timme

150 kr

Slöjdsal, hemkunskapslokal per timme

300 kr

Bastu + dusch, per timme

150 kr

Simhall Svenstavik, per timme

250 kr

Logi i gymnastiksal, per person och dygn
100 kr
(För hyra av gymnastiksal för övernattning krävs tillstånd från Räddningstjänsten.)

UTHYRNING SIMHALL MÖTESPLATS OVIKEN (MPO)

Hyra via bokning – föreningar/privatpersoner inom
Bergs kommun

250

Timme

Hyra via bokning – föreningar/privatpersoner utanför
Bergs kommun

400

Timme

4
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Uthyrning sker endast till enskilda och organisationer, ej för kommersiellt bruk.


För att hyra hemkunskapslokal krävs erforderliga kunskaper inom livsmedelshantering. Intyg
ska uppvisas på begäran. Kunskaperna ska säkerställa att hyresgästen är införstådd med kraven
gällande systematisk kontroll i verksamheten för att identifiera och förhindra upptänkliga faror
och risker ur fysiska, kemiska, mikrobiologiska och allergena hänseenden kring livsmedel och
livsmedelshantering. Kunskaperna ska även omfatta kraven om förebyggande hygienrutiner.



För hyra av slöjdsal krävs utbildning på maskiner och övrig utrustning, kännedom om
brandskydd och skyddsutrustning samt kännedom om var Första Hjälpen-material finns i
lokalen. Avtal mellan rektor och hyrestagare undertecknas.



För hyra av simhall krävs utbildning inom livräddning för bassäng. Dokumenterat
utbildningsbevis ska kunna uppvisas.



För hyra av gymnastiksal för övernattning krävs tillstånd från Räddningstjänsten.



All uthyrning till enskilda skall jämställas med uthyrning till organisationer utanför kommunen.
Föreningar inom kommunen debiteras 25 % av kostnaden för gällande taxa.

5
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TAXA FÖR FRAMTAGANDE AV EXPLOATERINGSAVTAL 2021

Exploateringsavtal är en civilrättslig överenskommelse som reglerar förhållandena
mellan en kommun och fastighetsägare, oftast en entreprenör, avseende markens
bebyggande.
Kommunen får besluta att exploateringssamverkan får ske om det med hänsyn till
bebyggelseutvecklingen är angeläget att i ett sammanhang ställa i ordning mark
för bebyggelse och utföra sådana anordningar som behövs för bebyggelsen.
Sådant beslut meddelas genom detaljplan eller områdesbestämmelser.
I de fall kommunen medverkar till framtagande och uppföljning av
exploateringsavtal, får en avgift om 1 250 kr/timme tas ut eller den faktiska utgift
kommunen haft i de fall externa resurser tas in.
_____________
Denna taxa träder i kraft den 2021-01-01.

6
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TAXOR OCH AVGIFTER FÖR TOMTPRISER 2021

Råmark

20 kr/m2

Tomt utanför detaljplan

50 kr/m2

Tomt inom detaljplan ej strandnära

70 kr/m2

Planlagd mark för industri, tillverkning, handel. Ej fastighetsreglerad

80 kr/m2

Strandnära tomter (exkl. Klövsjö)

100 kr/m2

Klövsjö fjällområden – fritidshustomter

250 kr/m2

7
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TAXOR OCH AVGIFTER FÖR TRANSPORTDISPENSER 2021
Kommunstyrelsen fullgör uppgiften som Trafiknämnd, vilken har till uppgift att bland annat pröva
frågor om dispenser för tunga, breda och långa transporter som överskrider gällande bestämmelser när
transporten ska ske inom Bergs kommun.
För transporter i flera kommuner och län utfärdar Trafikverket dispenser och dessa är avgiftsbelagda.
Enligt ”Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor” får trafiknämnden ta ut avgifter av
sökanden.
Följande taxa ska gälla för uttag av avgifter för kommunens arbete med beviljande av följande
dispenser enligt 13 kap 3 § trafikförordningen.
För bred transport, högst 450 cm

700 kr

För bred transport, över 450 cm

1350 kr

För lång transport, högst 35 m

700 kr

För lång transport, överstiger 35 m

1350 kr

För tung transport

1350 kr

För bred och lång transport, bredd högst 450 cm och längd högst 35 m
Övriga kombinationer och transporter

700 kr
1350 kr

T
TAXOR OCH AVGIFTER FÖR FLYTT AV FORDON 2021
AXOR OCH AVGIFTER FÖR TRANSPORTDISPENSER 2020
AXOR OCH AVGIFTER FÖR TRANSPORTDISPENSER 2020

Taxa för flytt av fordon enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omhändertagande av fordon som enligt lag (1982:129) definieras som fordonsvrak.
Fast avgift om 500 kronor per ärende, plus faktisk kostnad för transport till bilskrot samt eventuella
mottagningsavgifter.
Omhändertagande av fordon som inte utgörs av fordonsvrak och som måste förvaras på uppställningsplats
viss tid.
Fast avgift om 1500 kronor per ärende, samt faktisk kostnad för transport till uppställningsplats och i
förekommande fall bilskrot samt eventuella mottagningsavgifter.

8
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR BERGS KOMMUN
Gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare
Priser angivna inklusive mervärdesskatt

9
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Gäller fr.o.m. 2020 – 01 – 01 och tills vidare

1 HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL
1.1
1.2

Anläggnings- behållar- miljö- och administrativa avgifter
Abonnentavgift, enfamiljshus/villor och fritidshus som inte ingår i förening med
gemensam avfallshantering och administration

1.3

Grundavgift, lägenheter i flerfamiljshus och fritidshus med gemensam avfallshantering
där föreningen administrerar avgifterna

700 kr/år

1.4

Nypris komplett kärl, 190 l

542 kr/st

1.5

Nypris komplett kärl, 370 l

963 kr/st

1.6

Hyra för extra kärl debiteras med 112 kr st/år för 190 liter och 175 kr st/år för 370 liter

1.7

Vid kortare hyrperiod än kalenderår, t.ex. säsongshyra, debiteras 80 kr/kärl för hemtagning

1.8

Återlämning av otvättat kärl debiteras med 300 kr/st.

1.9

För ansökan om befrielse från fast avgift med stöd av 33 § i renhållningsordning debiteras
handläggningsavgift med 100: -/ansökan

820 kr/år

Fast del av taxa betalas av alla innehavare av fastigheter där hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall uppstår, om inte befrielse medgetts
Endast kärl som tillhandahålls av entreprenören/kommunen får användas

2 Hämtning hushållsavfall vid fastigheter
Hämtning av brännbart hushållsavfall (ej grovavfall) sker enligt entreprenörens aktuella turlista, för
ytterligare information kontakta Vatten & miljöresurs se även www.vattenmiljoresurs.se
2.1

Hämtning av kärl/säck utställda enligt anvisningar (gångavstånd * 0 – 20m)
Behållartyp
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
(kr/tömning) (kr/tömning)
(kr/tömning) (kr/tömning)
26 hämtningar/år**
101
126
192
368
***Betalsäck/
extrasäck
(kr/säck)
118
*Gångavståndet räknas från uppställningsplats för hämtfordon till kärl. Generellt gäller att kärlet
placeras maximalt 1,5 meter från fordonets stannställe, kring kärlet skall det vara fritt minst 0,6
meter.
Avvikelser från ovanstående får endast ske efter medgivande av Vatten & miljöresurs.
** 26 hämtningar är normal frekvens för ett villahushåll, övrig tömning sker efter överenskommelse
och eventuellt pristillägg.
***Betalsäck kan endast väljas, om speciella omständigheter råder vad avser
avlämningsmöjligheter. Vid behov kontakta Vatten & miljöresurs för information.

2.2

Tillägg för gångavstånd

10

40

Behållartyp

Tillägg hämtning kärl
per påbörjade 10
meter gångavstånd
utöver 30 meter
2.3

Framkörningsavgifter
Behållartyp
Framkörningsavgift
(extra hämtning) vid
hämtning av
brännbart avfall som
ej går att samordna
med ordinarie
hämtning

2.4

Kr per kärl
(samtliga
kärlstorleka
r)
36

190 l kärl
Framkörning
1096 kr/st.

240 l kärl
(kr/hämtning)
Framkörning
1096 kr/st.

370 l kärl
(kr/hämtning)
Framkörning
1096 kr/st.

660 l kärl
(kr/tömning)
Framkörning
1096 kr/st.

Kärltömning
101 kr/st.

Kärltömning
126 kr/st.

Kärltömning
192 kr/st.

Kärltömning
368 kr/st.

Löst hushållsavfall
Behållartyp
Löst avfall per 100 l inom 30 m från fordonets
angörningsställe
Tillägg per 100 l per påbörjade 10 m utöver 30 m

2.5

Löst avfall (kr/100 l)
170 kr/100 l
36 kr/st

Delat kärl
Vid delat kärl debiteras grundavgift för varje tillkommande avgiftsskyldig avfallslämnare. Grundavgift
utgår ej för den som är abonnent. Abonnemangsavgift, grundavgift och rörlig avgift faktureras
abonnenten (den som innehar kärlet).

2.6

Containerhämtning brännbart hushållsavfall (ej grovavfall)*
Behållartyp
baktömmande
vippcontainer
Tömning

6-7 m3 (kr/st)
3439

* containerhämtning av brännbart hushållsavfall medges endast från vissa verksamheter.
Ovanstående pris förutsätter att avfallet inte komprimeras så att volymvikten överstiger 300 kg/m3.
Komprimeras avfallet kommer containern att köras till våg och kund debiteras för faktisk
vågkostnad, transport till och från våg om 1215 kr/timmer samt tilläggsavgift om 500 kr per tömning.
Komprimeras avfallet så mycket att den blir för tung, kan tömningsvägaran komma att göras. I
förekommande fall får kund lasta om containern innan tömning sker.
2.7

2.7.1
2.7.2
2.8

Containerhyra/utstä
ll/återtag
Behållartyp
baktömmande
vippcontainer
Hyra
Utställning/
hemtagning

6-7 m3
(kr/st)

(kr/år)

Kr/månad

Kr/vecka

Kr/dag

4233

507

113

36

4233

Containerhyra

11

41

2.8.1
2.8.2
2.9
2.9.1

2.9.2

Liftdumper 7-8 m3,
växelflak 10-12 m3
och lastväxlarcontainer 30-35 m3
Hyra
Utställning/hemtagni
ng

(kr/st)

(kr/år)

Kr/månad

Kr/vecka

Kr/dag

4233

507

113

36

4233

Grovavfall samt deponirest och metall från hushåll
Framkörningsavgift vid hämtning upp
till 5 m3
Rörlig avgift vid hämtning upp till 5
m3 Eventuella mottagningsavgifter
vid ÅVC tillkommer

Kr/st
637
74

2.9.3

Hämtningsavgift, hämtning i
container eller lösflak 6-8 m3
inklusive utställning/återtag.
Container/flakhyra, mottagnings- och
sorteringsavgifter vid ÅVC
tillkommer. Inget farligt avfall får
förekomma.

2830

2.9.4

Hämtningsavgift, hämtning i
container eller lösflak 9-35 m3
inklusive utställning/återtag.
Container/flakhyra, mottagnings- och
sorteringsavgifter vid ÅVC
tillkommer. Inget farligt avfall får
förekomma.

2830

2.9.5

Avgift för regelbunden hämtning upp
till 5 m3 (lagrat i plastkärl eller löst)
Kärlhyra, mottagnings- och
sorteringsavgifter vid ÅVC
tillkommer. Inget farligt avfall får
förekomma.

2830

2.9.6

Avgift för regelbunden tömning av
återgångskärl 370 l. Kärlhyra,
mottagnings- och sorteringsavgifter
vid ÅVC tillkommer. Inget farligt avfall
får förekomma.

326

2.10

Trädgårdsavfall

2.10.1

Framkörningsavgift vid hämtning upp
till 5 m3

856

2.10.2

Rörlig avgift (kr/m3) vid hämtning upp
till 5 m3 Mottagningsavgifter vid ÅVC
tillkommer.

176

2.11
2.11.1

Elektrisk- och elektroniskt avfall
(EEA)
Hämtning av vitvaror, 1-5 enheter

1173

12

42

2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.12
2.13

2.14

2.15

2.12.1

2.12.2

Hämtning av vitvaror, mer än 5
enheter
Hämtning av mindre EEA (löst) upp
till 3 m3

1173

Hämtning av mindre EEA (löst) över
3 m3

1173

1173

Latrinkärl
Behållartyp
Latrinkärl med tätslutande lock av godkänd
typ. Kärl kan köpas vid kommunens ÅVC och
Ljungdalens Turist & Informationsbyrå

kr/st.
124

Hämtning latrinkärl (1-5 st) vid
fastighet/hämtställe för avfallskärl, gäller
endast kärl med tätslutande lock av typ som
ovan.

862
(Tjänsten kan nyttjas endast av
fastighetsägare/nyttjanderättshavare som erlagt
avgift enl. 2:12:1)

Tilläggsavgift för kärl som lämnats med
otillåtet innehåll, t.ex. plast. Endast fekalier
och urin är tillåtet innehåll.

1072

Latrinkärl till anvisad container
Behållartyp
Avgift för latrin till anvisad container vid ÅVC
levererad i godkända kärl, se pkt 2.13

Container (kr/år)
1046

Hyres- och tömningsavgifter latrincontainer
Behållartyp latrincontainer.
Samfällighetsförening eller motsvarande
Hyra/ kr år 8080
sammanslutning hyr container av kommunen
Tömningsavgift 9463 kr/st
och åtar sig ansvaret för skötsel i och omkring Utställning eller hemtagning 4926 kr/st
container, administrerar avgifter och nycklar
alternativt koder till medlemmarna samt budar
tömning. I detta alternativ utgår ingen avgift
enligt pkt 2.12.1

2.12.3

Hyresavgifter latrin container
Behållartyp latrincontainer.
Hyra/ kr år 8080
Samfällighetsförening eller motsvarande
sammanslutning hyr container av kommunen. Utställning eller hemtagning 4926 kr/st
Fastighetsägarna tecknar abonnemang enligt
punkt 2.12.1. Föreningen ansvarar för skötsel
i och omkring container, budar tömning samt
ansvarar för distribution av nycklar alternativt
koder till abonnenter enligt anvisningar från
Vatten & miljöresurs.

3 Mottagningsavgifter

3.1

Avgift för omhändertagande av grovavfall m.m. från hushåll vid kommunens återvinningscentraler
(ÅVC), av tillfört klassificerat och volymbestämt fast avfall, som ej innefattas i turlistefastställd
avfallsinsamling och där avlämnaren svarat för insamling och transport av avfallet. Till grovavfall
från hushåll räknas inte byggavfall och trädgårdsavfall.
Kr/m3
Sorterat grovavfall från hushåll, avlämnat
0

13

43

enligt personalens anvisningar
3.2

Sortering av grovavfall från hushåll

453

3.3

Byggavfall (ej elavfall)

248

3.4

Trädgårdsavfall

43

3.5

Rent1 träavfall

43

3.6

Trä som innehåller farliga ämnen –
trä som behandlats kemiskt med någon form
av farligt ämne, tryckimpregnerat, kreosot,
arsenik eller annat farligt ämne

3.7

Ren, fragmenteringsbar metall och blandskrot,
ej sammanhängande med annat material,
fritt från farligt avfall

3.8

Ej fragmenteringsbar metall, för stor
styckestorlek, ej sammanhängande med
annat material, fritt från farligt avfall

248

3.9

Asbestavfall (sorterat)
Avlämning av asbesthaltigt avfall skall ske
i slutna förpackningar eller behållare. Förpackning och behållare skall vara tydligt
märkta med följande varningstext: ”Innehåller
asbest”.

493

3.10

Massor användbara för sluttäckning och
konstruktionsarbete levereras av avlämnare
vid deponi efter överenskommelse
med deponiägaren, (lämplighet bedöms av
deponiägaren).

3.11

Avgift för mottagande av klassificerat
brännbar
verksamhetsavfall vid kommunens
omlastningsstation

745

43

02

Enligt avtal med kund3

4 Farligt avfall
4.1

Kylmöbler, värmepumpar och varmvattenberedare från hushåll4
Kylmöbler från hushåll
Värmepump från hushåll (liten)
Värmepump från hushåll (stor)
Varmvattenberedare för småhus

Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift

För information om andra produkter kontakta Vatten & miljöresurs

Rent trä – omålat virke, ingen plast, papp, järn etc. får vara inblandat, om så är fallet klassas det som
byggavfall.
1

Kontakta Vatten och Miljöresurs
Tecknas med Vatten och Miljöresurs
4 Kylmöbler, värmepumpar och varmvattenberedare destrueras av externa företag, införs
prisjusteringar av mottagarna kommer den kommunala taxan att justeras i motsvarande omfattning
utan föregående beslut.
2
3

14
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Företag
Ta kontakt med entreprenören för återvinningscentral
4.2

Småkemikalier
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Ta kontakt med godkänd mottagare eller Vatten & miljöresurs för information
4.3

Oljeavfall
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Ta kontakt med godkänd mottagare eller Vatten & miljöresurs för information
4.4

Färg/färgavfall
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Ta kontakt med godkänd mottagare eller Vatten & miljöresurs för information
4.5

Elavfall som ej omfattas av
producentansvar
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Kontakta personal vid återvinningscentral eller Vatten & miljöresurs för information

5 SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
SLAMAVSKILJARE (BRUNN) TÖMNINGSBARA MED LASTBIL
5.1

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 0-3 m3, enligt turlista

1331 kr/st.

5.2

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 3,1 – 5 m3, enligt
turlista

2015 kr/st.

5.3

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 5,1 – 7 m3, enligt
turlista

2916 kr/st.

5.4

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 7,1 – 9 m3, enligt
turlista

3610 kr/st.

5.5

Tilläggsavgift för varje m3 över 9 m3

479 kr/m3

5.6

Tilläggsavgift för extra sugslang
om avstånd mellan fordonets
uppställningsplats
och anläggning överstiger 20 meter

26 kr/meter

5.7

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

5.8

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.
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6 SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
SLUTNA TANKAR TÖMNINGSBARA MED LASTBIL
6.1

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur tank med en anläggningsvolym av
0-3 m3, enligt turlista

1389 kr/st.

6.2

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur tank med en anläggningsvolym av
3,1 – 5 m3, enligt turlista

2083 kr/st.

6.3

Avgift för framkörning och tömning av
tank med en anläggningsvolym av
5,1 – 7 m3, enligt turlista

3055 kr/st.

6.4

Avgift för framkörning och tömning av
tank med en anläggningsvolym av
7,1 – 9 m3, enligt turlista

3894 kr/st.

6.5

Tilläggsavgift för varje m3 över 9 m3

479 kr/m3

6.6

Tilläggsavgift för extra sugslang
om avstånd mellan fordonets
uppställningsplats
och anläggning överstiger 20 meter

26 kr/meter

6.7

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

6.8

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.

7 TÖMNING FETTAVSKILJARE
7.1

Tömning av fettavskiljare 0 – 3 m3

3925 kr/st.

7.2

Tömning av fettavskiljare volym över 3,1 m3

5441 kr/st.

7.3

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

7.4

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.

8 TÖMNING AV MINIRENINGSVERK TÖMNINGSBARA MED
KONVENTIONELL SLAMSUGNINGSBIL
8.1

Slamtömning av minireningsverk med
en anläggningsvolym av 0-3 m3, enligt turlista

1389 kr/st.

8.2

Slamtömning av minireningsverk med en
anläggningsvolym av 3,1 – 5 m3, enligt turlista

2083 kr/st.

8.3

Slamtömning av minireningsverk med en
anläggningsvolym av 5,1 – 7 m3, enligt turlista

3610 kr/st.

8.4

Återfyllnad av vatten efter slamtömning
erbjuds som en tilläggstjänst. Beställs separat

547 kr/hämtning för återfyllnad

8.5

Om slamtömningsinstruktion saknas i direkt
anslutning till minireningsverket sker inte
tömning och avgift för framkörning utan att

821 kr/tillfälle
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tömning har kunnat ske tillämpas
8.6

Tilläggsavgift för extra sugslang
om avstånd mellan fordonets
uppställningsplats
och anläggning överstiger 20 meter

26 kr/meter

8.7

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

8.8

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.

9 TILLÄGGSTJÄNSTER
9.1

Tömning av mulltoa. Vid tömning av mulltoa
tillkommer även avgift enlig 9.3, för de timmar
tömning av specifik anläggning kräver

1460 kr/st.

9.2

Demontering fastrostade manluckor
framgrävning etc.

489 kr/tim.

9.3

Extra personal

489 kr/tim.

9.4

Slambil ej spolning

9.5

Avgift för omhändertagande vid kommunens
slambehandlingsanläggningar av tillfört
klassificerat och volymbestämt avloppsslam
som ej innefattas i turlistefastställd/budad
slamtömning enligt kommunens föreskrifter.

1111 kr/tim.
293 kr/m3

10 TRAKTORTÖMNING
10.1

I de fall väg fram till anläggning saknas eller
ej medger lastbilstrafik, nivåskillnaden mellan
uppställningsplats och anläggning är för stor
eller andra problem finns som omöjliggör
tömning med lastbil, kommer alternativt fordon
att användas. Förutom tömningskostnad för
aktuell anläggning enligt punkterna ovan
tillkommer

1638 kr/anläggning

11 EXTRA TÖMNINGSVECKOR I FRITIDSHUSOMRÅDEN
11.1

I Gräftåvallens och Ljungdalens fritidshusområden körs förutom vår och hösttömning extra
tömningsturer vid förutbestämda veckor, möjligheten omfattar endast slutna tankar.
För att kunna nyttja de extra tömningstillfällena som erbjuds förutom vår och höst, till ordinarie
tömningspriser, krävs att anläggningarna töms minst en gång under vår eller hösttömning
(barmarksperioden).

11.2

Merkostnad för hantering till följd av att anvisningarna i renhållningsordningen inte följs, debiteras
fastighetsinnehavaren/abonnenten mot gällande timtaxa.
Kommunen ansvarar ej för mark- och väg skador som uppkommer vid tömning av slamanläggning.
Fastighetsägaren skall själv göra anmälan till entreprenören, Avloppsakuten i Berg AB, om
tillfartsvägen till anläggningen ej klarar tyngden av slamtömningsfordonet.

12 ALLMÄN INFORMATION
Föreskrifter i Miljöbalken 27 kap §§ 4 – 6 anger hur en kommun får ta ut avgifter för att täcka

17

47

kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt § 6 skall avgifter tas ut enligt en taxa som
kommunfullmäktige fastställt. Taxan skall enligt Miljöbalken 27 kap § 6 även innehålla föreskrifter
om vem som är avgiftsskyldig och till vem avgiften skall erläggas.
12.1

Avgiftsskyldighet
Fastighetsägare är abonnent och som sådan avgiftsskyldig till kommunen.

12.2

Ändring av abonnemang
När ny fastighetsägare tillträder är föregående fastighetsinnehavare skyldig att anmäla det nya
förhållandet. Anmäls ej förändringen kvarstår tidigare abonnents avgiftsskyldighet.
Fastighetsägare som önskar ändring av abonnemang skall anmäla detta till kommunen.

12.3

Avgiftsdebitering
Avgifterna debiteras av kommunen eller den som kommunstyrelsen beslutat ge i uppdrag att
debitera och uppbära renhållningsavgifterna. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften
består av en fast- och en rörlig del.
I abonnemangsavgiften ingår kostnad för ett kärl upp till 370 liter, fri avlämning för hushåll vid ÅVC
av flera olika avfallsfraktioner enligt renhållningstaxa m.m. Abonnemangsavgift debiteras abonnent.
Efter medgivande från kommunen, kan en nyttjanderättsinnehavare till en fastighet faktureras direkt.
I den händelse betalning uteblir vid fakturering till nyttjanderättsinnehavare är fastighetsägaren
avgiftsskyldig.

12.4

Avgiftsperioder
Avgift för ordinarie hämtning av hushållsavfall och abonnemangs/grundavgift erläggs fyra gånger
per år.

12.5

Påminnelseavgift–Dröjsmålsränta
Sker inte betalning inom angiven tid skickas en påminnelse ut. Vid påminnelse debiteras en
påminnelseavgift om 60 kr.
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (referensränta plus 8 procentenheter) och räknas från
och med dagen efter förfallodagen.

12.6

Inkassokrav-betalningsföreläggande
Inkassokrav handläggs på uppdrag av kommunen av Sundsvalls Juridiska/Profina AB. Avgifter och
räntor tas ut enligt gällande lagar. Alla inkassoavgifter betalas av kund.
Sundsvalls Juridiska/Profina AB är kommunens ombud vid ansökan om betalningsföreläggande hos
kronofogdemyndigheten och görs utifrån bolagets rutiner. Bolaget tar ut kostnaderna från kunden.

12.7

Indexreglering
Avgifterna för insamling av hushållsavfall är indexreglerade enligt SCB:s renhållningsindex A 12:1
MD.
Avgifterna för insamling och transport av slam är indexreglerade enligt SCB:s indexserie A12:3 MD.
Avgifterna för drift av återvinningscentraler är indexreglerade enligt indexserie ME,
anläggningsmaskinindex och AKI.
Indexreglering av avgifterna sker den 1 januari varje år utifrån ovanstående index för augusti månad
närmast föregående år och bestäms av Bergs kommun.

12.8

Tillämpning
Vatten & miljöresurs kan, inom fastställda ramar, besluta om smärre avvikelser från
bestämmelserna i taxan.

12.9

Upplysningar
För ytterligare information om renhållningen besök www.vattenmiljoresurs.se eller kontakta Vatten &
miljöresurs på telefon 010-25 15 315
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TAXA BARNOMSORG
OBS! TAXAN ÄR PREL I AVVAKTAN PÅ
SKOLVERKETS BESLUT OM FÖRÄNDRADE NIVÅER.

Taxor inom barnomsorg
Bergs kommun tillämpar maxtaxa

Nedanstående avgifter gäller för 2021
Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak och
vårdnadshavare i hushållet är skyldig att redovisa inkomstuppgifter, se länk till
information längre ned. Inkomsttaket är ca 50 000 kronor per månad.
Det yngsta barnet räknas som ”Barn nr 1”.

Maxtaxa för förskola, barn 1 - 2 år
avser barn mellan 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 3 år.
Heltidsavgift, vistelsetid över 25h
Barn nr 1

Barn nr 2

Barn nr 3

3 % av inkomsten

Deltidsavgift, vistelsetid på högst 25h
70 % av heltidsavgift

- dock högst 1 530kr/månad
2 % av inkomsten

70 % av heltidsavgift

- dock högst 1 021 kr/månad
1 % av inkomsten

70% av heltidsavgift

- dock högst 510 kr/månad

Barn nr 4 Ingen avgift

70% av heltidsavgift

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3 - 5 år
avser barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år till och med vårterminen det
kalenderår barnet börjar förskoleklass. Allmän förskola om 15h/vecka är avgiftsfri.
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Heltidsavgift,
vistelsetid
över 25h/vecka
Barn nr 1

Barn nr 2

Barn nr 3

2 % av inkomsten
- dock högst 1 021kr/månad
1 % av inkomsten
- dock högst 510 kr/månad
1 % av inkomsten
- dock högst 510 kr/månad

Barn nr 4 Ingen avgift

Deltidsavgift,
vistelsetid
15-25h/vecka

Vistelsetid upp till och med
15h/vecka,
följer grundskolans läsårstider

70% av heltidsavgift Ingen avgift

70% av heltidsavgift Ingen avgift

70% av heltidsavgift Ingen avgift
Ingen avgift

Ingen avgift

Fritidshem
Avgiften för fritidshemmet beräknas ej efter vistelsetid.
Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 021 kr/månad
Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 510 kr/månad
Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 510 kr/månad
Barn nr 4: ingen avgift.

Uppsägning
Uppsägningstiden är 3 månader. Uppsägningen ska göras via e-tjänst eller blankett.
Platsen får nyttjas under uppsägningstiden.

Inackorderingsbidrag 2021
1 428 kr/månad, utbetalning på högst 10 månader (aug-maj).

2

51

TAXOR VÅRD- OCH SOCIALNÄMNDEN 2021
VÅRD OCH OMSORG

Hyra gruppbostad Ringvägen

4 672 kr/mån

Omvårdnadsavgifter regleras i maxtaxa och fastställs årligen i
relation till prisbasbeloppet, vilket för 2021 uppgår till 47 600 kr.
Nivå 1

377 kr/mån

Nivå 2

1 131 kr/mån

Nivå 3

1 904 kr/mån

Korttidsvård. Maximal kostnad per månad motsvarande maxtaxa, nivå 3 och
kostabonnemang.

176 kr/dygn

Kostabonnemang, alla måltider inkl. mellanmål

3 361 kr/mån

Taxa för medboende enligt parbogarantin - gäller för medboende som ej beviljats hjälp
enl. 4 kap 1 SoL. Avgiften motsvarar omvårdnadsavgift nivå 1 men omfattas inte av
maxtaxan. Avgiften innefattar hjälp med tvätt, städ och larm.

377 kr/mån

HANDLÄGGNINGSUPPDRAG INOM SOCIALTJÄNST/LSS

Externa uppdrag

1167 kr/timme

Matdistributionsavgift hel

377 kr/mån

Matdistributionsavgift halv

189 kr/mån

Måltidsabonnemang ordinärt boende:
-

30 dagar måltid, lunch eller middag

1 340 kr/mån

-

15 dagar måltid, lunch eller middag

670 kr/mån

-

30 dagar måltid, lunch och middag

2 678 kr/mån

-

15 dagar måltid, lunch och middag

1 339 kr/mån

Frukost

30 kr

Lunch

60 kr

Middag

60 kr

Kaffe med bröd

25 kr

Trygghetsskapande teknik i ordinärt boende

315 kr/mån

Färdtjänst - egenavgift enligt Länstrafikens fastställda taxa
Riksfärdtjänst - egenavgift fastställs av regeringen.
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Hemsjukvård, enstaka besök: Avgift tas ut med 125 kr per besök upp till nivå 1,
maxtaxa per månad.
Rehabilitering, enstaka besök. Avgift tas ut med 125 kr per besök upp till nivå 1,
maxtaxa per månad.
Larmmottagning, enstaka besök: Avgift tas ut med 125 kr per besök
upp till nivå 1, maxtaxa per månad.
FÖRSÄLJNING AV BOENDEPLATSER

Boendeplats LSS per dygn

4 352 kr

Korttidsplats i SÄBO, försäljning per dygn

4 352 kr

EGENAVGIFTER

Boende

1 926 kr

Mat

1 340 kr

2
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Miljöbalkstaxa
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade
med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland
annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och
producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.

2§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område
överklagas,
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Berg och
Härjedalens miljö- och byggnämnd.

5§

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens
eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

6§

Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1
(fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift).
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift).
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
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Timavgift
7§

Vid tillämpning av denna taxa är handläggningskostnaden per timme 1070 kr.

8§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner,
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar
tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

9§

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKL:s webbplats i oktober månad.

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

Avgifter för anmälningsärenden
17 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan,
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera olika ärenden ska en avgift för varje ärende betalas. Om en
anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för
den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp
som anges för övriga verksamheter.
18 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelse i ärendet.
19 § Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. Om
handläggningen påbörjats tas timavgift ut för den tid handläggningen tagit fram tills
återkallandet.
20 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas
ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn
21 § Miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet med återkommande tillsyn ska betala en
fast årlig avgift enligt vad som framgår i taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet
22 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
23 § Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut, enligt § 6.
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Avgift för regelbunden tillsyn
24 § Om en verksamhetsutövare på samma plats har verksamheter med verksamhetskoder inom
två eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så betalas full
tillsynsavgift för den verksamhet som har flest tillsynstimmar i bilaga 2. För övriga
verksamheter betalas utöver den tillsynsavgiften följande:
•

1 timme tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid från
timtaxa upp till 4 timmar, enligt bilaga 2.

•

2 timmar tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid från 5
timmar upp till 9 timmar, enligt bilaga 2.

•

3 timmar tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid från 10
timmar upp till 14 timmar, enligt bilaga 2.

•

4 timmar tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid på 15
timmar eller mer, enligt bilaga 2.

25 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad
som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
26 § För verksamheter med anmälningsplikt ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad
som anges i beslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
27 § Verksamheter som enligt taxan ska betala timavgift kan istället få beslut om att regelbunden
årlig avgift ska betalas, efter bedömning i det enskilda fallet.
28 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats
eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har
påbörjats.
För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
29 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta
åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas
av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Avgift för tillsyn i övrigt
30 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt
anges i taxebilaga 1.
31 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
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Nedsättning av avgift
32 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt
fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande
33 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Berg och Härjedalens Miljö och byggnämnd.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
34 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
35 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart, även om det överklagas.
36 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01.
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Taxebilaga 1
Beskrivning

Lagrum

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
1. Ansökan om tillstånd för inrättande av en
avloppsanordning med vattentoalett för 1-5
personekvivalenter
Ansökan om tillstånd till inrättande av gemensam
tillståndspliktig avloppsanordning med eller utan
vattentoalett för 6-25 personekvivalenter
Ansökan om tillstånd till inrättande av gemensam
tillståndspliktig avloppsanordning med vattentoalett för
26-200 personekvivalenter
Ansökan om tillstånd för inrättande av
avloppsanordning utan vattentoalett

Ansökan om tillstånd för att inrätta en vattentoalett till
en sluten tank

Ansökan om tillstånd för att inrätta en vattentoalett till
en sluten tank och BDT-avlopp

2. Ansökan om tillstånd till inrättande av flera
avloppsanordningar inom samma fastighet och vid
samma tillfälle som vattentoalett ska anslutas till samt
har utsläpp till mark eller vatten, och som inte omfattas
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Lokala
hälsoskyddsföreskrifter
Föreskrifter för
vattenskyddsområden
13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 13 § förordningen
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas (1998:899) om miljöfarlig
av fast avgift enligt taxebilaga 2.
verksamhet och
hälsoskydd
Om det vid ansökan om inrättande eller ändring av
avloppsanordning med vattentoalett och/eller BDT
anlitas en entreprenör som gått
maskinentreprenörskurs eller motsvarande görs ett
avdrag på avgiften

6

Avgift

8560 kr

Minst 10 timmar

Minst 15 timmar

Minst 8 timmar

6420 kr

8560 kr

Minst 10 timmar

4280 kr

-2140 kr
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Ansökan om tillstånd att inrätta förbränningstoalett,
förmultningstoalett eller torrtoalett med
latrinkompostering.

Lokala
hälsoskyddsföreskrifter.
40§
förordningen(1998:899)
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Ansökan om tillstånd till inrättande av
17 § förordningen
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark (1998:899) om miljöfarlig
(berg- eller ytjordvärme) enligt vad kommunen har
verksamhet och
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön hälsoskydd
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

2140 kr

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen har
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

5350 kr

Ansökan om tillstånd till hållande av följande djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
1. Nötkreatur, häst får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Lokala
hälsoskyddsföreskrifter, 39
§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd för att hålla orm

Lokala
hälsoskyddsföreskrifter, 39
§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

0

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel,
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan
eller intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors
hälsa.

40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

4280 kr

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Timavgift

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 1 kap 11 § miljöprövningsinte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
förordningen (2013:251)

7

4280 kr

Timavgift
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Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
13 § förordningen
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt (1998:899) om miljöfarlig
taxebilaga 2.
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 14 § förordningen
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om inrättande av gemensam anmälningspliktig 13 § förordningen
avloppsanordning utan vattentoalett för 6-25
(1998:899) om miljöfarlig
personekvivalenter
verksamhet och
hälsoskyddq
Anmälan om inrättande av gemensam anmälningspliktig 13 § förordningen
avloppsanordning med vattentoalett för 26-200
(1998:899) om miljöfarlig
personekvivalenter
verksamhet och
hälsoskydd
Om det vid anmälan om inrättande eller ändring av
avloppsanordning med vattentoalett och/eller BDT
anlitas en entreprenör som gått
maskinentreprenörskurs eller motsvarande görs ett
avdrag på avgiften
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 17 § förordningen
utvinning av värme ur mark (berg- och ytjordvärme) och (1998:899) om miljöfarlig
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 17 § förordningen
utvinning av värme ur ytvatten eller grundvatten och
(1998:899) om miljöfarlig
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan
37 och 42 §§ förordningen
upplagsplats för djurspillning inom ett område med
(1998:899) om miljöfarlig
detaljplan.
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller
intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors
hälsa.

Lokala
hälsoskyddsföreskrifter 40
och 42 § § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
40 § förordningen
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors (1998:899) om miljöfarlig
hälsa.
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

8

6420 kr

4280 kr

Minst 8 timmar

Minst 10 timmar

-2140 kr

3210 kr

4280 kr

Timavgift

3210 kr

Timavgift

61
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Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för
allmänheten, eller som annars används av många
människor.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.
Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till
kommunen.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Minst 2 timmar

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Minst 4 timmar

Minst 4 timmar

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 2 kap 31 § p 1 miljötaxebilaga 3.
tillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild
uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

Timavgift

9

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
45 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
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Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Tillsyn av enskilda avlopp.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

2675 kr

Ett andra föreläggande om att åtgärda
avloppsanläggning ifall åtgärder inte vidtagits inom den
tid som angetts i det första föreläggandet

2140 kr

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
9 kap 10 § 2 st miljöförhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd balken
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

Timavgift

11 kap 9b § miljöbalken,
19 § förordningen
(1998:1388) om
vattenverksamhet,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Timavgift

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa och som
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.
Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.

10
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AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering
inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande
rörledningar.

Information om cistern som tagits ur bruk.

3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)
6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

2140 kr

Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 3 kap 1 § 2 st
kontroller, av cisterner och rörledningar.
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
Naturvårdsverkets
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt föreskrifter om skydd mot
taxebilaga 2.
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

11
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FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller
14 § förordning
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 (2016:1128) om fluorerade
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.
växthus-gaser, 2 kap 31
och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

1070 kr

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Timavgift

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning (EG)
nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Förordning (EG)
1005/2009, förordning
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

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

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller
kontrollerade ämnen.

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för
laboratorie- och analysarbeten som betraktas som
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU)
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.
VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

Ansökan om dispens från förbudet att använda
2 kap 37 och 39 §§
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är förordningen (2014:425)
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller om bekämpningsmedel
bete.

12

Timavgift

65
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Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.

9 kap 1 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

9 kap 3 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

4 kap 4 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om
information och underrättelse i
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

13

66
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Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av
biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

4 kap 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB- 17 b § förordningen
produkt i byggnader och anläggningar och som inte
(2007:19) om PCB m.m.
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Timavgift

18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Förordningen (2007:19)
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3
st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Förordning (EG) nr
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.

14

67
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ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor som inte innebär
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska
2 kap 31 § p 5 miljöorganismer och varor i andra verksamheter än
tillsynsförordningen
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
(2011:13)
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över
primärleverantörers utsläppande på marknaden

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 1 kap 19 och 20 §§,
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
2 kap 32 § samt 2 kap 19 §
p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
2 kap 5 § samt 26 kap
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
3 § 3 st miljöbalken
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte
2 kap 5 § samt 26 kap
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
3 § 3 st miljöbalken
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
2 kap 2-4 §§ miljöbalken
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
26 kap 3§ 3 st miljöbalken
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter för 7 kap 18 b § miljöbalken
nyetablering på fastighet.

Timavgift

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter för
komplementbyggnad, brygga eller mindre åtgärd.

7 kap 18 b § miljöbalken

15

Timavgift

Timavgift

Timavgift

10700 kr

8025 kr
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Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
Gällande föreskrifter
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde och som
inte omfattas av andra bestämmelser i denna taxa.

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden utan
att ha tillstånd för att den strider mot syftet med det
tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som
omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

7 kap 24 § miljöbalken

Timavgift

Gällande föreskrifter, 7 kap
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om
tillstånd eller dispens avseende natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st miljöbalken,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap
8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom naturGällande föreskrifter
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde.
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 12 kap 6 § miljbalken
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön.
Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
2 kap 9 § miljöbiotopskyddsområden, vattenskyddsområden som
tillsynsförordningen
kommunen har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar.

16

Timavgift

Timavgift

Timavgift
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Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

12 kap 10 § miljö-balken,
2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

12 kap 11 § miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
2 kap 8 § p 7 samt
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 1 kap 19 och 20 §§
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3
st miljöbalken
ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador.

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada.
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada
har uppstått.

17

Timavgift

Timavgift

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

10 kap 11 § miljöbalken

Timavgift

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift
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Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 15 kap 25 § p 2
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även miljöbalken
om ett sådant tillstånd inte krävs.
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 15 kap 25 § p 1
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall. miljöbalken
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Övriga ansökningar

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall och
matavfall
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera matavfall från det egna hushållet

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering.
Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.

18

Timavgift

Timavgift

Timavgift

75 § avfallsförordningen
(2011:927)

2140 kr

75 § avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 45 och 75 §§
avfallsförordningen
(2011:927)
15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 45 och 75 §§
avfallsförordningen
(2011:927)
75 § avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

75 § avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

26 kap 11 § miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

0 kr

Timavgift
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Taxebilaga 2
Verksamhetskod

Årlig tillsynsavgift

Prövn.nivå

Timmar

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11

B

9

1.20

C

6

1.2001

U

3

1.2002

U

T

1.30

C

4

1.3001

U

T

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå som har mellan 50 99 djurenheter är tillsynstiden 3 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå som har mellan 0 49 djurenheter tillämpas timtaxa .
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa .
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK

5.10

B

9

5.20-1

C

6

5.20-2

C

3

5.2001

U

T

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen och där mellan 10 till 39,9 ton foder
förbrukas per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen och där mellan 1,5 till 9,9 ton foder
förbrukas per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10

B

9

10.11

B

18

10.11

B

18

10.11

B

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 200 000 ton.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
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4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.11

B

9

10.11

B

6

10.11

B

6

10.20

B

9

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20

B

18

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20

B

18

10.20

B

9

10.20

B

9

10.20

B

6

10.20

B

6

10.30

C

6

10.40

C

6

10.50

C

3

10.60

C

4

10.1001

U

T

11.30

C

8

11.3001

U

T

13.10

A

227

13.10

A

184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men
högst 200 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men
högst 50 000 ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men
högst 10 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men
högst
5 000 ton.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.

kap. 4 §
kap. 5 §
kap. 6 §
kap. 7 §

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa .
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.
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13.40

A

227

13.40

A

184

13.50

B

227

13.70

C

6

13.7001

U

T

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1-3.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

15.30

C

6

15.3001

U

3

Verksamhetsgrupp Slakterier
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3
timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50

C

6

15.5001

U

3

15.80-1

C

6

15.80-2

C

3

15.8001

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3
timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen med mellan 500-18 750 ton rökta
produkter per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen med mellan 50-499 ton rökta produkter
per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101

C

20

15.10101

U

6

15.125

C

15

15.12501

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 20 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6
timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151

C

16

15.15101

U

4

15.180

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 4
timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

21

74

22 (33)
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3
timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.

15.18001

U

3

15.200

C

8

15.220

C

3

15.240

C

15

15.280

C

15

15.310

C

4

15.18501-31001 U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska
råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar.

15.340

C

15

15.360

C

8

15.36001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

17.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

18.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen med en produktion av mer än 30 000
kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår är
tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen med en produktion av mer än 6 000
kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår är
tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med en produktion
av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per
kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.

20.10

C

9

20.30-1

C

9

20.30-2

C

6

20.40

C

6

20.4001

U

3

20.4002

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå med en produktion
av högst 500 kubikmeter per kalenderår tillämpas timtaxa.

20.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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20.70

B

13

20.80

C

5

20.90

C

5

20.91

C

6

20.6001-9001

U

T

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR

21.4001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

22.10

C

6

22.20

C

6

22.40

C

4

22.4001

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER,
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.23-i

A

227

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser kloralkali med användning av
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
Verksamhetsgrupp Läkemedel
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.44

C

9

24.46

C

9

24.47

C

9

24.4701

U

6

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6
timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR
25.11

C

9

25.30

C

9

25.50

C

9

25.5001

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30

C

6

26.40

C

9

26.0501-6001

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i

A

184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80

B

184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.90-i

B

30

26.100

C

16

26.110

C

9

26.120

C

20

26.12001

U

T

26.150

C

9

26.160

C

9

26.180

C

9

26.18001

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 20 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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27.130

B

6

27.140

C

6

24.14001

U

T

28.25

C

6

28.40

C

6

28.71

C

T

28.90

C

9

28.95

C

6

28.9501

U

T

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
miljöprövningsförordningen tillämpas timtaxa.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

kap. 3 §
kap. 5 §
kap. 7 §
kap. 9 §
kap. 10 §

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30

C

6

31.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

34.10

C

9

34.20

C

6

34.2001

U

T

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Motorfordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6
timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.40

C

12

34.4001

U

6

34.50

C

12

34.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34.8001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

35.1001

35.20

U

C

T

6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
39.30

C

9

39.35

C

9

39.50

C

9

39.5001

U

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.70

C

12

39.90

C

5

39.9001

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

40.01

B

13

40.01

B

13

40.02

C

4

40.20

C

4

40.50-i

40.50-i

B

B

30

137

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
anläggning vid jordbruksföretag.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft
Verksamhetsgrupp Förbränning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
gasturbinanläggningar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26
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40.50-i

B

64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i

B

30

40.51

B

30

40.60

C

6

40.70

C

12

40.6001

U

4

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 4
timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B

13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B

6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.

40.10001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.

40.110

C

9

40.120

C

5

40.12001

U

T

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING

41.9001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
50.10

C

9

50.1001

U

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 5
timmar.
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50.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.2001

U

3

För verksamhet som inte når upp till anmälningspliktig nivå enligt
23 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar.

50.1001-1

U

3

För verkstäder där kemikalier hanteras samt där golvavlopp finns
är tillsynstiden 3 timmar.

50.1001-2

U

T

För verkstäder där kemikalier hanteras samt där golvavlopp saknas
tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur

63.1001

U

T

63.20

C

12

63.2001

U

T

63.40

B

23

63.50

C

8

63.5001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Hamnar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Flygplatser
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.

73.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10

B

13

74.20

C

8

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10

C

10

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 timmar.

85.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.

85.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

85.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.

85.4001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
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VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B

90.15-i

B

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16

C

18

90.16

C

15

90.16

C

9

90.2001

U

6

90.2002

U

3

90.2003

U

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen och med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 1 000 men högst 1 999 personekvivalenter är
tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen och med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 500 men högst 999 personekvivalenter är
tillsynstiden 15 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen och med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men högst 499 personekvivalenter är
tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå och med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 199
personekvivalenter är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå och med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 99
personekvivalenter är tillsynstiden 3 timmar.
För verksamheter där miljö- och byggnämnden inte är ansvariga för
tillsynen över själva avloppsreningsverket utan endast ledningsnät,
inklusive pumpstationer m.m. är tillsynstiden 6 timmar. För övriga
verksamheter ingår ledningsnät, inklusive pumpstationer m.m. i
den ordinarie tillsynsavgiften
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

90.430

C

6

90.450

B

30

90.450

B

15

90.251

C

12

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mindre än 1 000 ton per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.
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90.375

C

12

90.171

C

6

90.17101

U

T

Verksamhetsgrupp Avvattning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Deponering
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar.

90.281

C

5

90.341

C

3

90.34101

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.

6

Verksamhetsgrupp Elavfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.90

C

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning
90.29

C

T

90.230

C

6

90.23001

U

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382

C

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B

13

90.40

C

6

90.60-1

C

6

90.60-2

C

4

90.3001

U

4

90.4001

U

4

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. Verksamheter
som endast utgörs av mindre uppsamlingsplatser för uttjänta
fordon (10 fordon eller färre) i väntan på hämtning till skrotning
omfattas inte.
För mindre uppsamlingsplatser för uttjänta fordon (10 fordon eller
färre) i väntan på hämtning till skrotning är tillsynstiden 4 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 4
timmar.
För återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda
för allmänheten är tillsynstiden 4 timmar.
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Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering
90.110

C

9

90.80

C

9

90.7001-11001

U

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3
timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.370

C

T

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119

B

13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mindre än 1 000 ton per kalenderår.

90.120

C

9

90.391

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall
som uppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131

B

13

90.141

C

T

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 §
miljöprövningsförordningen tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen tillämpas timtaxa.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.
För golfbana med sammanlagt mer än 18 hål är tillsynstiden 5
timmar.
För golfbana med sammanlagt högst 18 hål är tillsynstiden 4
timmar.

92.20

C

4

92.30

C

4

92.1001-1

U

5

92.1001-2

U

4

92.1001-3

U

3

För golfbana med sammanlagt högst 9 hål är tillsynstiden 3 timmar.

92.2001

U

T

För övriga verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas
timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar.

93.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET
VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

100.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa.
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32 (33)

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt
CH
1

4

38 § FMH, punkt
CH
1

2

38 § FMH, punkt
CH
2

5

38 § FMH, punkt
CH
3
38 § FMH, punkt
CH
3
38 § FMH, punkt
CH
3

7
5
T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, hygienisk
behandling med risk för blodsmitta, tatuerare eller piercing, är
tillsynstiden 4 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, hygienisk
behandling med risk för blodsmitta, fotvård eller akupunktur, är
tillsynstiden 2 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
bassängbad är tillsynstiden 5 timmar.
För förskolor och skolor med 50 elever eller fler är tillsynstiden 7
timmar.
För förskolor och skolor med mindre än 50 elever är tillsynstiden 5
timmar.
För öppen förskola, familjedaghem och fritidsverksamheter
tillämpas timtaxa.
VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.

45 § FMH, punkt 1UH

12

För fastighetsägare som har fler än 400
bostäder/lägenheter/lokaler för uthyrning är tillsynstiden 12 timmar.

45 § FMH, punkt 1UH

8

För fastighetsägare som har fler än 100 men mindre än 400
bostäder/lägenheter/lokaler för uthyrning är tillsynstiden 8 timmar.

45 § FMH, punkt 1UH

5

För fastighetsägare som har fler än 20 men mindre än 100
bostäder/lägenheter/lokaler för uthyrning är tillsynstiden 5 timmar.

45 § FMH, punkt 1UH

T

För fastighetsägare med mindre än 20 bostäder/lägenheter/lokaler
för uthyrning tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.

45 § FMH, punkt 2UH

6

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande
med fler än 20 platser är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 2UH

4

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande
med 5 till 20 platser är tillsynstiden 4 timmar.

45 § FMH, punkt 2UH

T

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande
med färre än 5 platser tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp Samlingslokaler och idrottsanläggningar

45 § FMH, punkt 3UH

T

45 § FMH, punkt 3UH

2

För samlingslokaler och idrottsanläggningar där många människor
vistas tillämpas timtaxa.
För lokaler med gym öppna för allmänheten är tillsynstiden 2
timmar.
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33 (33)

Verksamhetsgrupp Tillfälligt boende

45 § FMH, punkt 4UH

45 § FMH, punkt 4UH

45 § FMH, punkt 4UH

8

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en
ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet
bäddar är fler än 200, är tillsynstiden 8 timmar.

6

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en
ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet
bäddar är 101-200, är tillsynstiden 6 timmar.

4

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en
ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet
bäddar är 51-100, är tillsynstiden 4 timmar.

45 § FMH, punkt 4UH

3

45 § FMH, punkt 4UH

T

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en
ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet
bäddar är 21-50, är tillsynstiden 3 timmar.
För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en
ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet
bäddar är 0-20 tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk behandling

45 § FMH, punkt 6UH

2

45 § FMH, punkt 6UH

2

45 § FMH, punkt 6UH

T

45 § FMH, punkt 6UH

T

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk
behandling genom frisör, är tillsynstiden 2 timmar.
För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk
behandling genom solarium, är tillsynstiden 2 timmar.
För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk
behandling såsom skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr,
tillämpas timtaxa.
För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk
behandling såsom kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och
liknande, tillämpas timtaxa.
Verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur

45 § FMH, punkt 7UH

T

För lokaler för förvaring av djur tillämpas timtaxa.
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Taxa inom Plan- och bygglagens område
Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av
Plan- och bygglagen (2010:900), Plan- och bygg-förordningen (2011:338), Miljöbalken
(1998:808) och Kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte
momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande
taxetabeller.
Inledande bestämmelser
1 § Enligt denna taxa utgår avgift för
A.
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
B.
kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när
- 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
- den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
C.
Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet.
Allmänna bestämmelser
2 § Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av Taxetabellerna. Beloppen har beräknats genom en
timkostnad som multiplicerats med genomsnittlig tidsåtgång för den ärendetypen.
Vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och anmälan reduceras avgiften för
prövningen om handläggningen överskrider lagstadgad tid. Den del av bygglovsavgiften
som avser det tekniska genomförandet reduceras inte (exempelvis tekniska samråd,
startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked).
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Prövningen av bygglovet avser 30% av bygglovsavgiften för lov utan grannehöranden och
40% för lov med grannehöranden. I lovärenden utan tekniskt samråd är prövningen 50 % av
avgiften utan grannehöranden och 70 % av avgiften med grannehöranden. Avgiften
kommer att reduceras med 1/5 per påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.
Anmälningsärenden och förhandsbesked reduceras med 1/5 per överskriden vecka på hela
avgiften.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, kan byggnadsnämnden
tillämpa den nya taxan om det innebär en lägre avgift.
Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den
tabell där åtgärden finns. Om byggnadsnämnden anser att det är motiverat med avseende
på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.
Planavgift
Tas ut inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser för att täcka kostnaderna
för planarbetet. Avgiften tas ut i samband med bygglovet.
Anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus
I ärenden om lov för en- och tvåbostadshus ingår anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i
samma ansökan, exempelvis eldstad, hiss, VA-installation.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som för ett
permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
Areabestämning
Vid beräkning av areor (BTA, BYA och OPA) används mätregler enligt Svensk Standard SS
21054:2009.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom en
timkostnad som multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Handläggningskostnad per timme redovisas i taxetabellen.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen ”Tidsuppskattning”
och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.
Tidersättning
Om en åtgärd inte passar in i en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om
skälig avgift grundad på timdebitering.
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Höjning/sänkning av avgift
Anser byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av
avgiften, får nämnden besluta om detta.
3 § Ändring av taxan
Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och
fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
4 § Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när den fått miljö- och
byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Avgift får
även tas ut i förskott.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska ske mot eventuell
avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Avgift 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 inte
har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. Återbetalning kan tidigast ske när bygglovet
upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
___________________
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01.
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Taxetabeller
1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp
1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus,
tillbyggnad* eller komplementbyggnad*
1.2
0-50 m2 (BTA+OPA)**
1.3

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

Avgift
14 980 kr

Avvikelse från detaljplan

20 330 kr

Utanför planlagt område*

20 330 kr

1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus,
tillbyggnad eller komplementbyggnad
1.5
50-100 m2 (BTA+OPA)**
1.6

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

20 865 kr

Avvikelse från detaljplan

26 215 kr

Utanför planlagt område

26 215 kr

1.7 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus,
tillbyggnad eller komplementbyggnad
1.8
Större än 100 m2 (BTA+OPA)**
1.9

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

26 750 kr

Avvikelse från detaljplan

32 100 kr

Utanför planlagt område

32 100 kr

1.10 All övrig ändring

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

14 445 kr

1.11

Avvikelse från detaljplan

17 665 kr

1.12

Utanför planlagt område

17 665 kr

1.13 Fasadändring med tekniskt samråd
1.14 Fasadändring utan tekniskt samråd

11 235 kr
5 350 kr

1.15 1.1 – 1.12 utan tekniskt samråd
1.16 1.1 – 1.12 utan tekniskt samråd och väldigt enkla byggnader tex carport, förråd, sopbod,
skärmtak, växthus
1.17 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, vid
samma ansökningstillfälle av samma byggherre inom samma tidsperiod
(gruppbebyggelse)

50 % av
ovanstående
25 % av
ovanstående
75 % av
ovanstående

*Små komplementbyggnader och tillbyggnader utanför planlagt område jämställs med
planenliga då inget grannehörande görs.
**Arean avser total area per ansökningstillfälle för ett en- eller tvåbostadshus och dess
komplementbyggnad på samma fastighet. Vid ansökan om fler en- eller tvåbostadshus
vid samma tillfälle beräknas avgift enligt 1.17.
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2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp

Avgift

2.1 Nybyggnad/tillbyggnad 0-50 m2
(BTA+OPA)
2.2
2.3
2.4 Nybyggnad/tillbyggnad 51-100
(BTA+OPA)
2.5

m2

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan

21 400 kr

Utanför planlagt område

21 400 kr

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

27 820 kr

Avvikelse från detaljplan

33 170 kr

2.6

Utanför planlagt område

33 170 kr

2.7 Nybyggnad/tillbyggnad 101-250 m2
(BTA+OPA)
2.8

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

42 800 kr

Avvikelse från detaljplan

49 220 kr

2.9

Utanför planlagt område

49 220 kr

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

58 850 kr

Avvikelse från detaljplan

65 270 kr

2.12

Utanför planlagt område

65 270 kr

2.13 Nybyggnad/tillbyggnad ≥ 501 m2
(BTA+OPA)
2.14 Fasadändring

tillägg utöver ovanstående per 500
m2

21 400 kr

2.10 Nybyggnad /tillbyggnad 251-500
(BTA+OPA)
2.11

m2

5 350 kr

2.15 All övrig ändring

50 % av motsvarande nybyggnad/tillbyggnadskostnad

2.16 2.1 – 2.13 utan tekniskt samråd

50 % av ovanstående

2.17 Nybyggnad och tillbyggnad av enkla byggnader tex lagerhall, tälthall, enkelt förråd

25 % av
ovanstående

3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
2 140 kr

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

4 280 kr

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

1 070 kr
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4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

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

Timdebitering

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

Timdebitering

4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

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

Timdebitering

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

Timdebitering

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

Timdebitering

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

Timdebitering

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

Avgift

5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank
5.2

Vid en- och tvåbostadshus
Övriga

5.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus

3 210 kr
Timdebitering
Timdebitering

5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation
5.5

Planenligt

5 350 kr

Avvikelse från detaljplan

8 560 kr

5.6

Utanför planlagt område

8 560 kr

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
6.1
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
6 420 kr

7 Strandskydd
Ärendetyp
7.1 Nyetablering på fastighet

Avgift
10 700 kr

7.2 Komplementbyggnad, brygga eller mindre åtgärd där strandskyddsdispens finns
sedan tidigare

8 025 kr
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8 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp
8.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Avgift
10 700 kr

8.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

5 350 kr

9 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp
9.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Avgift
9 095 kr

9.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

3 210 kr

10 Förhandsbesked
Ärendetyp

Avgift

10.1 Förhandsbesked

9 630 kr

11 Villkorsbesked
Ärendetyp

Avgift

11.1 Villkorsbesked

Timdebitering

12 Ingripandebesked
Ärendetyp

Avgift

12.1 Ingripandebesked

Timdebitering

13 Extra arbetsplatsbesök och interimistiskt slutbesked
Ärendetyp

Avgift

13.1 Extra startbesked utöver det första, per styck

3 210 kr

13.2 Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck

4 280 kr

13.3 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck

4 280 kr

13.4 Extra slutsamråd utöver det första, per styck
13.5 Interimistiskt slutbesked utöver det första, per styck

4 280 kr
3 210 kr

14 Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

14.1 Komplementbyggnad max 25 m2 (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m2 eller
inredning av ytterligare en bostad, med tekniskt samråd
14.2 Komplementbyggnad max 25 m2 (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m2 eller
inredning av ytterligare en bostad, utan tekniskt samråd
14.3 Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), med tekniskt samråd

8 560 kr
4 280 kr
10 700 kr

14.4 Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), utan tekniskt samråd

6 420 kr

14.5 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

1 605 kr

7
40

93

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

7 490 kr

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

1 605 kr

14.8 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

Timdebitering

14.9 Annan anmälningspliktig åtgärd (som exempelvis konstruktion, planlösning, hiss,
ventilation, VA, brandskydd), med tekniskt samråd

7 490 kr

14.1 Annan anmälningspliktig åtgärd (som exempelvis konstruktion, planlösning, hiss,
0 ventilation, VA, brandskydd), utan tekniskt samråd

2 675 kr

15 Upprättande av nybyggnadskarta (momspliktigt, 25 % moms tillkommer)
Ärendetyp

Avgift

15.1 Nybyggnadskarta.
Fastighetens yta 0-2000 kvm

8 025 kr

15.2 Tillägg per 2000 kvm

3 200 kr

15.3 Kontroll av befintlig nybyggnadskarta

5 350 kr

15.4 Förenklad nybyggnadskarta

5 350 kr

15.5 Kartutdrag från kommunens databas

Timdebitering,
lägsta kostnad
535 kr
50 % på ovanstående

15.6 Vid upprättande av fler nybyggnadskartor vid samma tillfälle på
samma plats
15.7 Övriga mät- eller kartuppdrag

Timdebitering, lägsta kostnad 3 200 kr

15.8 Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid
framtagande av nybyggnadskartor faktureras sökande.

16 Utstakning, lägeskontroll
Ärendetyp

Avgift

16.1 Utstakning av ett en- eller tvåbostadshus

3 745 kr

16.2 Utstakning övrig byggnation

Timdebitering

16.3 Lägeskontroll av ett en- eller tvåbostadshus

3 745 kr

16.4 Ytterligare lägeskontroll i samma ärende enligt 16.3
16.5 Lägeskontroll övrig byggnation

2 140 kr
Timdebitering

17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

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

I enlighet med
tillämplig tabell
Timdebitering

18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

Avgift

18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

18.2 Faktiska kostnader kommunen har för utredningar eller underkonsulter kopplat till
ett bygglov eller anmälan
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19 Avslag, avskrivning, avvisning
Ärendetyp

Avgift

19.1 Avslag, avskrivning, avvisning, avgift tas ut för nedlagt arbete

Timdebitering

20 Detaljplan och planprogram
Ärendetyp

Avgift

20.1 Planbesked

Timdebitering,
minst 20 000 kr
Timdebitering

20.2 Upprättande och handläggning av planprogram
20.3 Upprättande och handläggning av detaljplan

Timdebitering

20.4 Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid
planframställning faktureras sökande
20.5 Förlängning av genomförandetid eller upphävande av detaljplan efter
genomförandetidens utgång

Timdebitering

21 Planavgift
Ärendetyp

Avgift

22.1 Planavgift debiteras utifrån kostnaden för bygglovet

Tillägg på 25 %

22 Timavgift
Ärendetyp

Avgift

23.1 Handläggningskostnad per timme
Indexuppräknas utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) varje år

1 070 kr

9
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1 (1)

Taxa enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser
1 §. Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och byggnadsnämndens
tillsynsverksamhet enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(SFS 2009:730).
Avgiftsskyldighet
2 §. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Taxa
3 §. Årsavgiften (för kontrollbesök var 18 månad) uttas med 2 timmar per år,
2 140 kr/år.
Om det vid tillsyn visat sig att tillsyn behöver utföras oftare än den
planerade tillsynen var 18 månad uttas extra tillsynsavgift med 1 050
kr/timme.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med
2 gånger ordinarie timavgift.
Årsavgiften avser kalenderår och betalas i förskott.
4 § Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats
som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
_____________
Denna taxa träder i kraft den 2021-01-01.
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1 (3)

Taxa för offentlig kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser
inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats
med stöd av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument1 och
2. snus och tuggtobak.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering och godkännande av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll
9. offentlig kontroll i övrigt
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Berg och Härjedalens miljö och
byggnämnd efter handläggning.

Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 370 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i
förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd
kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år
tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller, beroende på brådskande insats, som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

1

Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1882/2003
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Avgift för registrering och godkännandeprövning
6a § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.
6b § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska
betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 7 § med tillämpning av
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
6c § För godkännande av en anläggning som avses i 6b §, med anledning av byte av livsmedelsföretagare
eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande
för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 6b §.

Årlig kontrollavgift
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en
fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och
beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden
(timmar) multipliceras med timavgiften.
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i
förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället
tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och
med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för
varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i
efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat
nämnden att verksamheten upphört.
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit
nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att
bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för offentlig kontroll som
föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.
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Höjning eller nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga
omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.
För verksamheter som bedriver verksamhet i mindre än 5 veckor sammanhängande, samt de som
bedriver traditionell fäbodverksamhet har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat att nedsätta avgiften
med 30%.

Avgift exportkontroll
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till nämnden för
sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av
införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt
i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till
nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.
16 § Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera denna taxa och
fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).

Överklaganden
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 2021-01-01
Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I
ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare
beslutad timavgift (1 300 kr). Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden
under denna period.
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Bilaga 1. Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter
för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas
genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som
följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).
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Sida 1 av 3

Alkohol och tobak – ansöknings och tillsynsavgifter 2021
Kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622) och kommunallagen (1991:900) rätt
att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift)
och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift).
Avgifter tas ut för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.
Ansöknings- eller anmälningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av
ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling och beredning av
beslutsunderlag. Ansöknings-/anmälningsavgiften är en prövningsavgift och
återbetalas inte oavsett om den som söker får tillstånd eller ej. Avgifterna är inte
momsbelagda.
Tillsynsavgift
Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen
både med en fast tillsynsavgift och en rörlig sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras
på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten.
Den fasta årliga tillsynsavgiften läggs till den rörliga.

Rörlig avgift
Årsomsättning i kr:
0 – 50 000 kr
50 001 – 100 000 kr
100 001 – 250 000 kr
250 001 – 500 000 kr
500 001 – 750 000 kr
750 001 – 1 000 000 kr
1 000 001 – 2 000 000 kr
2 000 001 – 3 000 000 kr
3 000 001 – 4 000 000 kr
4 000 001 – 5 000 000 kr
5 000 001 – 6 000 000 kr
6 000 001 – 7 000 000 kr
7 000 001 - …

2 034 kr
3 051 kr
4 068 kr
6 102 kr
8 136 kr
10 170 kr
12 204 kr
14 238 kr
16 272 kr
18 306 kr
20 340 kr
25 452 kr
35 595 kr

Fast avgift
Fast årlig tillsynsavgift
Tillsynsavgift folköl
Tillsynsavgift tobak
Trafikservering

1 220 kr
1 220 kr
1 220 kr
814 kr
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Sida 2 av 3

Ansökningsavgifter och avgifter för anmälan
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (även provsmakning &
catering)
Kunskapsprov (inkl. 2 stycken omprov)
Ansökan om cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare

12 204 kr
1 424 kr
5 600 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 8 gånger/år):
- första ansökningstillfället
- per ansökningstillfälle därutöver

5 085 kr
1 525 kr

Ansökan vid förändring av företagsform
Anmälan ändrade ägarförhållanden, kontroll av personer med
betydande inflytande (ordinarie styrelseledamöter och aktieägare)
Ansökan om förändrad serveringsyta
Ansökan om förändrad verksamhetsinriktning
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta
Ansökan om utökad serveringstid per tillfälle
Ansökan om gemensam serveringsyta
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (även provsmakning)
Anmälan om catering, ny lokal
Anmälan av provsmakning till allmänheten (avser tillståndshavare)
Anmälan av kryddning av snaps (avser tillståndshavare)
Anmälan om rumsservering/minibar
Anmälan om försäljning av folköl

Tobak
Ansökan om försäljning av tobak
Ansökan vid förändring av företagsform
Anmälan ändrade ägarförhållanden, kontroll av personer med
betydande inflytande (ordinarie styrelseledamöter och aktieägare)

7 672 kr
2 034 kr
/person, max
12 204 kr
3 560 kr
3 560 kr
2 542 kr
1 525 kr
7 627 kr
1 017 kr
508 kr
610 kr
610 kr
610 kr
1 220 kr

10 204 kr
4 068 kr
1 525 kr/person,
max 10 204 kr

Avgifter restaurangrapport
Förseningsavgift - Ej inkommen Restaurangrapport 2 mars – 1 april
2 034 kr
Förseningsavgift - Ej inkommen Restaurangrapport 2 april – 1 juni
5 085 kr
Förseningsavgift - Ej inkommen Restaurangrapport 2 juni 36 050 kr (högsta tillsynsavgift)
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Sida 3 av 3
Ändring av taxan
Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna
taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
____________
Denna taxa träder i kraft den 2021-01-01.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
DETALJPLAN FÖR CENTRUM OCH BOSTÄDER (bibliotek och trygghetsboende)
BERGSVIKEN 4:64 M.FL.
Svenstavik
Bergs kommun, Jämtlands län
Plan MB 2018-254, utökat förfarande
Upprättad: 2020-02-05
FÖRFARANDE
Ärendet handläggs med standardförfarande enligt. Till och med samrådet handlades
detaljplanen med standardförande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 uppdaterad till
och med SFS 2020:76. Efter samrådet har förfarandet ändrats till utökat förfarande enligt
PBL.
Kompletta planhandlingar, upprättade 2020-02-05 har sänts till kända sakägare enligt
fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som berörs.
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 2020-09-16 – 2020-10-08.
INKOMNA SKRIVELSER UNDER GRANSKNING
Myndigheter m.fl.

1. Lantmäteriet, ingen erinran
2. Länsstyrelsen
3. Räddningstjänsten i Jämtlands län, ingen erinran
4. Trafikverket
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SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA
2. Länsstyrelsen
Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § Plan- och
Bygglagen (2010:900) att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att
prövas.
Kommunen har efter samrådsskedet tagit hänsyn till inkomna synpunkter på ett bra sätt.
Länsstyrelsen har under granskningstiden inhämtat Trafikverkets yttrande. Trafikverket har
inga invändningar mot förslaget.
4. Trafikverket
Trafikverket ser positivt på att planområdet har en anslutning till Centrumvägen. Bra att
hänsyn har tagits till trafikbuller och farligt gods i planbestämmelserna.
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.
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REVIDERINGAR EFTER GENOMFÖRD GRANSKNING
Planbeskrivning
- Fler aspekter rörande avfallshanteringen i området har förts in.

Granskningsutlåtandet är sammanställt av:

Freddy Martinsson, planingenjör, Berg och Härjedalens kommun
Jon Månsson, samhällsplanerare, Arctan AB
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Sammanfattning
I samband med detaljplanarbete för Svenstavik så har Bergs kommun gett ÅF Ljud &
Vibrationer i uppdrag att utföra beräkningar av väg- och spårtrafikbuller för år 2018
samt prognosår 2040 vid befintlig byggnad på Bergsviken 4:64 samt vid planerade
byggnader på Bergsviken 4:64 och Bergsviken 4:62. I beräkningarna ingår
bullerbidrag från vägtrafik på E45, Centrumvägen, Svenstavägen, Galhammarvägen
och Stationsvägen samt bullerbidrag från spårtrafik på Inlandsbanan.
Till grund för beräkningarna ligger digitalt kartunderlag från Bergs kommun och
trafikdata från Trafikverket.
Beräkningarna har utförts i enlighet med de Nordiska beräkningsmodellerna för
vägtrafik och spårtrafik, rapport 4653 och rapport 4935, från Naturvårdsverket. De
beräknade ljudnivåerna jämförs med de riktvärden som anges i
trafikbullerförordningen [1].
Utifrån beräkningsresultaten kan konstateras att:








Beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppfyller riktvärdet 60 dBA som anges i
trafikbullerförordningen för samtliga byggnader och fasader. Det föreligger
med aktuell byggnadsutformning därmed inget behov av en tystare sida eller
begränsning av bostäders storlek till max 35 kvadratmeter.
Den prognosticerade trafikökningen från år 2018 till 2040 medför att de
beräknade ekvivalenta ljudnivåerna ökar med ca 1 dBA till att som mest uppgå
till 56 dBA (vid den norra fasaden på befintlig byggnad på 4:64).
Möjlighet till enskilda uteplatser som uppfyller riktvärdena i
trafikbullerförordningen finns för en stor del av fasaderna. Undantagen är i
huvudsak
o den västra och norra fasaden vid befintlig byggnad på 4:64, men också
vid en del av den östra fasaden för prognosår 2040
o den norra fasaden på planerad byggnad på 4:64
o den norra fasaden på planerad byggnad på 4:62 i det fall byggnaden
uppförs i tre våningar
Som nämnts ovan är det flera fasader där trafikbullerförordningens riktvärden
för uteplatser inte innehålls. Om det finns möjlighet att skapa en gemensam
uteplats där trafikbullerförordningens riktvärden innehålls så kan normalt
enskilda uteplatser vid bostäder accepteras trots att riktvärdena vid dessa
överskrids.

Antal tågpassager på den aktuella sträckan av Inlandsbanan är mycket begränsad. För
prognosår 2040 är det mindre än två passager per dag. De dieseldrivna godstågen,
som är de som bullrar allra mest, passerar endast ca 1 gång per vecka. Övriga
passager sker med dieseldrivna passagerartåg, så kallade dieselmotorvagnar, som ger
upphov till klart lägre maximala ljudnivåer. Med anledning av detta, och att bedömning
av maximala ljudnivåer vid uteplatser enligt trafikbullerförordningen skall göras för en
maxtimme kl. 06-22 med 5 tillåtna överskridanden, har maximala ljudnivåer från
tågtrafiken inte beaktats. Redovisade beräknade maximala ljudnivåer avser endast
buller från vägtrafik.
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1 Bakgrund
Bergs kommun arbetar med en detaljplan i Svenstavik, Bergs kommun, för
fastigheterna Bergsviken 4:64 och 4:62. På Bergsviken 4:64 finns idag kontorslokaler
som man vill kunna omvandla till bostäder och man planerar också för en ny byggnad i
fyra plan där nedersta planet utgörs av kommersiell eller offentlig verksamhet och de
tre övre planen av bostäder. Bergsviken 4:62 är idag obebyggd och här finns det
önskemål om att möjliggöra för lokaler i form av kontor, gym och annan typ av
verksamhet eller eventuellt bostäder.
I samband med detaljplanarbetet önskar Bergs kommun få utrett vilka ljudnivåer trafik
på E45, Centrumvägen, Svenstavägen, Galhammarvägen och Stationsvägen samt
spårtrafik på Inlandsbanan ger upphov till vid fasader vid befintlig byggnad på
Bergsviken 4:64 och vid planerade byggnader på Bergsviken 4:64 och 4:62. Trafiken
på övriga vägar i området är begränsad och bedöms inte bidra nämnvärt till den totala
bullerbilden. Den planerade byggnaden på Bergsviken 4:62 förväntas bli antingen en
eller tre våningar hög. I figur 1-2 visas översiktsbilder över området.
Galhammarvägen

Stationsvägen

Centrumvägen
4:64 och 4:62
E45

Svenstavägen
Inlandsbanan
Figur 1. Översiktsbild över Svenstavik. E45, Centrumvägen, Svenstavägen,
Galhammarvägen, Stationsvägen och Inlandsbanan är markerade tillsammans
med ungefärlig position för fastigheterna 4:64 och 4:62. (Bild från hitta.se)
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Befintlig
byggnad

Planerade
byggnader

Figur 2. Översiktsbild över Svenstavik. Fastigheterna 4:64 och 4:62 syns på bilden
tillsammans med befintlig byggnad på 4:64 och planerade byggnader på 4:64
och 4:62.

2 Uppdrag
ÅF Ljud & Vibrationer har fått i uppdrag att utföra beräkningar av ekvivalent och
maximal ljudnivå vid fasader på befintlig byggnad på Bergsviken 4:64 och på
planerade byggnader på Bergsviken 4:64 och 4:62 för år 2018 samt för prognosår
2040.
Beräkning av vägtrafikbuller har utförts i programvaran SoundPLAN version 7.4 och i
enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4653, från
Naturvårdsverket. Beräkning av buller från järnväg har utförts i samma programvara
enligt den Nordiska beräkningsmodellen för spårburet buller, rapport 4935.
Beräknade ljudnivåer skall sedan jämföras med riktvärden i trafikbullerförordningen
[1].
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3 Underlag
I uppdraget har digitalt kartmaterial över aktuellt område erhållits från Bergs
kommun. Ungefärliga höjder på befintliga byggnader har hämtats från karttjänster
såsom Google Maps.

3.1 Vägtrafik
Trafikmängden på respektive vägsträcka har inhämtats från Trafikverket och redovisas
i tabell 1 tillsammans med det år då mätningen av trafikmängden genomfördes.
Tabell 1. Vägtrafikmängder för respektive vägsträcka och mätår.
Vägsträcka

ÅDT

Andel tung trafik

Mätår

E45

3130

14,7 %

2014

Centrumvägen

2720

9,6 %

2017

Svenstavägen

1600

10,0 %

2017

Galhammarvägen

2640

10,2 %

2017

620

16,1 %

2016

Stationsvägen

Dessa trafikmängder räknas upp enligt Trafikverkets uppräkningstal [2] till år 2018
respektive 2040 och redovisas i tabell 2 och 3 tillsammans med skyltad hastighet för
de aktuella vägsträckorna.
Tabell 2. Vägtrafikmängder använda i beräkningarna för år 2018.
Vägsträcka

ÅDT

Andel tung trafik

Skyltad hastighet

E45

3223

15,0 %

70 km/h

Centrumvägen

2739

9,6 %

30 km/h

Svenstavägen

1611

10,1 %

50 km/h

Galhammarvägen

2659

10,3 %

50 km/h

629

16,3 %

50 km/h

Stationsvägen

Tabell 3. Vägtrafikmängder använda i beräkningarna för år 2040.
Vägsträcka

ÅDT

Andel tung trafik

Skyltad hastighet

E45

3790

16,9 %

70 km/h

Centrumvägen

3196

10,9 %

30 km/h

Svenstavägen

1881

11,4 %

50 km/h

Galhammarvägen

3105

11,6 %

50 km/h

741

18,3 %

50 km/h

Stationsvägen

Ur Trafikverkets mätningar kan uppgifter om trafikens fördelning över dygnet tas fram.
Utifrån denna fördelning har ungefärliga trafikmängder för maxtimme kl. 06-22 tagits
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fram. För samtliga vägsträckor är trafikmängden för en maxtimme kl. 06-22 ca 10 %
av den totala dygnstrafiken och detta värde har använts vid beräkning av maximala
ljudnivåer nedan.

3.2 Tågtrafik
Trafikmängder för Inlandsbanan har erhållits från Trafikverket, både för år 2018 och
för 2040, och redovisas i tabell 4 och 5.
Tabell 4. Spårtrafikmängder använda i beräkningarna för år 2018.
Tåg/årsmedeldygn

Medellängd

Hastighet

Godståg (diesel)

0,1

150

40 km/h

Passagerartåg (dieselmotorvagn)

1,1

25

40 km/h

Tågtyp

Tabell 5. Spårtrafikmängder använda i beräkningarna för år 2040.
Tågtyp

Tåg/årsmedeldygn

Medellängd

Hastighet

0,15

150

40 km/h

1,6

25

40 km/h

Godståg (diesel)
Passagerartåg (dieselmotorvagn)

Som kan ses i tabellerna ovan är trafikmängderna på Inlandsbanan mycket små.
Prognosticerat värde för godståg 2040 (0,15 tåg/årsmedeldygn) motsvarar till exempel
ungefär ett tåg/vecka.

4 Bedömningsgrunder
Regeringen har beslutat om en förordning för trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS
2017:359 [1], som trädde i kraft den 1 juli 2017 och där de tidigare riktvärdena från
SFS 2015:216 höjdes. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen
och enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte
det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus som anges i Boverkets
byggregler [3]. I tabell 5 visas aktuella riktvärden från trafikbullerförordningen.
Tabell 5. Riktvärden för trafikbuller i SFS 2017:359.
Buller från spårtrafik och vägar

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA

Utomhus

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

Vid bostadsfasad

60

70

b.2)

På uteplats (om sådan skall
anordnas i anslutning till
bostaden)

50

70

c)

a) b)

a) För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
b) Om ljudnivån 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör:
1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
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2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasaden.
c) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids, bör
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan klockan 06.00 och 22.00.

5 Beräkning av trafikbuller
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna till att skapa bostäder i
befintlig byggnad på 4:64, att skapa kommersiell eller offentlig verksamhet och
bostäder i planerad byggnad på 4:64 samt att möjliggöra för lokaler i form av kontor,
gym och annan typ av verksamhet, eller eventuellt bostäder, på 4:62.
Befintlig byggnad på 4:64 har två våningar i den norra delen och en våning i den
södra.
Enligt önskemål från Bergs kommun har tre beräkningsfall med olika
byggnadsutformning studerats:
1. Befintlig byggnad på 4:64 och planerad byggnad på 4:64 med fyra våningar
2. Som 1 men med planerad byggnad på 4:62 med en våning
3. Som 1 men med planerad byggnad på 4:62 med tre våningar
Dessa tre beräkningsfall har studerats både för år 2018 och för prognosår 2040.
I figur 3-5 nedan redovisas beräknade ekvivalenta trafikbullernivåer från väg- och
spårtrafik vid fasader på byggnader i beräkningsfall 1-3 för år 2018. I figur 6-8
redovisas motsvarande för prognosår 2040. För varje fasad har flera
beräkningspunkter använts. För byggnader med mer än en våning redovisas det
högsta beräknade värdet för varje punkt.
I figur 9-11 nedan redovisas beräknade maximala trafikbullernivåer från vägtrafik för
maxtimme kl. 06-22 vid fasader på byggnader i beräkningsfall 1-3 för år 2018. I figur
12-14 redovisas motsvarande för prognosår 2040. För varje fasad har flera
beräkningspunkter använts. För byggnader med mer än en våning redovisas det
högsta beräknade värdet för varje punkt. För maximala ljudnivåer avser redovisade
värden de 5:e högsta beräknade maximala ljudnivåerna. Detta för att jämförelse skall
kunna göras med riktvärden i trafikbullerförordningen [1].
Inga beräkningar har utförts för maximala ljudnivåer från spårtrafik, se avsnitt 6 för
motivering.
Figur 3-14 återfinns också i bilaga 1-12 i högre upplösning.
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Figur 3. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, beräkningsfall 1 år 2018

Figur 4. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, beräkningsfall 2 år 2018
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Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, beräkningsfall 3 år 2018

Figur 6. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, beräkningsfall 1 år 2040
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Figur 7. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, beräkningsfall 2 år 2040

Figur 8. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, beräkningsfall 3 år 2040
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Figur 9. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik, maxtimme kl. 06-22, beräkningsfall
1 år 2018

Figur 10. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik, maxtimme kl. 06-22,
beräkningsfall 2 år 2018
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Figur 11. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik, maxtimme kl. 06-22,
beräkningsfall 3 år 2018

Figur 12. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik, maxtimme kl. 06-22,
beräkningsfall 1 år 2040
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Figur 13. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik, maxtimme kl. 06-22,
beräkningsfall 2 år 2040

Figur 14. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik, maxtimme kl. 06-22,
beräkningsfall 3 år 2040
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6 Kommentarer och jämförelse med riktvärden
Enligt trafikbullerförordningen 2017:359 [1] bör buller från trafik inte överskrida en
ekvivalent nivå på 60 dBA vid bostadsfasad. Om 60 dBA ändå överskrids bör det finnas
en tystare sida, mot vilket hälften av bostadsrummen är vända, där ekvivalent ljudnivå
inte överstiger 55 dBA och där maximal ljudnivå kl. 22-06 inte överstiger 70 dBA. För
bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller istället 65 dBA ekvivalent nivå.
Som kan ses i figur 3-5 (bilaga 1-3) så uppgår de beräknade ekvivalenta ljudnivåerna
år 2018 till som högst 55 dBA vid befintlig byggnad på 4:64, 52 dBA vid planerad
byggnad på 4:64 och 50 dBA vid planerad byggnad på 4:62. Den prognosticerade
trafikökningen från år 2018 till 2040 medför att de beräknade ekvivalenta ljudnivåerna
ökar med ca 1 dBA och de högsta värdena år 2040 blir då 56 dBA vid befintlig byggnad
på 4:64, 53 dBA vid planerad byggnad på 4:64 och 51 dBA vid planerad byggnad på
4:62, vilket kan ses i figur 6-8 (bilaga 4-6).
Samtliga värden uppfyller alltså värdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå som anges i
trafikbullerförordningen [1]. Det föreligger med aktuell byggnadsutformning därmed
inget behov av en tystare sida eller begränsning av bostäders storlek till max 35
kvadratmeter.
För uteplatser gäller enligt trafikbullerförordningen att den ekvivalenta ljudnivån inte
bör överskrida 50 dBA och att den maximala ljudnivån kl. 06-22 inte bör överskrida 70
dBA. För befintlig byggnad på 4:64 överskrider den beräknade ekvivalenta ljudnivån
50 dBA vid framförallt den västra och norra fasaden, men också vid en del av den
östra fasaden år 2040, se figur 6-8 (bilaga 4-6). Maximala ljudnivåer överskrider 70
dBA på i huvudsak den norra fasaden men också på en del av den västra fasaden, se
t.ex. figur 9-14 (bilaga 7-12). Sammantaget gör detta att möjligheten till enskilda
uteplatser vid befintlig byggnad på 4:64 som uppfyller riktvärdena är begränsade.
För planerad byggnad på 4:64 överskrider den beräknade ekvivalenta ljudnivån 50
dBA vid den norra fasaden för samtliga beräkningsfall, se figur 3-8 (bilaga 1-6). För
övriga fasader innehålls 50 dBA. Maximala ljudnivåer innehåller 70 dBA på samtliga
fasader. Sammantaget gör detta att möjligheten till enskilda uteplatser vid planerad
byggnad på 4:64 som uppfyller riktvärdena finns för alla fasader förutom för den
norra.
För planerad byggnad på 4:62 överskrider den beräknade ekvivalenta ljudnivån 50
dBA vid den norra fasaden för beräkningsfall 3 och 6 (byggnad i 3 våningar, både år
2018 och 2040), se figur 5 och 8 (bilaga 3 och 6). I övrigt innehålls 50 dBA. Maximala
ljudnivåer innehåller 70 dBA på samtliga fasader. Sammantaget gör detta att
möjligheten till enskilda uteplatser vid planerad byggnad på 4:62 som uppfyller
riktvärdena finns för alla fasader förutom för den norra i det fall byggnaden uppförs i
tre våningar.
Som visats ovan är det flera fasader där trafikbullerförordningens riktvärden för
uteplatser inte innehålls. Om det finns möjlighet att skapa en gemensam uteplats där
trafikbullerförordningens riktvärden innehålls så kan normalt enskilda uteplatser vid
bostäder accepteras trots att riktvärdena vid dessa överskrids.
Antal tågpassager på den aktuella sträckan av Inlandsbanan är mycket begränsad. För
prognosår 2040 är det mindre än två passager per dag. De dieseldrivna godstågen,
som är de som bullrar allra mest, passerar endast ca 1 gång per vecka. Övriga
passager sker med dieseldrivna passagerartåg, så kallade dieselmotorvagnar, som ger
upphov till klart lägre maximala ljudnivåer. Med anledning av detta, och att bedömning
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av maximala ljudnivåer vid uteplatser enligt trafikbullerförordningen skall göras för en
maxtimme kl. 06-22 med 5 tillåtna överskridanden, har maximala ljudnivåer från
tågtrafiken inte beaktats. Ovan redovisade beräknade maximala ljudnivåer avser
endast buller från vägtrafik.
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INLEDNING
Vad är en detaljplan?
Detaljplanen redovisar hur, vad och var man får bygga exempelvis bostäder, skola, industri och
hur den tekniska infrastrukturen såsom vatten- och spillvatten, fjärrvärme, dagvattenhantering
ska lösas. Detaljplanens reglering av markens och vattnets användning ger ramarna för
prövning av bygglov vid till exempel uppförande av ny bebyggelse.

Planbesked

(planprogram) Samråd Granskning

Antagande Lagakraft

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för detta område tillämpas efter samrådet
planprocessen enligt utökat förfarande. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål
och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Under samrådet
ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det
planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget samt hur kommunen avser
handlägga förslaget. Efter att planförslaget har varit ute på samråd och ändrats efter inkomna
synpunkter ska planförslaget, innan det kan antas av kommunen, vara tillgängligt för
granskning. Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att
beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

PLANHANDLINGAR
Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser och planbeskrivning med
genomförandefrågor. Därtill finns grundkarta, trafikbullerutredning, utlåtande geoteknik,
fastighetsförteckning och samrådsredogörelse.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala
Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal
för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning
innehållande bland annat terrass. Till byggnaden kommer en attraktiv och trivsam innergård
med tillhörande parkering anläggas för byggnadens behov. Planen syftar även till att befästa
pågående markanvändning för Bergsviken 4:61 genom att planlägga denna mark för
parkeringsändamål.

1

151

Bergsviken 4:64 m.fl.

Planbeskrivning antagandehandling

PLAN MB 2018-254

PLANDATA OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i centrala Svenstavik och utgörs av Bergsviken 4:61, 4:62, 4:64 och del
av 4:117.

Karta 1. Visar planområdets avgränsning
På Bergsviken 4:64 finns ”Familjens hus” som vid ett genomförande av planen kommer att
ersättas med den nya bebyggelsen. Bergsviken 4:61 används för parkeringsändamål med
sanitära funktioner medan 4:62 idag är obebyggd. Den del av Bergsviken 4:117 som är inom
planen utgörs av torgmark, gatumark och den del av Mellanvägen som ligger på kvartersmark.
Bergsviken 4:61 ägs av ett icke-kommunalt bolag, 4:62 och 4:117 ägs av Bergs kommun medan
4:64 av Bergs Hyreshus AB.

Bild 1. Familjens hus i Svenstavik
2
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Översiktsplan
Planområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Svenstavik (FÖP) antagen 2012-02-07.
I FÖP:en presenteras riktlinjer för kommande detaljplanering och vilken inriktning utvecklingen
av Svenstavik bör ha. Planförslaget ligger inom FÖP:ens område för centrumbebyggelse.

Bild 2. Planområdets ungefärliga läge i förhållande till FÖP:en
I FÖP:en ges riktlinjer vad gäller bebyggelsen inom området för centrumbebyggelse. Enligt
denna ska det vara fråga om tätare bebyggelse i 2-3 våningar för bostäder, service och handel.
Bebyggelsen ska ha en småskalig karaktär som utgår från den äldre bebyggelsens karaktär med
butiker och service i gatuplanet med bostäder på övervåningarna. Utemiljön ska omsorgsfullt
gestaltas med träd och planteringar av småstadskaraktär som ska vara i paritet med den del av
centrum som har upprustats.
Till FÖP:en hör ett skissförslag som kan ses i sin helhet på sida 31 i det dokumentet. Ny
bebyggelse ska förhålla sig till riktlinjerna i denna men utredas vidare i detaljplan. Här nedan
visas ett utsnitt från skissförslaget med införda siffror.

1.

2.

Bild 3. Visar utsnitt från skissförslaget i FÖP:en
3
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Gällande punkterna ”1.” och ”2.” sägs följande i FÖP:en om den önskade utvecklingen:
1. ”Nya byggnader med bostäder och service längs med Centrumvägen. Småskalig
utformning med puts eller tegel som fasadmaterial i linje med 1950-talets
karaktärsbyggnader”
2. ”Ny gata längs järnvägen som ersätter Mellanvägen och blir infart till P-platserna. Kan
dras vidare till Ängesvägen och bli en andra tillfart till södra delen av Svenstavik”
Vad gäller dessa riktlinjer från FÖP:en så behöver detta föregås av planläggning för att utreda
utformning av bebyggelsen såväl som gatustrukturen i mer detalj.
Planförslaget är utformat så att FÖP:ens riktlinjer i delar tas tillvara på. Planerad byggnad ramar
in torgmiljön och utgör en logisk förlängning av centrummiljön. Bebyggelsen inrymmer tre
våningsplan och en indragen takvåning. Centrumfunktionen planeras vara i gatuplanet och
lägenheter på våningsplan två och tre. Innergården kommer att utformas så att denna blir en
trivsam utemiljö att vistas i samtidigt som den fungerar för parkeringsändamål.
I FÖP:en pekas Bergsviken 4:61 ut för centrumbebyggelse. Sedan fler år används denna
fastighet för parkeringsändamål och uppställningsplats för husbilar med mera. Parkeringen är
dock förenlig med Svenstaviks centra som sådan eftersom den möjliggör att fler personer kan
ta del av utbudet i centrumet. Av den anledningen bedöms planens användning i denna del
vara förenlig med planens övergripande intentioner om att marken i närheten av centrumet
ska användas för dess ändamål.
I samrådsförslaget av detaljplanen presenterades en ny anslutning mot Centrumvägen i
enlighet med FÖP:ens intentioner som skulle ersätta Mellanvägen. Under samrådet kom
Trafikverket in med synpunkter rörande trafiksäkerheten med en sådan anslutning. Risk med
närheten till järnvägsövergången identifierades och den nya vägen i relation till korsningen
Tingshusvägen och Centrumvägen. Efter fortsatta diskussioner med Trafikverket efter
samrådet har kommunen gjort en bedömning att det inte går att genomföra FÖP:ens
intentioner i den här delen utan att det äventyrar trafiksäkerheten. Av den anledningen så
planläggs inte en ny gata mot Centrumvägen. Vid ett plangenomförande kommer Mellanvägen
göras om till räddningsväg. Eftersom ny gatuförbindelse till Centrumvägen nu inte planläggs så
bedömer kommunen att planförslaget till granskningen avviker mot FÖP:en. Av den
anledningen byts planförfarandet till utökat förfarande, läs mer om detta under kommunala
beslut i övrigt.
Med undantag för att ny gata inte planläggs bedömer kommunen att planförslaget är förenligt
med FÖP:ens övergripande intentioner då det i dess utformning främjar en hållbar utveckling
av Svenstavik på flera olika sätt. Ett genomförande innebär att Svenstaviks centrum kommer
att bli en mer trivsam plats att vistas i. Plangenomförande kan även få positiva följdeffekter som
mer eller mindre direkt relaterar till planen. Med det menas att planförslaget kan inspirera fler
att förädla det centralnära fastighetsbeståndet. Mer direkt så innebär planförslaget att marken
kan användas på ett sätt som är lämplig för sitt ändamål såsom centrum och bostäder.

4
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Planförslaget möjliggör därmed en angelägen utveckling av Svenstavik utan att det sker på
bekostnad av de värden som värnas.

Detaljplan
Fastigheterna inom planområdet omfattas av tre olika detaljplaner som har beteckningarna:
23-BER-1347, 2326-P91/5 och 2326-P96/2.
Bergsviken 4:61, 4:62 och den del av 4:117 som vetter mot järnvägen är planlagda genom 23BER-1347. Planen fastställdes 1969-10-20 och dess genomförandetid har löpt ut. Tillåten
markanvändning enligt denna i dessa delar är kvartersmark för bostadsändamål där byggnader
ska uppföras friliggande innehållande högst två våningar. Bergsviken 4:117 omfattas i denna
del i sin helhet av prickmark (marken får inte bebyggas), medan det finns en tillåten
utnyttjandegrad på 4:61 och 4:62. Bild 4 nedan visar ett utsnitt från gällande plan.

Bild 4. Visar utsnitt från plan 23-BER-1347
Den del av plan 2326-P91/5 som fortfarande är gällande inom området omfattar Mellanvägen
som är belägen på Bergsviken 4:117. Planen vann laga kraft 1991-05-14 och dess
genomförandetid har löpt ut. Mellanvägen är i delar planlagd som lokalgata och i den del
närmast Centrumvägen som kvartersmark samt gång- och cykelväg. I bild 5 kan ett utsnitt från
planen ses.

5
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Bild 5. Visar utsnitt från plan 2326-P91/5
Bergsviken 4:64 är planlagd genom 2326-P96/2 som vann laga kraft 1996-02-27. Planens
genomförandetid har löpt ut. Tillåten markanvändning enligt planen är kvartersmark för
ändamålet kontor, handel och vård samt allmän platsmark för parkering. Planen är utformad
så att prickmark omgärdar byggnaden.

Bild 6. Visar utsnitt från plan 2326-P96/2
Ett genomförande av planförslaget är inte förenligt med dessa planer varför en ny detaljplan
behöver tas fram för att utreda markens lämplighet för det avsedda ändamålet.

Planprogram
Särskilt planprogram har inte bedömts nödvändigt med anledning av de frågor som behöver
hanteras i detaljplanen.

6
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Kommunala beslut i övrigt
2018-03-27 i Ks § 47, DNR 2018/93, beslutade Kommunstyrelsen i Bergs kommun att ge Miljöoch byggnämnden i uppdrag att planlägga del av Svenstavik centrum i syfte att möjliggöra
förtätning av bebyggelsen med centrumnära boende och service i markplan. Ärendet
diariefört hos miljö- och byggnämnden, Dnr 2018.254.
2020-05-14 i Mbn § 55, Dnr 2020-359, beslutade Miljö- och byggnämnden att lämna positivt
planbesked på fastigheten Bergsviken 4:61 i syfte att aktualisera planförutsättningarna på
fastigheten. Ärendena har valts att läggas samman i planarbetet. Ärendet handlades till och
med samrådet genom ett standardförfarande i enlighet med PBL. Planen var ute på samråd
under 2020-06-26 – 2020-07-26.
Efter samrådet har planförslaget ändrats på så sätt att kommunen bedömer att utökat
förfarande ska tillämpas, se bakgrunden till detta under avsnittet ”Översiktsplan”. Planen var
ute på granskning under 2020-09-16 – 2020-10-08.
Byte av förfarande
Till och med samrådet handlades detaljplanen med standardförande enligt PBL. Efter samrådet
har förförandet ändrats till utökat förfarande. Det innebär bland annat en underrättelse om
granskning ska ske, granskningstiden ska minst vara tre veckor och planen ska som huvudregel
antas av kommunfullmäktige.

7
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Riksintressen (3 kap)
Det saknas riksintressen införda med stöd av MB 3 kap inom eller i planområdets närhet.

Riksintressen (4 kap)
Det saknas riksintressen införda med stöd av MB 4 kap inom eller i planområdets närhet.

Miljökvalitetsnormer (5 kap)
Enligt PBL 2:10 ska miljökvalitetsnormerna i MB 5 kap. eller i föreskrifter som har meddelats
med stöd av kapitlet följas vid planläggning.
Sex förordningar om miljökvalitetsnormer finns idag:
•

SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning

•

SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning

•

SFS 2008:218 Badvattenförordning

•

SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller

•

SFS 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

•

SFS 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Det finns även ett flertal olika föreskrifter där bedömningsgrunderna för
miljökvalitetsnormerna är rättsligt reglerade, däribland Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
I MB 5:2 1 st 1 p återges de normer som har karaktären av gränsvärdesnormer. Innebörden av
detta är att vissa värden inte får överskridas eller underskridas efter en viss tidpunkt. För
luftkvalitén regleras detta närmare i luftkvalitetsförordningen.
I MB 5:4 1 st finns ett försämringsförbud som innebär att verksamheten inte får försämra
vattenmiljön på ett otillåtet sätt. Enligt samma paragraf får även uppnåendet av rätt
vattenkvalitet inte äventyras. Med rätt kvalitet menas den status som ska uppnås enligt
ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG) avseende status eller potential. Följande
benämningar om rätt kvalitet finns: god ekologisk ytvattenstatus, god kemisk ytvattenstatus,
god ekologisk potential, god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ grundvattenstatus.
Nedan redovisas planförslaget i relation till de miljökvalitetsnormer som är relevanta för
genomförandet.
Huvudavrinningsområdet är Storsjön (SE702172-143255) enligt Vatteninformationsystem
Sverige, härefter VISS. Storsjön finns ett par hundra meter väster om planområdet. Storsjön
8
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besitter måttlig ekologisk status och den kemiska statusen uppnår inte god enligt VISS.
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är satt till god ekologisk status 2021.
Förekomsten uppnår ej god kemisk status. Halter av bromerade difenyletrar (PBDE) och
kvicksilver (Hg) överskrids idag i alla yt- och kustvatten i Sverige. De höga halterna av Hg härrör
från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Hg ackumuleras vidare i humuslagret
på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. De nuvarande halterna av
kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Miljöproblem med PBDE härrör också av
långväga luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är att problemet med dessa
ämnen har en sådan karaktär och omfattning att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar
att lösa detta.
Med hänsyn till planens läge och dess tillåtna användning bedöms ett genomförande av denna
inte negativt påverka arbetet med uppnåendet av miljökvalitetsnormerna.

Miljökonsekvenser
Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen bedöms
därför inte föranleda behov av miljöbedömning. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
har således inte bedömts vara nödvändig. Undersökningen görs i ett särskilt avsnitt i
planbeskrivningen.

9
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Samtliga fastigheter exklusive Bergsviken 4:62 är bebyggda eller asfalterade idag. På Bergsviken
4:62 stod det tidigare en byggnad men fastigheten är numer obebyggd. Det saknas naturvärden
inom hela planområdet.
I avsnittet visas bilder över området och sammanfattning presenteras gällande den förändring
som kommer att göras. Längre fram i beskrivningen visas illustrationer på föreslagen byggnad.
På Bergsviken 4:64 finns ”Familjens hus” med tillhörande tillbyggnad. Då planen genomförs
kommer denna byggnad att ersättas med byggnaden för trygghetsboende och bibliotek. Strax
söder om byggnaden finns en transformatorstation. Fastigheten inrymmer även idag
parkeringsplatser upplåtna med anläggningsservitut. Parkeringarna kommer att försvinna vid
ett plangenomförande. Bild 7, bild 8 och 9 här nedan visar dagens förutsättningar inom 4:64.

Bild 7. Familjens hus på Bergsviken 4:64

Bild 8. Parkeringarna på Bergsviken 4:64 (Bergsviken ga:5)
10
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Öster om ”Familjens hus” finns Mellanvägen. Även om den inte i sin helhet är planlagd för gata
så används den idag delvis för genomfart till och från Centrumvägen. Bild 9 här nedan visar del
av Mellanvägen och dagens parkeringsplatser på den östra sidan av byggnaden. Då planen har
genomförts kommer Mellanvägens nuvarande utformning att ändrats till räddningsväg.

Bild 9. Visar del av Mellanvägen
Gällande Bergsviken 4:61 så är hela fastigheten asfalterad för parkeringen och
uppställningsplatsens ändamål, se bild 10. Servicebyggnad och laddstolpar för eldrivna fordon
finns. Fastigheten kommer efter att planen har genomförts fortfarande användas för parkering
och uppställningsplats för husbilar.

Bild 10. Visar del av parkeringsytan inom Bergsviken 4:61
Avslutningsvis är Bergsviken 4:62 obebyggd. Fastighetens användning enligt gällande plan är
kvartersmark för bostäder. Fastigheten används dock idag bland annat av närboende för
samtal, grillning och vistelse. Då planen har genomförts kommer denna mark att användas för
parkering och innergård.

11
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Bild 11. Visar Bergsviken 4:62, vy mot järnvägen

Geotekniska förhållanden
Med ledning av äldre geotekniska undersökningar, geologisk information som publicerats av
SGU (Sveriges geologiska undersökning) och de geologiska förhållandena allmänt i området har
en översiktlig bedömning gjorts av grundförhållandena på platsen.
Planområdet ligger mitt i Svenstaåns dalgång och präglas helt av de geologiska förhållanden
som bildades när den senaste inlandsisen avsmälte. Under istiden avsattes ett mäktigt lager
bottenmorän som ur geoteknisk synpunkt har hög bärighet. Bottenmoränen påträffas i
området oftast på cirka 10-20 meter djup och överlagras av moränlera - vilket är en följd av att
området under vissa perioder utgjorde botten av en issjö. Av den orsaken avsattes skikt av lera
och silt som delvis var uppblandade med isälvsgrus och ytmorän från de sista smältande
isresterna samt postglaciala fluviala sediment. Dessa ytliga jordlager har lägre stabilitet än
bottenmoränen och ofta en ganska hög vattenhalt.
Moränsluttningen i öster ned mot Svenstaåns dalgång har betydande inslag av isälvsmaterial.
Grundvattenströmningen ned mot dalgången medför högt grundvattenläge och även artesiskt
grundvatten i vissa provpunkter. I diken längs bland annat Inlandsbanan kan utströmmande av
grundvatten ofta observeras.
SGU har publicerat fyra jordlagerföljder i de närmaste omgivningarna till planområdet. Tre av
punkterna ligger cirka 100 meter öster om planområdet. I dessa punkter har torv påträffats ned
till 1-1,5 meters djup och därunder moränlera ned till cirka 4 meters djup. Därunder påträffas
hårt packad morän eller block. Vid Ringvägen ligger en punkt som uppvisar torv och gyttja ned
till cirka 4 meter och därunder morän till borrdjupet 7,5 meter. Ingen av SGU:s borrpunkter
nådde fast berg.
I SGU:s brunnsarkiv publiceras data från ett antal brunnar i närområdet och dessa har allmänt
nått ned till 10-15 meter djup utan att fast berg påträffats. SGU anger i sitt kartmaterial att
jorddjupet i allmänhet i området är 20-30 meter vilket sannolikt också gäller för planområdet.
I vissa av brunnsborrningarna påträffades ytnära grundvattennivå eller till och med artesiskt
grundvatten vilket också bör förväntas inom planområdet.
12
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Inför planläggningen av ett område mellan Ängesvägen och Svenstaån, samt angränsande
fastighet, genomförde Orrje & Co 1969 och 1970 geotekniska undersökningar med bland annat
viktsondering i ett antal tvärprofiler och provgropar. En kompletterande undersökning gjordes
1975 av K-Konsult. Resultaten visar på grundförhållanden med relativt låg bärighet åtminstone
ned till 4-8 meters djup. Även artesiskt grundvatten samt tjälfarligt material påträffades.
Angränsande fastighet i öster hade många alternerande skikt av organiskt material respektive
sand och mo. Rekommendationen blev att endast lätt eller medeltung bebyggelse på
grundsulor skulle byggas inom området.
Husgrunder i närområdet uppvisar en del sprickor och hårdgjorda ytor i centrum bär tydliga
spår av tjälskjutningar och andra markrörelser. Större byggnader intill planområdet har dock
byggts med källarvåning varvid de ytnära jordlagren med sämre egenskaper avseende bärighet
med mera har avlägsnats.
Sammantaget bedöms grundförhållandena inom planområdet som bäst motsvara vad de
geotekniska undersökningarna i närområdet visat. Större byggnadskonstruktioner kan medföra
ett behov av förstärkningsåtgärder till exempel pålning eller utfyllnad med bättre material
åtminstone till 5-8 meters djup.
När beräknad belastningen från planerad byggnation är känd bör denna översiktliga bedömning
kompletteras med en geoteknisk undersökning inom planområdet.

Dagvattenhantering
Dagvatten leds till befintliga dagvattenledningar. Hela planområdet förutom Bergsviken 4:62
har idag hårdgjorda ytor. Då planen har genomförts kommer marken inom 4:62 asfalteras för
parkeringar, men det kommer även att anläggas grönytor så att det även blir en trivsam
innergård. Grönytorna kommer att ha en viss fördröjande funktion. Ledningssystemet för
dagvatten bedöms klara av de tillkommande hårdgjorda ytorna.

Miljöförhållanden
Förorenad mark
Det har inte påträffats några fall där förorening av marken har skett. Med tanke på den
markanvändning som har varit på platsen finns det inte heller några indikationer på
markförorening.
Radon
Enligt uppgifter från Statens Geologiska Undersökning (SGU) finns det främst i västra delen av
Svenstavik risk för medelhöga radonvärden. Isälvslagringar längs Storsjöns västra sida kan dock
lokalt innebära även höga markradonrisker i centrala Svenstavik. Kommunen har tidigare
kartlagt resultatet av enskilda mätningar av markradon i byggnader inom Svenstavik. Överlag
så påvisas låga radonvärden. Den generella rekommendationen är dock att ny bebyggelse ska
utföras radonsäkert om det inte framkommer uppgifter som visar på annat.
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Risk och säkerhet
Risk för olyckor
Öster om planområdet löper Inlandsbanan. Antalet tågpassager i denna del av Inlandsbanan är
mycket begränsat med mindre än två passager per dag för prognosår 2040. I planförslaget har
närheten till järnvägen beaktats genom att ingen bebyggelse som möjliggör stadigvarande
vistelse lokaliseras närmare än cirka 70 meter från spårmitt. Byggnader som inte uppmuntrar
stadigvarande vistelse såsom carport och byggnad för avfallshantering kan inte uppföras
närmare än cirka 25 meter från spårmitt. Inlandsbanan används emellanåt som
”omledningsbana” för farligt gods idag. I framtiden är det möjligt att mer farligt gods kommer
att trafikera Inlandsbanan. Bestämmelsen b1 har införts för att förebygga allvarliga
konsekvenser vid eventuell olycka utmed Inlandsbanan. Enligt bestämmelsen ska ventilation
utföras med friskluftsintag som vetter från järnvägen och att denna ska vara manuellt
avstängningsbar med nödstopp. Med hänsyn till detta och planutformningen som sådan vad
gäller byggnadens avstånd till järnvägen bedöms planen vara väl anpassad vad gäller
riskreducerade åtgärder.
Utfartsförbud finns i delar utmed Centrumvägen som förhindrar att nya utfarter anläggs.
Befintlig infart till Bergsviken 4:61 avses göras tydligare för att skapa en bättre och tydligare
rama in anslutning mot Centrumvägen. Högst tillåtna hastighet på Centrumvägen är 30 km/h.
En transformatorstation finns cirka tre meter söder om planerad byggnad. Med tanke på
säkerheten vid eventuell brand i transformatorstationen kommer närliggande fasad att behöva
utföras med brandklassat material. Frågan kommer att bevakas vid bygglovet utifrån gällande
brandklassningsregler. Med anledning av detta bedöms inte närheten till
transformatorstationen innebära risk för människors hälsa och säkerhet.
Det finns inga verksamheter i närheten av planområdet som eventuellt kan påverka eller
påverkas av den planerade bebyggelsen såsom bensinmack, verksamhet som hanterar
brandfarlig vara, industri som hanterar kemikalier eller liknande.
Sammantaget bedöms planförslaget kunna genomföras utan att det skulle föranleda fara för
människors hälsa eller säkerhet.

Störningar
Buller
En trafikbullerutredning har utförts av ÅF-Infrastructure AB. Utredningen bifogas
planhandlingarna där den kan läsas i sin helhet. Vilka riktvärden för trafikbuller som inte bör
överskridas finns i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(trafikbullerförordningen). Av utredningen framgår sammanfattningsvis följande.
Antal tågpassager på den aktuella sträckan av Inlandsbanan är mycket begränsad. För
prognosår 2040 är det mindre än två passager per dag. De dieseldrivna godstågen, som är de
som bullrar allra mest, passerar endast cirka en gång per vecka. Övriga passager sker med
dieseldrivna passagerartåg, så kallade dieselmotorvagnar, som ger upphov till klart lägre
maximala ljudnivåer. Med anledning av detta och att bedömning av maximala ljudnivåer vid
14
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uteplatser enligt trafikbullerförordningen skall göras för en maxtimme klockan 06-22 med fem
tillåtna överskridanden har maximala ljudnivåer från tågtrafiken inte beaktats. De beräknade
maximala ljudnivåer som redovisas nedan avser därmed endast buller från vägtrafik.
Samtliga mätta uppmätta värden klarar förordningens riktvärde om 60 dBA ekvivalent ljudnivå.
Det innebär att det med föreslagen byggnadsutformning inte föreligger behov av en tystare
sida eller begränsning av bostäders storlek till maximalt 35 m2.
För uteplatser gäller enligt förordningen att den ekvivalenta ljudnivån inte bör överskrida 50
dBA och att den maximala ljudnivån klockan 06-22 inte bör överskrida 70 dBA. För befintlig
byggnad på Bergsviken 4:64 (Familjens hus) överskrider den beräknade ekvivalenta ljudnivån
50 dBA vid framförallt den västra och norra fasaden, men också vid en del av den östra fasaden
år 2040. Maximala ljudnivåer överskrider 70 dBA på i huvudsak den norra fasaden men också
på en del av den västra fasaden. Sammantaget gör detta att möjligheten till enskilda uteplatser
vid befintlig byggnad på 4:64 som uppfyller riktvärdena är begränsade.
För det planerade trygghetsboendet på Bergsviken 4:64 överskrider den beräknade ekvivalenta
ljudnivån 50 dBA vid den norra fasaden för samtliga beräkningsfall. För övriga fasader innehålls
50 dBA. Maximala ljudnivåer innehåller 70 dBA på samtliga fasader. Sammantaget gör detta att
möjligheten till enskilda uteplatser vid planerad byggnad på fastigheten som uppfyller
riktvärdena finns för alla fasader förutom för den norra. Anordnas en gemensam uteplats där
förordningens riktvärden klaras kan normalt enskilda uteplatser vid bostäder accepteras trots
att riktvärdena vid dessa överskrids.
Med hänsyn till att den maximala ljudnivån om 70 dBA överskrids i delar utmed fasaden har
bestämmelse införts som säkerställer att bullerskyddad uteplats ska anordnas. Enligt
planbestämmelsen ska uteplats vid byggnad utformas så att ljudnivån inte överskrider 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplatsen. Om ljudnivån vid uteplatsen
skulle överskrida dessa värden ska en gemensam uteplats som klarar 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå anordnas. Värdena är hämtade utifrån 3 § i nu gällande
trafikbullerförordning. Ett genomförande av planen bedöms med hänsyn till detta inte
föranleda risk för människors hälsa eller säkerhet avseende buller.

Gator, trafik och tillgänglighet
Räddningstjänstens insatstid och tillgänglighet
Räddningstjänsten finns drygt en halv kilometer från planområdet på den västra sidan av
Svenstaån. Insatstiden till planområdet är drygt tio minuter.
Plats för uppställning av räddningsfordon finns runt hela det planerade trygghetsboendet. I
planen finns det utlagt ett område för räddningsväg. Enligt bestämmelse i planen ska
räddningsvägen vara minst tre meter bred.
Angöring, parkering och utfarter
Trygghetsboendet angörs i första hand genom Ängesvägen vidare in på Mellanvägen och
parkering sker på nuvarande Bergsviken 4:62. Befintlig infart från Centrumvägen via nuvarande
Mellanvägen kan även vara möjlig att nyttja.
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Bergsviken 4:61 nyttjar samma in- och utfart som idag vid ett plangenomförande.
Då planen har genomförts kommer bilparkeringsplatserna inom Bergsviken ga:5 som förvaltas
genom delägarförvaltning att utgå. Parkeringarna som utgår inom ga:5 kommer att ersättas i
lämplig omfattning utanför planområdet vilket sker i samråd med exploatören. Planförslaget
har utformats så att det ska finnas utrymme för en bilparkeringsplats per lägenhet inom planens
kvartersmark.
Besökare till biblioteket kommer att nyttja befintlig parkering inom torget.
Bilparkeringsplats för personer med nedsatt rörelse(handikapparkering) inryms inom tillåtligt avstånd från entrén.

eller

orienteringsförmåga
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BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING
Genom plankartan reglerar kommunen den tillåtna markanvändningen och vilka egenskaper
denna ska. Här nedan förklaras planens bestämmelser och dess bakomliggande syfte.

Markanvändning, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser
Markanvändning
På del av Bergsviken 4:62, del av 4:64 och del av 4:117 är marken planlagd som kvartersmark
för centrum och bostäder (CB). Den här marken är avsedd att användas för trygghetsboendets
och bibliotekets ändamål. Användningen CB tillåter i sin tur olika användningsformer. Vad gäller
centrum så ingår bland annat restaurang, bibliotek och annan service. Användning för bostäder
tillåter olika former av boende av varaktig karaktär såsom seniorbostäder. Sammanfattningsvis
innebär detta att även om planens intention är att möjliggöra trygghetsboende och bibliotek
så tillåter planen fler användningsformer än detta. Syftet med detta är att skapa utrymme för
framtiden om det skulle bli fråga om att marken och byggnaden ska användas för annat
ändamål än just trygghetsboende och bibliotek.
Del av Bergsviken 4:61 planläggs som kvartersmark för parkering och servicebyggnad (P).
Marken används idag för detta ändamål och kommunen bedömer att det är fortsatt lämplig
användning. Parkeringen med dess uppställningsplats och tillhörande servicebyggnad fyller en
viktig funktion för centrumhandeln och därmed Svenstavik. Resenärer kan stanna till på platsen
med möjlighet till övernattning i husbilen/husvagnen vilket är relativt sällsynt funktion i
Jämtland.
Mot Inlandsbanan planläggs Bergsviken 4:117 som allmän platsmark för natur (NATUR1).
Område för CB omgärdas i delar i väster och norr av allmän platsmark för torg (TORG1).
Användningen har införts eftersom den är förenlig med övrig torgmark i Svenstavik centrum.
Mellanvägen söder om planens kvartersmark planläggs som allmän platsmark för gata (GATA1).
Mindre del av Bergsviken 4:64 planläggs som kvartersmark för ändamålet transformatorstation
(E1). Transformatorstationen är befintlig och blir genom planförslaget planenlig.
Egenskapsbestämmelser
Inom användning CB finns följande egenskapsbestämmelser. Det finns två bestämmelser som
reglerar hur hög byggnaden får vara: nockhöjd och bestämmelse om takvåningens omfattning
(f2). Den högst tillåtna nockhöjden är 13,5 meter. Anledningen till byggnadens höjd regleras på
dessa olika sätt beror på att det med hänsyn till byggnadens läge i förhållande till omgivande
bebyggelse är viktigt att den smälter in och inte inbringar ett allt för dominant intryck. Det är
av den anledningen bestämmelsen f2 har införts. Planen begränsar antalet lägenheter i
byggnaden genom bestämmelsen v1. Med bestämmelserna säkerställs att det inte blir fråga om
ett ”fyravåningshus” utan att det blir en byggnad om maximalt tre våningar med tillhörande
takvåning. Illustrationerna nedan visar möjlig volym på byggnaden i relation till den
omkringliggande bebyggelsen. Den tänkta utformningen av byggnaden kan komma att ändras
under planprocessen.
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Bild 12. Illustration av nuläget. Källa: Falk Arkitekter AB
I bild 12 visas en illustration över nuläget och i bild 13, 14 och 15 illustrationer om planförslaget
genomförs.

Bild 13. Den nya bebyggelsen i relation till den befintliga. Källa: Falk Arkitekter AB

Bild 14. Illustration av en genomförd plan. Källa: Falk Arkitekter AB
18
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Bild 15. Illustration av en genomförd plan. Källa: Falk Arkitekter AB
Bestämmelsen f1 är en utformningsbestämmelse som finns på marken där biblioteket och
trygghetsboendet ska uppföras. Enligt denna bestämmelse ska byggnads fasad huvudsakligen
utformas med puts eller tegel där träpanel tillåts i begränsade delar. Även fasadskivor med
stenliknande material tillåts. Illustrationen i bild 16 visar hur byggnaden exempelvis kan se ut
vad gäller val av fasadmaterial.

Bild 16. Illustration av byggnaden, vy från torget. Källa: Falk Arkitekter AB
Kommunens sammanfattande bedömning är att sådan utformning som planen tillåter
harmoniserar väl med bebyggelsestrukturen i Svenstavik centrum. Den nya bebyggelsen utgör
19
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ett angeläget tillskott till centrummiljön och innebär att centrat blir en mer trevlig plats att
vistas på.
Vad gäller innergården för trygghetsboendet så är denna i stora delar försedd med korsprickad
kvartersmark. Det innebär att komplementbyggnader tillåts i den delen. Huvudbyggnaden kan
alltså inte uppföras på denna mark. Syftet med den korsprickade marken är att det ska vara
möjligt att uppföra carports och byggnad för avfallshantering med mera. I planen är en avvägd
utnyttjandegrad utifrån områdets storlek och parkeringsbehov utlagd. Begränsning finns även
hur hög dessa komplementbyggnader får vara genom bestämmelsen om att den tillåtna
nockhöjden är 4 meter. Inom detta område finns även en bestämmelse om att en gemensam
uteplats ska anordnas som klarar bullerförordningens riktvärden.
Prickad kvartersmark mot gata (förgårdsmark) finns genomgående i planförslaget. Syftet med
förgårdsmarken är att det ska finnas lämpligt med utrymme mellan bebyggelsen och
gatuområdet med hänsyn till siktlinjer samt den allmänna utformningen med mera. Det finns
även prickmark mot torget som har införts med tanke på att en lämplig torgmiljö ska nås.
Prickmarken omöjliggör dock inte att balkonger uppförs, de ska dock vara minst tre meter över
marknivån. Det är även tillåtligt med skärmtak över entréer enligt samma bestämmelse.
Utfartsförbud finns mot i delar mot Centrumvägen så att en god trafikmiljö säkerställs med
hänsyn till in- och utfarter.
Den mark som är planlagd som kvartersmark för parkering har även den likt innergården en
tillåten utnyttjandegrad som möjliggör att bebyggelse uppförs som är förenlig med
markanvändningen såsom carport och dylikt. Tillåten nockhöjd är 4 meter.
Administrativa bestämmelser
I planområdets olika delar finns markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar utlagda
(u1). Syftet med bestämmelserna är att ge utrymme för befintliga och nya ledningar såsom
fjärrvärmeledningens nya sträckning inom det västra området för u1. Även andra ledningar som
är av allmännyttig karaktär kan finnas inom denna mark såsom elledningar och VA-ledningar.
Vad gäller fjärrvärmeledningen så kommer den att delvis läggas ned i passagen mellan
Bergsviken 4:64 och 4:117. Utanför planförslaget redovisar gällande plan inom 4:117 i delen för
torget och passagen en markanvändning för prickad allmän platsmark för torg (torgmark).
Kommunen bedömer att denna torgmark är förenlig med fjärrvärmeledningens funktion varför
det inte har utlagts ett markreservat i den delen.
Inom område för kvartersmark för parkering (P) och räddningstjänst (T1) är det utlagt ett
markreservat för gemensamhetsanläggning (ga), se den administrativa bestämmelsen g på
plankartan. Marken är avsedd att ingå i en befintlig ga, mer om detta kan läsas under planens
genomförande.
I anslutning till byggnaden avses en arkad/pelargång uppföras som lämpligen ingår i en befintlig
ga så att enhetlig förvaltning nås. Av den anledningen har markreservatet g2 utlagts på
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plankartan. Bild 17 illustrerar området för markreservatet g2. Övriga delar av byggnaden
omfattas således inte av markreservatet.

Bild 17. Område för markreservat för gemensamhetsanläggning arkad/pelargång (g2)
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TRYGGHET OCH GRÖN INFRASTRUKTUR
Planområdet är lokaliserat i centrala Svenstavik där flera människor naturligt kan vistas.
Torgmiljön är dock i den här delen av centrum idag något ”undangömd” och det finns
förbättringspotential vad gäller hur infrastrukturen kan uppmuntra till trygghet samt social
samvaro. Den torgmiljö som åsyftas är den väster om planområdet. Genom planförslaget så
möjliggörs en tydligare inramning med pelargång i markplan som kommer att kunna nyttjas av
boende och besökare. Intentionen med denna pelargång är att förstärka inramningen av torget
och främja spontana möten som i sin tur kan öka den upplevda tryggheten i området.
Innergården och övrig mark gestaltas i sin helhet vid projekteringen av området. Av de
inledande utredningar som har framtagits under planprocessen så har olika typer av vegetation
studerats utifrån planförslaget. Inom område för ledningar kan det till exempel vara mer
lämpligt med buskartad vegetation som inte har ett omfattande rotsystem, medan det kan vara
vegetation med ett större rotsystem vid innergården. Tanken är att de befintliga björkarna mot
Inlandsbanan ska vara kvar vid ett plangenomförande. Val av vegetation kommer att beslutas
vid projekteringen av området och ligger bortom vad som lämpligen regleras i detaljplanen.
Intentionen är dock att planen vad gäller området för innergården ska bidra till en grön
infrastruktur i Svenstavik. Grön infrastruktur åsyftar till att stärka, bevara ekosystemen, främja
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. En möjlighet kan vara att välja gräsmarksarter som
blommar vid olika tidpunkter så att det alltid finns tillgängliga växter och blommor för
pollinerande insekter.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Befintlig bebyggelse är ansluten till kommunens vatten- och avloppssystem. Ny bebyggelse
ansluts även denna till det kommunala VA-nätet.
El
BTEA:s elnät finns i närområdet och den nya bebyggelsen kommer att anslutas till detta.
Tele och bredband
Anslutning till tele- och bredband är möjlig. Fiberförbindelse finns i närområdet.
Avfall
Byggnad för avfallshantering anläggs inom planens korsprickade mark. Byggnaden bör placeras
så att det inte är långt för boende att nå den. Ett alternativ kan vara att denna placeras i riktning
mot centrum eftersom det är ett naturligt färdstråk. Byggnaden kan med fördel utformas så att
den även kan inrymma fraktioner för elektronikskrot, batterier och glödlampor med mera. I
framtiden kommer mer att behöva sorteras ut såsom textilier med mera.
Vid projektering av området ska snöröjningen beaktas så att exempelvis snöupplag inte
försvårar tillgängligheten till byggnaden för avfallshantering.
I de fall renhållningsfordon ska vända inom planområdet behöver vändplanen ha en diameter
om 18 m och en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om.
Värme
Den nya byggnaden planeras anslutas på det befintliga fjärrvärmeledningsnätet som ägs och
förvaltas av BTEA.
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Kommunen har här gjort en undersökning av planen för att se om dess genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Om betydande miljöpåverkan kan antas ska kommunen
göra en strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 6:3 1 st. En undersökning
ska ligga till grund för att avgöra om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
enligt MB 6:5. I undersökningen ska omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan identifieras enligt MB 6:6 1 p.
Undersökningen har gjorts utifrån de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen
(2017:966) (MBF) 5 § och bilagan till denna.

Frågeställning

Förutsättningar Motivering

I vilken utsträckning anger detaljplanen Goda
förutsättningar för verksamheter eller
åtgärder när det gäller lokalisering, typ
av
verksamhet,
storlek
eller
driftsförhållanden eller genom att
fördela resurser (1 p a)

Planen innebär att marken
används på ett sätt som är
lämplig för sitt ändamål.
Tillåten markanvändning är
förenlig
med
sedvanlig
användning i centrum vilket
även innebär att de resurser
som finns i ett tätbebyggt
område kan tas tillvara på.

Detaljplanens betydelse för de Låg betydelse
miljöeffekter som genomförandet av
andra planer eller program medför. (1 p
b)

Planen medger en användning
som inte ger upphov till några
påtagliga
negativa
miljöeffekter vare sig direkta,
indirekta eller kumulativa.

Detaljplanens betydelse för att främja Goda
en hållbar utveckling eller för
integreringen av miljöaspekter i övrigt.
(1 p c)

Planen innebär att Svenstaviks
centrum kan vidareutvecklas
på ett lämpligt och angeläget
vis som främjar en hållbar
utveckling av orten.

Detaljplanen i relation till möjligheterna Goda
att följa miljölagstiftningen. (1 p d)

Planområdets läge och tillåten
användning enligt planförslaget
innebär goda möjligheter till att
följa gällande miljölagstiftning.
Inga hinder för att genomföra
planen sett utifrån miljörättslig
lagstiftning har identifierats.
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Miljöproblem som är relevanta för detaljplanen. (2 p)

Det saknas kända miljöproblem
i området.

Detaljplanens sannolika miljöeffekter och
det
påverkade
områdets
utmärkande egenskaper (3 p). Se även
MB 6:2 om miljöeffekter.

Inga negativa miljöeffekter har
identifierats.

Vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna (4 p).

Inga negativa miljöeffekter har
identifierats.

Miljöeffekternas
egenskaper (5 p)

Inga
sannolika
gränsöverskridande
egenskaper har identifierats.

gränsöverskridande -

Miljöeffekternas omfattning (6 p)

-

Inga
sannolika
negativa
miljöeffekter har identifierats
vid genomförandet av planen.

Riskerna för människors hälsa eller för Låg
miljön till följd av allvarliga olyckor eller
andra omständigheter (7 p)

Risken för att en genomförd
plan ger upphov till risker för
människors hälsa eller miljön
bedöms som låg. I planen finns
bestämmelser som säkerställer
att bullerskyddade uteplatser
anordnas. Planen är utformad
vad gäller dess bestämmelser
och markanvändning utifrån
trafikering av farligt gods
utmed Inlandsbanan.

Det påverkade områdets betydelse och Låg
sårbarhet på grund av intensiv
markanvändning,
överskridna
miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden
eller andra utmärkande egenskaper i
naturen (8 p)

Sådana förhållanden saknas.

Påverkan på områden eller natur som Låg
erkänd skyddsstatus nationellt, inom EU
eller internationellt. (9 p)

Sådana områden saknas.
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Ställningstagande
Beskrivningen av planens konsekvenser enligt ovan visar att dess genomförande inte får någon
betydande miljöpåverkan i området. Planen bedöms därför inte föranleda behov av
miljöbedömning i enlighet med bestämmelserna i MB 6:11-18 §§. Upprättande av en särskild
miljökonsekvensbeskrivning enligt reglerna i miljöbalken behövs således inte.
Beslut i fråga om miljöpåverkan
Kommunen ska enligt MB 6:7 1 st i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av detaljplanen
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I beslutet ska det enligt MB 6:7 2 st redovisas
vilka omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.
Kommunen beslutar i och med ett antagande av planen att ett genomförande inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Omständigheter som talar för en betydande
miljöpåverkan bedöms inte föreligga. Exploateringen utförs inom ett område som saknar naturoch kulturvärden som sedan tidigare är bebyggt. Risken för olyckor som kan ge effekter för
människors hälsa och miljö bedöms som ringa. Planförslaget bedöms därmed vara i enlighet
med de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap, MB 3-4 kap hushållning med mark- och
vattenområden, MB 5 kap miljökvalitetsnormer, MB 7 kap skydd av områden samt övrig
relevant miljölagstiftning.
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PLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd kvartal 2 år 2020
Granskning kvartal 3-4 år 2020
Antagande kvartal 4 år 2020
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning
Exploatören svarar för genomförandet och exploateringskostnader såsom flytt av ledningar.
BTEA ansvarar för områdets elförsörjning.
Flytt av fjärrvärmeledning
En fjärrvärmeledning löper genom planområdet. För att kunna genomföra detaljplanen
behöver denna läggas i ny sträckning. Intentionen är att denna ska förläggas i planlagd torgmark
inom Bergsviken 4:117 i passagen mellan 4:59 och 4:64. Exploatören svarar för att bekosta flytt
av fjärrvärmeledning. Under fastighetsrättsliga frågor redovisas konsekvenserna av den nya
sträckan för ledningen.
Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Enskilt huvudmannaskap får enligt PBL 4:7
förekomma om det föreligger särskilda skäl. Särskilt skäl är att det sedan tidigare finns enskilt
huvudmannaskap i hela Svenstavik och att fortsätta med enskilt huvudmannaskap underlättar
enhetlig förvaltning av området.
Avtal, Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatör. Exploateringsavtal är en
överenskommelse mellan kommun och exploatören om hur exploateringen ska genomföras.
Det gäller dels vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska
finansiera åtgärderna. För denna plan ska exploateringsavtalet i huvudsak reglera åtgärder och
kostnader som åligger exploatören för att säkerställa en ändamålsenlig lösning för:
-

Infartsväg

-

Parkeringsytor

-

Iordningställande av allmän platsmark

-

Anslutning till kommunalt VA
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Utöver ovan nämnd åtgärder hör att säkerställa markupplåtelse för ändamålen genom att
initiera och ansöka om nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder hos Lantmäteriet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelning, fastighetskonsekvenser
Ett flertal fastighetsrättsliga åtgärder är nödvändiga för planens genomförande.
Ombildning av fastigheter
Genom fastighetsreglering kan del av Bergsviken 4:62 och 4:117 föras in till 4:64 i enlighet med
den kvartersmark som planläggs på dessa fastigheter. I bild 18 illustreras hur Bergsviken 4:64
kan se ut efter att denna har ombildats.

Bild 18. Förslag på hur Bergsviken 4:64 kan ombildas
Bergsviken 4:61 (parkeringsfastigheten) kan lämpligen fortsättningsvis utgöra en egen fastighet
genom att del av Bergsviken 4:64 och del av 4:117 förs in till 4:61 genom fastighetsreglering. I
bild 19 illustreras hur Bergsviken 4:61 kan se ut efter att denna har ombildats.
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Bild 19. Förslag på hur Bergsviken 4:61 kan ombildas
Omprövning av gemensamhetsanläggningar m.m.
Intentionen är att Bergsviken 4:61 (parkeringsfastigheten) ska upplåtas och ingå i Bergsviken
ga:4 (torg), Svenstaviks centrums samfällighetsförening. All torgmark enligt planen som idag
inte ingår i ga:4 bör även den införlivas ga:n. Arkaden/pelargången bör även den ingå i ga:4 för
att uppnå en ändamålsenlig förvaltning i området. I bild 17 illustreras markreservatet för denna
arkad/pelargång. I bild 21 ses den föreslagna omfattningen av ga:4 vid en genomförd plan.
Bergsviken ga:5 (parkeringsplats) förvaltas genom delägarförvaltning där Bergsviken 4:59 och
4:64 är deltagande fastigheter. För planens genomförande behöver denna ga omprövas i
enlighet med AL 35 §. Detta aktualiserar även AL 40a § och att ägaren till den mark som blir av
med belastning av en ga ska betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det
uppkommer en skada. Ett antal parkeringsplatser inom ga:5 avses ersättas utanför till förmån
för Bergsviken 4:59. Anordnas parkeringarna utanför Bergsviken 4:59 kan rätt till dessa
parkeringsplatser säkerställas genom official- eller avtalsservitut.
Den del av Mellanvägen som ansluter till Centrumvägen ingår i delar i Bergsviken ga:6,
Svenstaviks vägförening. I planen är berört område planlagt som kvartersmark för
räddningstjänst (räddningsväg). För planens genomförande behöver ga:6 omprövas enligt AL
35 § genom att sträckningen inte längre ingår i ga:n. Även här aktualiseras AL 40 a §. Inom
Bergsviken 4:64 är intentionen att fastighetsägaren ska förvalta samtlig kvartersmark. Bild 20
visar område avgränsat med orange den sträckning av Mellanvägen som avses utgå från ga:6 i
planens södra del.
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Bild 20. Sträckning av Mellanvägen som avses utgå från Bergsviken ga:6
Vad gäller inom Bergsviken 4:61 är intentionen att all mark, som tidigare nämnts, ska upplåtas
och ingå i Bergsviken ga:4. För att nå en lämplig förvaltning bör anläggningen omfatta de delar
av planen som visas avgränsat med lila i bild 21. Det innebär att den nuvarande Mellanvägen i
planens norra del utgår från ga:6 (Svenstaviks vägförening) och införlivas i ga:4 (Svenstaviks
centrums samfällighetsförening)

Bild 21. Avsedd omfattning av Bergsviken ga:4
Den fastighetsägare som vill att gemensamhetsanläggning bildas har rätt att göra ansökan.
Gemensamhetsanläggning inrättas genom lantmäteriförrättning. Bestämmelser om vilka villkor
som finns för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas finns i anläggningslag
(1973:1149) (AL) 5-11 §§. Om planens allmänna platsmark och delar av kvartersmarken skulle
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upplåtas för gemensamhetsanläggningen aktualiseras reglerna i AL 12-16 §§. Reglerna
behandlar bland annat skyldighet att avstå utrymme på fastigheten för
gemensamhetsanläggningen, ersättning för upplåtelse och kostnadsfördelning för
anläggningen. Det innebär att ägaren till den mark som upplåts för anläggningen kan ha rätt till
ersättning för denna belastning. För de fastigheter som ansluts till gemensamhetsanläggningen
aktualiseras frågan om kostnad för anläggningens utförande och drift.
Omprövning av ledningsrätt
Fjärrvärmeledningen är upplåten med ledningsrätt (2326-93/27.1). Det upplåtna utrymmet är
enligt ledningsrättsbeslutet fyra meter brett. Ledningshavare är BTEA AB. För planens
genomförande behöver ledningsrätten omprövas genom att ny sträckning ges för
ledningsrätten. Regler om omprövning finns i ledningsrättslag (1973:1144) (LL) 33 §.
Omprövning får ske om det har uppstått ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på en
viss fråga. Lantmäterimyndigheten prövar frågan genom omprövningsförrättning. Av LL 33 § 2
st framgår att ledningsrättshavaren är berättigad till ersättning för en skada som grundar sig i
en åtgärd som hör till omprövningsförrättningen såsom flytt av ledningen. Vid omprövning
gäller bestämmelserna i LL 6-11 §§ om villkor för upplåtelse av ledningsrätt m.m., skyldighet att
avstånd utrymme enligt 12 § och ersättning för utrymme m.m. enligt 13 §.
Övrigt
För att nå Bergsviken 4:64 från Centrumvägen behöver 4:61 användas för in- och utfart inom
planens kvartersmark för räddningstjänst (räddningsväg). Rätt till detta kan lämpligen
säkerställas via avtals- eller officialservitut till förmån för 4:64 och som då belastar 4:61.
Trafikverket är väghållare för Centrumvägen.
Ledningsägare kan ansöka om upplåtelse av ledningsrätt för sina befintliga eller tillkommande
ledningar liksom område för transformatorstation. Alternativt kan avtal ingås med berörd
fastighetsägare.
Initiativ till nödvändiga lantmäteriförrättningar tas och bekostas av exploatören.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Planhandlingarna har upprättats av:
Freddy Martinsson, planingenjör, Bergs och Härjedalens kommun miljö- och byggnadsnämnd
Jon Månsson, samhällsplanerare, Arctan AB.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DETALJPLAN FÖR CENTRUM OCH BOSTÄDER (bibliotek och trygghetsboende)
BERGSVIKEN 4:64 M.FL.
Svenstavik
Bergs kommun, Jämtlands län
Plan MB 2018-254, standardförfarande
Upprättad: 2020-02-05
FÖRFARANDE
Ärendet handläggs med standardförfarande enligt. Till och med samrådet handlades
detaljplanen med standardförande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 uppdaterad till
och med SFS 2020:76. Efter samrådet har förfarandet ändrats till utökat förfarande enligt
PBL.
Kompletta planhandlingar, upprättade 2020-02-05 har sänts till kända sakägare enligt
fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som berörs.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2020-06-26 – 2020-07-26
INKOMNA SKRIVELSER UNDER SAMRÅD
Myndigheter m.fl.

1. Lantmäteriet, ingen erinran
2. Länsstyrelsen
3. Räddningstjänsten i Jämtlands län, ingen erinran
4. Trafikverket

Sakägare, boende som berörs,
företag och organisationer m.fl.

5. Privatperson
6. Skanova AB
7. Svenstaviks vägförening
8. Inlandsbanan
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SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA
2. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer att frågor kopplat till trafiksäkerhet, buller och risker med
transporter av farligt gods behöver förtydligas och undersökas närmare inför
granskningsskedet. Se rubrik Hälsa och säkerhet.
Hälsa och säkerhet – Trafiksäkerhet
Länsstyrelsen anser, likt Trafikverket, att trafiksituationen vid planområdet och
Centrumvägen behöver förbättras. En anslutning till Centrumvägen från planområdet
bedöms tillräcklig, så planeras en ny bör den befintliga stängas. Placeringen av den nya
anslutningen måste ta hänsyn till närheten till plankorsning över järnvägen så att trafikanter
som ska svänga vänster in mot planområdet inte blir stående på spåret vid bomfällning. I
övrigt hänvisas till Trafikverkets yttrande som bifogas (bilaga A).
Kommentar: Planförslaget ändras med hänsyn till Trafikverkets synpunkter genom att den
nya anslutningen mot Centrumvägen utgår. Nuvarande anslutning mot parkeringen på
Bergsviken 4:62 kommer att vara kvar för parkeringens ändamål. Det planläggs således
ingen ny gata för genomfart.
Hälsa och säkerhet – Farligt gods
I avsnittet risk för olyckor beskrivs det att Inlandsbanan angränsar till planområdet och att
antalet tågpassager är mycket begränsat. Det framgår även att man i planförslaget har
beaktat närheten till järnvägen genom att ingen bebyggelse som möjliggör stadigvarande
vistelse lokaliseras närmare än 70 m från spårmitt samt att byggnader som inte uppmuntrar
stadigvarande vistelse inte ska uppföras närmare än ca 25 m från spårmitt. Med anledning
av detta har man i planbeskrivningen bedömt risken för att järnvägstrafiken utmed
Inlandsbanan skulle föranleda fara för människors hälsa och säkerhet som låg.
Det framgår dock inte av planbeskrivningen om man har tagit hänsyn till att Inlandsbanan
utgör en transportled för farligt gods eller inte. Det framgår inte heller om det finns någon
annan verksamhet i närheten av planområdet som eventuellt kan påverka, eller påverkas av,
den planerade bebyggelsen, som exempelvis bensinmack, verksamhet som hanterar
brandfarlig vara, industri som hanterar kemikalier eller liknande. Länsstyrelsen ser därför att
kommunen inför granskningsskedet kompletterar planbeskrivningen med ett
ställningstagande med avseende på farligt gods.
Kommentar: Kontakt har tagits med Trafikverket om frågan. Inlandsbanan används ibland
som en omledningsbana och en målsättning från Trafikverket är att den ska kunna vara det i
större utsträckning framöver. Trafikverket vill då inte ha sådana restriktioner som innebär att
farligt gods inte kan medges.
Med hänsyn till ovanstående har en bestämmelse om friskluftsintag införts på plankartan.
Enligt bestämmelsen ska ventilation utföras med friskluftsintag på byggnadens norra, västra
eller södra sida, manuellt avstängningsbart med nödstopp. Med tanke på planens
utformning vad gäller byggbart område för stadigvarande vistelse och bestämmelsen om
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friskluftsintag bedömer kommunen att planförslaget är robust vid en eventuell olycka med
farligt gods utmed Inlandsbanan.
Buller
Bullerutredningen visar att ljudnivån vid majoriteten av de befintliga och planerade
byggnadernas fasader överskrider 50 dBA och att det därför finns behov av att anlägga en
gemensam uteplats för att klara kraven i trafikbullerförordningen. Länsstyrelsen ser därför
att plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse som säkerställer tillgången
till en sådan skyddad uteplats.
Kommentar: Plankartan kompletteras med planbestämmelse som säkerställer tillgången till
skyddad uteplats.
Dagvatten
Kommunen bedömer att befintligt dagvattennät har kapacitet att omhänderta dagvatten
från de tillkommande hårdgjorda ytorna men att de grönytor som anläggs kommer ha en
viss fördröjande funktion. Länsstyrelsen ser att om det är artesiskt grundvatten bör man
säkerställa att avrinning kan ske på ett säkert sätt.
Kommentar: Kommunen har studerat frågan och i samråd med ledningshavare har man gjort
bedömningen att befintligt ledningsnät klarar av att omhänderta dagvatten.
Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. Plan- och bygglagen, PBL.
Om det behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om tillämpningen av
PBL.
Naturvärden
Av planbeskrivningen går inte att utläsa om någon inventering av naturvärden, fridlysta arter
eller områden som omfattas av det generella biotopskyddet, exempelvis alléer har
genomförts. Länsstyrelsen anser att kommunen inför granskning bör komplettera med en
bättre beskrivning av dessa eventuella värden. Planområdet ligger inom en
gräsmarksvärdetrakt som tagit fram inom arbetet med grön infrastruktur. Länsstyrelsen ser
därför att Kommunen gärna får beskriva hur de nya grönytor som planeras skulle kunna
bidra till den gröna infrastrukturen, och då med särskild fokus på gräsmarksarter.
Kommentar: Planområdet är beläget i centrala Svenstavik. Den fastighet som är obebyggd är
en så kallad ”rivningstomt” och har en anlagd gräsmatta. Det är med hänsyn till områdets
lokalisering och beskaffenhet inte nödvändigt att göra någon inventering av naturvärden
eller dylikt. Planförslaget har ändrats till granskningen genom att den nya anslutningsgatan
har utgått. Vad gäller björkarna utmed järnvägen så är intentionen att dessa därmed ska
vara kvar. Någon dispens från biotopskyddet behövs därmed inte för planens genomförande.
Beskrivning om hur planen bidrar till den gröna infrastrukturen förs in i beskrivningen, se
avsnittet ”trygghet och grön infrastruktur”.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder
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Sedan 2017 har frågan om brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor kopplat till
brottsutsatthet på ett tydligare sätt lyfts inom samhällsplaneringen. Regeringen har bland
annat författat ett nationellt program där man tydligt pekar på samhällplaneringsprocessens
roll i det arbetet.
I nu aktuell detaljplan blir de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna särskilt
viktiga då detaljplanen gäller en central plats i Svenstavik som många invånare nyttjar.
Länsstyrelsen noterar att det i planbeskrivningen varken nämns trygghet eller brottslighet.
Det finns dock flera trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som med fördel
bör införas i de olika skedena i planarbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Upplevd trygghet är en viktig faktor för att äldre invånare ska ha ett aktivt liv. Äldre
människor uppger i högre utsträckning än yngre människor att de känner sig otrygga i sin
närmiljö. I närmiljön är stöld ett av de vanligare brotten som äldre utsätts för.
Givet det planerade trygghetsboendet bör därför särskild hänsyn tas i planprocessen till att
skapa en närmiljö som möter de äldre boendes behov. Ur ett trygghetsperspektiv är det
positivt att den planerade nybyggnationen innehåller en mix av funktioner. Det bidrar till att
öka den informella sociala kontrollen i området. Länsstyrelsen vill även lyfta vikten av att
säkerställa siktlinjer mellan nybyggnationen, parkeringen och bostadsgården på baksidan
samt i relation till befintliga byggnader och vid placering av eventuella
komplementbyggnader. Detta för att stärka insynen över området.
Länsstyrelsen vill också skicka med kommunen råd som kan tillämpas i detaljprojekteringen
och förvaltningen av området. Hela yttrandet rörande brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete bifogas därför i sin helhet (Bilaga B).
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om planen i relation till den
upplevda tryggheten, se avsnittet ”trygghet och grön infrastruktur”.
Länsstyrelsens synpunkter medför ändring av planen
4. Trafikverket
Trafiksituationen vid planområdet och Centrumvägen behöver förbättras. I samband med
denna detaljplan borde de sneda parkeringarna vid befintlig anslutning tas bort (även fast de
ligger utanför planområdet). Trafikverket anser att en anslutning till Centrumvägen från
planområdet är tillräckligt så planeras en ny anslutning så bör den befintliga stängas.
Placeringen av den nya anslutningen måste även ta hänsyn till plankorsningen närhet och att
det är viktigt att inte trafikanter som ska svänga vänster in på området riskerar att bli
stående på spåret vid bomfällning. Det är även viktig att samråda med Inlandsbanan AB som
är förvaltare av banan. Trafikverket anser att det vore lämpligt med ett möte för att
diskutera anslutningen till Centrumvägen ytterligare.
Kommentar: Efter vidare samråd med Trafikverket så har kommunen beslutat att den nya
gatan som ansluter till Centrumvägen ska utgå från planförslaget. Nuvarande anslutning
kommer vara kvar och planförutsättningarna ändras för att möjliggöra en tydligare
trafiklösning. I planen regleras befintlig anslutning som räddningsväg och utfartsförbud
begränsar var utfarten ska vara anlagd. Kommunen kan inte reglera frågor som är utanför
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planområdet. Kommunen tar dock gärna i samråd med Trafikverket kontakt med berörd
fastighetsägare för att påbörja dialog om dessa parkeringar.
Trafikverkets synpunkter medför ändring av planen
5. Privatperson
Man borde se över och reparera bil- och gångvägarna först. Asfalten har breda sprickor.
Gatubrunnarna är antingen för högt över marknivån eller för lågt. Ibland så gäller båda
samtidigt genom att brunnsgallren har ”kalvat” och ligger snett. Det är lätt hänt att man
snubblar i synnerhet vid skymning och kvällstid.
Flödet i brunnarna är litet eller inget alls. Stora och små vattensamlingar bildas. Det blir
livsfarliga isgator vintertid. Djupa hål efter marksättningar har bildats på många ställen. Alla
ojämnheter gör snöröjningen så gott som omöjlig. Ofta resulterar detta i livsfarlig halka.
Betongplattor måste läggas om på åtskilliga ställen. Att gå med eller utan rullator är
äventyrligt. Många har även nedsatt syn.
Ledningarna för fjärrvärmen och vatten måste ses över och åtgärdas. Stora värmeläckage
förekommer på flera ställen. Snön smälter på vissa ställen. Har man räknat på vad sådant
kostar oss?
Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna och delar uppfattningen om att det finns
förbättringspotential i Svenstavik. Det är dock så att frågor som rör bil- och gångvägar,
ledningsnät, betongplattor och dylikt ligger bortom vad som kan regleras i denna plan.
Byggnaderna runt om i Svenstavik är mycket spruckna på grund av sättningar. Det har ju
även påpekats i detaljplanen. För något år sedan renoverades Familjens hus. Byggnaden var
lika sprucken då som nu men renoverades likväl. Nu ska alltså byggnaden rivas. Vad kostade
renoveringen mån tro? Kan man kalla detta förfarande för framförhållning eller kanske
kapitalförstöring?
Kommentar: Kommunen utreder i planprocessen om marken är lämplig för ett visst ändamål.
Aktuellt planförslag bedöms även vara viktig för samhällsutvecklingen i Svenstavik. Under
planprocessen utreds ett flertal aspekter såsom risk och säkerhet, sociala aspekter och
fastighetsrättsliga frågor för att nämna några. Bedömningen är att fastigheten Bergsviken
4:64 lämpligen kan ombildas och att ett Trygghetsboende med centrumfunktion i bottenplan
skulle tillföra kvalitéer för dels centrum dels kommunen som sådan. Längre fram i
redogörelsen förklaras de geotekniska förutsättningarna.
Byggnaderna i Svenstavik har många brister, stora som små. I en del lägenheter har
tapeterna spruckit av sättningarna. I den lägenheten som Privatperson bor hörs
knäppningarna och smällarna även i innerväggarna på grund av marksättningarna.
Situationen är likadan för grannarna. Privatperson undrar vad som händer med de befintliga
byggnaderna då planen ska genomföras. Har kommunen räknat ut eventuell påverkan på
omkringliggande byggnader till följd av grävarbete, eventuella sprängningar, tunga maskiner
och djupa pålningar med mera.
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Hela området är ju ändå byggt på sjöbotten och myrmark där man inte har nått fast mark.
Hur tror man att det ska gå att bygga ett så pass stort och tungt byggnadskomplex? Till och
med parkeringen på Bergsviken 4:64 är sprucken och ojämn på grund av tyngden från några
bilar och asfalten. Det är på den marken delar av Trygghetsboendet ska uppföras. Sådan
byggnad innebär mycket mer marktryck vilket är klart olämpligt. En del sprickor i husfasader
övergår även genom asfalten. Även fönsterkarmar har spruckit i samma sättning. Det bör
vara tillräckligt tydligt att inse vad som ska prioriteras. Att bygga ett så pass stort hus på
dessa markförhållanden är inte försvarbart.
Kommentar: Problemen med markens stabilitet i Svenstavik är välkända. Områdets jordarter
är bildade av issjö- och isälvsavlagringar och innehåller bland annat skikt med silt (finmo och
mjäla) som är tjälfarligt. Sprickor och ojämnheter uppstår genom att vatten som sipprar ner i
marken till de siltiga skikten fryser respektive tinar varvid markytan höjs respektive sänks.
Asfalterade ytor på mark med skikt av tjälfarligt material som vattenmättas, till exempel
under snösmältningen, får nedsatt bärighet. Fordonsrörelser vid sådana tillfällen leder till
sprickor och sättningar som blir kvar när marken torkat upp och återigen har hög bärighet.
Skadorna på befintliga byggnader och asfaltytor indikerar att dessa förmodligen skulle ha
behövt en mer förstärkt grundläggning.
Sedan årtionden tillbaka har det på många platser i landet uppförts stora byggnader och
anläggningar också på mark med bristande stabilitet. Det finns numera god kunskap om
vilka typer av grundläggnings- och förstärkningsåtgärder som behövs vid byggande på sådan
mark. Val av grundläggningsmetod sker vid projektering och då måste man även utreda vilka
åtgärder som krävs för att förhindra skador på angränsande fastigheter, vare sig under eller
efter byggtiden. Befintlig bebyggelse ska inte skadas av att den nya byggnaden uppförs vilket
kommer att följas upp under byggskedet.
Privatperson ifrågasätter om personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska
köra bil med hänsyn till handikapparkeringarna i planområdet.
Kommentar: Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL samt i plan- och
byggförordningen, PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i
tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Uttrycket kan möjligen i
sammanhanget upplPrivatpersons knepigt men syftet med reglerna om tillgänglighet är att
så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska
kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till
exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller
nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.
Av de geotekniska prov som tagits på olika delar av området har uppgivits att sannolikt det
också gäller för själva planområdet. Ingen borrpunkt nådde fast grund enligt
planbeskrivningen sida 11.
Kommentar: All geologisk kartering bygger på en sammanvägning av information från
borrpunkter, befintligt kartmaterial, observationer i fält, provgrävningar m.m. och även
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borrningar som inte når ned till fast berg bidrar med information om områdets geotekniska
förhållanden. I samband med projekteringen sker ofta även kompletterande undersökningar,
ibland även till följd av de observationer som görs när man utför schakter m.m.
Privatperson förstår inte riktigt Mellanvägens nya dragning. Vad kommer att påverkas?
Genom att använda Bergsviken 4:62 till Trygghetsboendet och ny gatudragning. Som
Privatperson förstår det tar man ifrån barnfamiljer och andra boende det grönområde som
nu nyttjas av dem som bor på den delen av Mellanvägen. Det finns ett parkbord där som ska
räcka till alla. Av den anledningen händer det att man lånar bord från campingparkeringen.
Personer umgås, grillar och ofta leker husets barn där. I motsats till vad som står i
planbeskrivningen på sida 10 så nyttjas grönområdet väl.
Kommentar: Kommunen justerar planbeskrivningen vad gäller användandet av Bergsviken
4:62. Fastigheten är dock planlagd som kvartersmark (tomtmark) i gällande plan vilket då
innebär att det inte är allmän plats.
Planen har till granskningen ändrats så att den nya dragningen av Mellanvägen har utgått,
se tidigare kommentar till Länsstyrelsen och Trafikverket.
Vad händer med den fina lilla träddungen? Många fåglar häckar där. Dungen ger också
trivsel till grönområdet.
Kommentar: Intentionen är att denna träddunge ska vara kvar.
Privatperson har synpunkter på att boendet i Hoverberg ska rustas upp vilket skulle vara
billigare. Busstur måste kunna ordnas mellan Hoverberg och Svenstavik. Det fungerade ju
förut. Privatperson har även synpunkter på hur bostadstillägget regleras.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten, det är dock en fråga som inte kan hanteras i
planförslaget.
Enligt Privatperson torde huvudsyftet med Trygghetsboendet vara att få loss villor så att
barnfamiljer kan flytta hit. Vad ska alla arbeta med? Idag finns det flera barn med arbetslösa
föräldrar. Arbetsbrist råder inom de flesta områden.
Kommentar: Planen har flera syften, det mest direkta är att kunna uppföra ett estetiskt
tilltalande byggnad som både kan inrymma centrum- och bostadsfunktion. Om planen i
förlängningen skulle innebära ökad inflyttning och bostadsbyggande ser kommunen detta
som positivt. Arbetspolitiska frågor är dock något som inte kan hanteras i denna detaljplan.
Många lägenheter står tomma och outnyttjade här i Svenstavik – använd dessa först och
främst. Trygghetsboendet trivselfaktor gör intrång och anspråk på vissa delar som redan
brukas av boendet. Förtätningen som nu uppstår där grönområden, träd, buskar och
parkeringsplatser vi haft länge och på bekvämt avstånd försvinner.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten men vill också förtydliga att Bergsviken 4:62
inte idag heller är någon allmän plats utan en tomt som vilken annan bostadstomt i
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Svenstavik.
Några av oss är också seniorer som vill ha trygghet. En kommunledning måste tänka på alla.
Om jag förstått rätt försvinner alla träd och buskar, även bärbuskar. Det är träd och buskar
där många fåglar vistas. Det gäller även de träd som finns utmed järnvägen. Dessa träd ger
även skugga och inramar campingen. Var finns de gröna och lummiga oaserna som utlovas?
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. Intentionen är att så mycket av befintlig
växtlighet som möjligt ska tas tillvara. Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om
trygghet och grön infrastruktur.
Privatperson är medveten om att Mellanvägens nya sträckning är fattat i ett gammalt beslut.
Hon ifrågasätter dock om avverkningen och kostnaderna verkligen står i paritet med vinsten.
Beslut har ändrats förr eller uteslutits i Bergs kommun exempelvis statsunderstödda
husrivningar som inte har genomförts.
Kommentar: Den nya sträckningen för Mellanvägen har utgått till granskningen.
Någon eller några måste komma och titta på hur eventuell förödelse kommer att bli där
objektivitet ska råda.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten.
Privatperson återkommer till problemet med bil- och gångvägarna som tydligt visar
markförhållandena i Svenstavik. Det finns även seniorer som bor vid Hälsocentralen. De
måste kunna ta sig till centrum på ett säkert sätt. Likaså måste de som bor på
Trygghetsboendet på ett säkert vis kunna promenare till Hälsocentralen och Folktandvården
med mera.
Kommentar: Kommunen delar synpunkten om att det finns flera utmaningar i Svenstavik och
att lösningen med bil- och gångvägarna i flera delar har förbättringspotential. Det är dock en
fråga som inte kan hanteras i planförslaget.
Bil- och gångvägarna harmonierar absolut inte med detta i övrigt fina samhälle. Något, eller
ganska mycket, måste göras nu innan det förfaller alldeles. De senaste åren har det gått fort
med försämringarna i vägkvalitéerna.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. Även det här är en fråga som inte kan hanteras
i planförslaget.
Om vägarna får fortsätta att försämras kommer inget att fungera, varken under sommar
eller vinter. För att prioriteringarna ska komma till stånd måste alla nämnder och instanser
inom kommunicera och samarbeta betydligt mer.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten.
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Privatperson uppmanar och ber alla som arbetar med och stöder tanken på det nya boendet
följande:
- Gå runt på alla promenadvägar (Ängesvägen-Mellanvägen-Centrumvägen) mellan
husen som leder till Hälsocentralen eller åt andra hållet mot centrum. Under
promenaden ska man ha försämrad syn och balans i åtanke. Exempelvis vad gäller att
styra rullatorn. Skymning och mörker försvårar ytterligare.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. Som tidigare nämnts finns det utrymme för
förbättring i Svenstavik. Kommunen kan dock inte hantera allt detta i detaljplanen.
Vid övergången till ICA förekommer en stor vattensamling. Upprepade gånger är spolbilen
där. Brunnarna blir dock fort täta igen. Betongplattorna runt ICA är sneda och vinda. Det
beror på att marken rör sig. Även vid den sidan av ICA bor seniorer. Alla ska trivas och känna
trygghet. På vintern blir vattensamlingarna stora områden med is vilket är livsfarligt. Anpassa
husbyggnationer efter de markförhållanden som råder. Börja alltid i rätt ände.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten.
Privatpersons synpunkter medför ändring av planen
6. Skanova AB
Skanova har befintliga markförlagda teleanläggningar inom del av detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintlig teleanläggningar i nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Uområden önskas även för berörda anläggningar på 4m. Denna ståndpunkt skall noteras i
planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även
bekostar den enligt text i planbeskrivning.
Kommentar: Undanflyttningsåtgärder kommer vara nödvändiga för att genomföra planen.
Av den anledningen kan det bli fel om u-områden läggs över befintliga ledningar som kan
behöva flyttas på.
Skanovas synpunkter medför ingen ändring av planen
7. Svenstaviks vägförening
Svenstaviks vägförening har tagit del av planbeskrivningen avseende Bergsviken 4:64 m.fl.
Inledningsvis kan konstateras att förslaget känns genomarbetat och att ett förverkligande
skulle innebära ett positivt lyft för centrala delarna av Svenstaviks samhälle. Vi har valt att
fokusera på den del som rör gator, trafik och tillgänglighet. Till det kopplas också naturligt
risk och säkerhet.
I planförslaget föreslås att Mellanvägens nuvarande sträckning mot Centrumvägen ska utgå
och ersättas av en ny gata (se bild 14 ”Möjlig utformning av nya gatan). Vi anser att det är av
största vikt att den nya gata som anges I förslaget redan i detta skede får en förlängning för
att ansluta Ängesvägen, i nuvarande kurva, i höjd med Ängesvägen 10. En förlängning ligger
visserligen utanför plangränsen, men är av så stor vikt att det redan i detta planarbete måste
9
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beaktas. En förlängning och anslutningen, från Centrumvägen till Ängesvägen skulle dels
styra en stor del av trafiken till och från södra delen av Svenstavik, Ängesvägen med
tillhörande sidogator. Det skulle samtidigt innebära att trafiksituationen genom torget blir
betydligt säkrare, inte minst för gångtrafikanter och cyklande. En förlängning som vi föreslår
gör också att biltrafiken längs den första delen av Ängesvägen, förbi kommunhuset och mot
sjukhuset och Myltblomman, kan minskas. Den delen av Ängesvägen är dessutom idag ur
trafiksäkerhetssynpunkt farligt avsnitt, främst för oskyddade trafikanter och gående då den
saknar trottoar.
Beaktande av ovanstående anser vi vara av största vikt. En förlängning av den planerade
gatan anser vi måste vävas in och genomföres i samband med de byggnationer som anges i
planförslaget. De trafiksäkerhetshöjande åtgärder som framhålls i förslaget genom att
stänga Mellanvägen och i stället öppna en ny parallellgata är enligt vår mening inte
tillräckligt. En förlängning redan i detta skede skulle dessutom, i samband med övriga
byggnationer, kunna genomföras till ett ekonomiskt försvarligt pris och ge en allmänt sett
bättre trafiksituation i hela centrala Svenstavik.
Kommentar: Efter vidare diskussioner med Trafikverket efter samrådet så är den samlade
bedömningen att det inte går att säkerställa en trafiksäker anslutning mot Centrumvägen
utan att förta planens syfte. Med andra ord, om ny väg ska byggas behöver dess anslutning
vara i ungefär där Mellanvägen ansluter Centrumvägen idag. Det skulle i så fall innebära att
mycket av den mark som genom planen avses användas för innergård kommer att ersättas
med vägområde. I sin tur skulle det kraftigt försvåra, nästintill omöjliggöra, planens
genomförande och vad som skulle vara lämplig markanvänding för det planlagda
ändamålet. Av dessa anledningar har förslaget på den nya väganslutningen utgått till
granskningen.
Kommunen delar vägföreningens synpunkter om att trafiksäkerheten behöver förbättras
bland annat utmed Ängesvägen och har gärna en fortsatt dialog med vägföreningen om
dessa frågor.
Svenstaviks vägförenings synpunkter medför ingen ändring av planen
8. Inlandsbanan AB
Inlandsbanan AB konstaterar att Bergs kommun i det föreliggande planförslaget för
Bergsviken 4:64 m.fl tagit erforderlig hänsyn till risken för järnvägen och bullerutbredning
från denna och delar de värden för säkerhetsavstånd och bedömning av bullerpåverkan som
planförslaget anger.
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten.
Inlandsbanan ABs yttrande medför ingen ändring av planen

10
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ÄNDRINGAR EFTER GENOMFÖRT SAMRÅD
Plankarta
- Den nya anslutningen mot Centrumvägen utgår
- Bestämmelse om riktning på friskluftsintag införs
- Bestämmelse som säkerställer att bullerskyddad gemensam uteplats ska finnas
införs.
Planbeskrivning
- Nytt avsnitt i planbeskrivningen införs som behandlar trygghet och grön infrastruktur
- Planbeskrivningen justeras vad gäller dagens användande av Bergsviken 4:62
Övriga ändringar
- Ett flertal ändringar har gjorts på plankartan för att underlätta förståelsen av denna.
Bland annat så regleras den indragna takvåningen på annat vis. Syftet är dock
detsamma.
-

Byggbart område och markens egenskaper enligt detaljplanen har justerats utifrån
ändringar gällande föreslagen byggnad.

-

Delar av Bergsviken 4:64 regleras nu som allmän platsmark för torg. Naturmark har
utlagts mot Inlandsbanan.

-

Torg/gata har utlagts mot Centrumvägen.

-

Föreslagen gestaltning av byggnaden har ändrats till granskningen. Mot torget så
föreslås en pelargång som lämpligen kan ingå Bergsviken ga:4.

-

Utfartsförbudet mot Centrumvägen har justerats.

-

Mellanvägen regleras nu i planförslaget som kvartersmark för trafik (räddningsväg).
Bergsviken ga:6 kommer fortfarande upphävas genom omprövning i den delen.

-

I syfte att förtydliga intentionen om att Bergsviken 4:61 ska ingå i ga:4 så har ett
markreservat för gemensamhetsanläggning lagts ut inom kvartersmark för parkering
och del inom kvartersmark för trafik.

Samrådsredogörelsen är sammanställd av:

Freddy Martinsson, planingenjör, Berg och Härjedalens kommun
Jon Månsson, samhällsplanerare, Arctan AB

11
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Fastighetsförteckning
2020-06-23 (Ajourhållen: 2020-09-14)
Ärende
DETALJPLAN FÖR BERGSVIKEN 4:64 M.FL.
20085
Kommun: Bergs kommun
Län: Jämtland

Sida 1(2)

Fastigheter inom planområdet (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan
Ägare/Innehavare, adress
Övrigt
Bergsviken 4:61
Kurt Johnsson i Svenstavik AB
Box 63
845 21 Svenstavik
Bergsviken 4:62, 4:117 Bergs Kommun
Box 73
845 21 Svenstavik
Bergsviken 4:64
Bergs Hyreshus Aktiebolag
Skede 910
845 94 Hackås
Anläggningssamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan
Ägare/Innehavare, adress
Bergsviken ga:4
Svenstaviks Centrums Samfällighetsförening
c/o Nordros Fastigheter i Svenstavik AB
Box 86
845 21 Svenstavik
Bergsviken ga:5
Delägarförvaltning

Övrigt
Torg

Parkeringsplats

Bergsviken 4:59
Nordros Fastigheter I Svenstavik AB
Box 86
845 21 Svenstavik

Bergsviken ga:6

Bergsviken 4:64
Ägare se ovan
Svenstaviks Vägförening
c/o Gehm Ekonomi AB
Stationsvägen 7
845 31 Svenstavik

Rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan
Ägare/Innehavare, adress
lr.
Bergs Tingslags Elektriska AB
Olstavägen 26
845 51 Åsarna
Rättighet till förmån för:
Bergsviken 4:60
Bergs Hyreshus Aktiebolag
Skede 910
845 94 Hackås

Väg

Övrigt
Ledningsrätt fjärrvärme,
beteckning: 2326-93/27.1
Avtalsservitut för ledning,
beteckning: 23-IM261/902.1

Rättigheten belastar:
Bergsviken 4:61, ägare se ovan
Arctan AB
Opevägen 78, 831 92 Östersund
Telefon: 063-515210, E-post: info@arctan.se, Webbadress: www.arctan.se
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Fastighetsförteckning
2020-06-23 (Ajourhållen: 2020-09-14)
Ärende
DETALJPLAN FÖR BERGSVIKEN 4:64 M.FL.
20085
Kommun: Bergs kommun
Län: Jämtland

Fortsättning rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan
Ägare/Innehavare, adress
Rättighet till förmån för:
Bergsviken 4:60
Ägare se ovan

Sida 2(2)

Övrigt
Avtalsservitut för ledning
mm, beteckning: 23-IM257/750.1

Rättigheten belastar:
Bergsviken 4:62
Ägare se ovan
Fastigheter utanför planområdet (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan
Ägare/Innehavare, adress
Övrigt
Bergsviken 4:26, 4:27 Trafikverket
781 89 Borlänge
Bergsviken 4:45, 4:68, Bergs Hyreshus Aktiebolag
4:78, 4:85, 4:89, 4:123, Skede 910
4:127
845 94 Hackås
Bergsviken 4:59
Nordros Fastigheter i Svenstavik AB
Box 86
845 21 Svenstavik
Bergsviken 4:86
Kurt Johnsson i Svenstavik AB
Box 63
845 21 Svenstavik
Rättigheter utanför planområdet (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan
Ägare/Innehavare, adress
Övrigt
Rättighet till förmån för:
Avtalsservitut för ledning
Bergsviken 4:64
mm, beteckning: 23-IM2Ägare se ovan
61/1606.1
Rättigheten belastar:
Bergsviken 4:59
Ägare se ovan
Trafikverket
781 89 Borlänge

Vägrätt länsväg 542

Fastighetsförteckningen upprättad av Jon Månsson, Arctan AB
Fastighetsförteckningen bestyrks
Sten-Olof Schärdin
Lantmätare, civ. ing.

Arctan AB
Opevägen 78, 831 92 Östersund
Telefon: 063-515210, E-post: info@arctan.se, Webbadress: www.arctan.se

195

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-02

Dnr 2020/269

Kommundirektör
Ralf Westlund
Kommunstyrelsen

Bildande av kooperativ hyresgästförening Trygghetsboende
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Bergs kommun tillsammans med Riksbyggen stiftar en kooperativ
hyresrättsförening med namnet Kooperativ hyresrättsförening i Bergs
kommun.
2. Bergs kommun utser tre ordinarie styrelseledamöter samt tre ersättare i
föreningen. Vidare uppdrar kommunfullmäktige till nämnda ledamöter
att verka för att genomföra projektets redovisade förslag.
3. Bergs kommun antar föreslagna stadgar för föreningen, enligt bilaga 1.
4. Bergs kommun och Riksbyggen tecknar stiftaravtal som reglerar syfte
och mål med föreningen, enligt bilaga 2.
5. Bergs kommun säljer fastighet Bergsviken 4:62 och godkänner att Bergs
Hyreshus AB säljer Bergsviken 4:64 till föreningen enligt senare
upprättat köpekontrakt.
6. Bergs kommun tecknar ett samverkansavtal med föreningen, enligt
bilaga 3.
7. Under etableringsfasens första tolv månader tar kommunen
kostnadsansvaret för eventuella vakanser. Därefter hanterar föreningen
de vakanser som uppstår.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Finansiering sker genom kommunalborgen till den bildade kooperativa
hyresgästföreningen.
Tidplan/Uppföljning

Enligt tidplan i beslutsunderlag.
Bakgrund

Riksbyggen och Bergs kommun har sedan februari 2020 samarbetat i ett
gemensamt projekt som syftar till att kartlägga förutsättningarna för att
skapa moderna och funktionella trygghetsbostäder för pigga äldre i form av
kooperativ hyresrätt. Riksbyggen har 30 års erfarenhet av att samarbeta med
kommuner och har stiftat 35 kooperativa hyresrättsföreningar i lika många
kommuner. Projektet föreslår att kommunen och Riksbyggen stiftar en
kooperativ hyresrättsförening som bygger ett nytt modernt trygghetsboende
med 23 lägenheter på torget i Svenstavik. Föreningen förvärvar mark av
Bergs kommun och Bergs Hyreshus AB . Byggstarten planeras till hösten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021 med inflyttning 2023. Föreningen föreslås få namnet Kooperativ
Hyresrättsförening i Berg.
Barnperspektivet

(X) Bedöms inte vara relevant
( ) Har beaktats (se bilaga)

Ralf Westlund
Kommundirektör

Kopia till

Kommunfullmäktige
Bergs Hyreshus AB
Riksbyggen
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Vård- och socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Fastighets- och IT-nämnden
Ralf Westlund, kommundirektör
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Gemenskap och frihet
för dig som fyllt 65

Trygghetsboende i Svenstavik.
Moderna och bekväma 1:or till 3:or
med centralt läge.

Detta är en visualisering och avvikelser från verkligheten kan förekomma.
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Trygghet, trivsel och
trevliga grannar
Att bo bra ska vara en självklarhet. Nu kan du få en modern,
lättskött och bekväm lägenhet, mitt i centrala Svenstavik.
Ditt eget trivsamma krypin – med alla möjligheter att leva
ett aktivt och socialt liv.

I planeringen av huset har vi tänkt på det mesta. Huset är utformat för större
gemenskap och chansen är stor att du hittar nya vänner bland grannarna.
Att göra saker tillsammans är förstås helt frivilligt. När ni känner för det kan ni
ta en promenad, se en film eller lyssna på musik. Eller hitta på något helt annat.
TRYGGHETSBOENDET I KORTHET
• Ett 20-tal hyreslägenheter med vård, apotek, service och kommunikationer inom räckhåll.
• Tillgänglighetsanpassat med exempelvis hiss, stora badrum och handtag i duschen.
• Fin gemensamhetslokal med kök, TV och många sittplatser. Dessutom en takterrass i västerläge.
• Aktiviteter som skapar social gemenskap.
• En trygghetsvärd arrangerar och närvarar på en rad olika aktiviteter.
• Den kooperativa hyresrättsföreningen ger möjlighet till inflytande.

Trygghetsboendet i Svenstavik byggs som en kooperativ hyresrättsförening.
Du som bor här blir medlem i föreningen och medlemsavgiften är 100 kronor.
Att bo i en kooperativ hyresrätt ger dig möjlighet att påverka ditt boende – varje år
hålls en medlemsstämma där alla i huset medverkar och utser styrelse (kanske du
själv ställer upp som representant?). En annan fördel är att du får en modern och
bekväm lägenhet utan behöva satsa något kapital. Kostnaden du har för ditt boende
är en vanlig månadshyra.
Välkommen hem!

• Föreningen är stiftad av Bergs kommun och Riksbyggen.

2
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Lätt att känna
sig som hemma
Skaffa dig en nyckel till en av de välplanerade lägenheterna
där alla bekvämligheter finns. Här kan du rå dig själv och
koppla av eller umgås med vänner och bekanta.

Ett 20-tal lägenheter planeras, ettor till treor anpassade för en till två personer.
Lägenheterna är moderna och bekväma med väl genomtänkt planering av kök och
badrum. När vänner eller familj hälsar på finns ett gästrum som du kan boka om de
vill stanna över natten.
Husets balkonger är vända dels mot torget, dels mot den gröna trädgården i
söderläge. På gatuplan mot torget finns planer på en indragen arkadgång. När
läslusten faller på kommer du enkelt kunna ta trapporna eller hissen ner till
kommunens kulturmötesplats med tillhörande bibliotek som är beläget på
bottenvåningen. Soliga dagar kan du ta med dig din lånade bok upp till den
gemensamma takterrassen och fylla på med D-vitamin. I det stora, gemensamma
köket kan du byta recept, baka med grannarna och äta tillsammans vid långbordet.
Utomhus finns möjlighet till en rad olika aktiviteter. Stora delar av året kan du njuta
av boulebana, pergola och uteplats. Kanske går du och några av grannarna ihop och
gör odlingslådor? I en kooperativ hyresrätt finns alla möjligheter att anpassa boendet efter era egna önskemål.

4

På varje våningsplan finns en gemensam balkong där
du och grannen kan slå er ner med varsin rykande kopp kaffe.

Detta är en visualisering och avvikelser från verkligheten kan förekomma.
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Upplagt för gemenskap
och goda samtal
Längst upp i huset ligger Trygghetsboendets sällskapsytor.
Här finns gott om plats för dig som vill träffas då och då.

Avnjut något litet och gott på din eller grannens balkong. Eller laga en stor middag
i det gemensamma köket, som ni sedan äter tillsammans på takterrassen. Allt med
utsikt över torget. Här är det upplagt för goda middagar, vinprovningar och
sällskapsspel.
Du behöver inte vara rädd för att få slut på idéer. Husets trygghetsvärd finns på
plats varje dag och tar initiativ till gemensamma aktiviteter.

Njut av kvällssolen på din eller grannens balkong. Bjud
6
barnbarnen på en god middag på den gemensamma takterrassen.

7
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Vardagsaktiviteter
som ger vi-känsla
Aktiviteter som skapar möten och bidrar till samhörighet.
Carina Edvardsson är trygghetsvärd på ett trygghetsboende
i Bromölla och berättar om sin roll.

– Mitt jobb går inte ut på att vara den som serverar kaffe utan jag ska hitta saker
som de boende kan organisera själva, som boule eller gympa eller bara en gemensam
promenad. Det är lite som att vara fritidsledare, bara att mina ungar är sjuttio plus,
säger Carina Edvardsson med ett skratt.

Trygghetsvärdens jobb handlar om de boendes fritid; det som händer utanför de
enskilda lägenheterna. Boule, kortspel, promenader, bakning och trädgårdsarbete är
några av de önskemål på aktiviteter som Carina Edvardsson fått. Även vissa
högtider firas gemensamt för dem som vill.

Carina Edvardsson har många år som trygghetsvärd bakom sig. Rollen innebär att
vara ett stöd för de boende när det kommer till att skapa en meningsfull vardag.

Att flytta in i huset innebär dock inte att man måste göra saker ihop med sina
grannar varje vecka.

Hon berättar att många som flyttar in på trygghetsboenden kommer från ett liv i
eget hus där de ofta bott i väldigt många år. Med flytten får de ett bekvämt boende
där de fortfarande har tillgång till en trädgård – men även möjlighet att lägga sin tid
på något annat.

– Ingen ska ha dåligt samvete för att den inte vill vara med. Passar det så passar det,
annars kanske det blir en annan gång istället. Bara vetskapen om att det finns ett
umgänge en trappa upp kan göra att den självvalda ensamheten känns lättare.

Carina Edvardsson.

8
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Kultur och möten i
Svenstaviks centrum
Närhet till det mesta – precis utanför Trygghetsboendet
finns kommunikationer, mataffär, apotek, hälsocentral med
mera. Och allt med grönområden runt knuten.

När du öppnar dörren och kliver in på entréplan på Trygghetsboendet står du i
Bergs kommuns kulturmötesplats och bibliotek. Här kan du läsa tidningen i lugn
och ro, låna böcker och delta i olika arrangemang. Du kommer även ha tillgång till
hörsalar och Storsjöodjurscentret som flyttar in i huset.
Utanför kulturmötesplatsens fönster finns en indragen arkadgång som binder ihop
torget med en väderskyddad del av huset. Här kan du sitta ner en stund för att
småprata med vänner och bekanta. På torget planeras för en lekplats där barnen
kan springa av sig myrorna i benen. Här kommer marknader anordnas där du kan
handla närproducerade varor och delta i roliga tävlingar. Vad sägs om att ta hem
den ärofyllda vinnartiteln under VM i älgskånkskastning?
Inte långt från huset ligger Svenstaån som ringlar sig under bron som knyter ihop
Svenstaviks två delar. Du som är fiskeintresserad har inte långt att gå för att fånga
nästa fisk. En ny vana skulle kunna vara en morgonpromenad på de nybyggda
spängerna längs ån, för att avsluta med en kopp på det lokala caféet.

10
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Ljust, modernt och med
genomtänkt planering
Modern utrustning och genomtänkt planering – det
är genomgående för lägenheterna i Trygghetsboendet.
Din egen trivsamma vrå med gemenskap precis utanför,
när du vill.

Alla lägenheter och gemensamhetsutrymmen nås med både trappor och hiss,
det är färre trösklar och handtag är monterat i duschen för att minska risken för
halkolyckor.
Vardagsrum, kök och sovrum har enhetligt parkettgolv och kökets grundstandard
är hög med kyl, frys, spishäll och inbyggnadsugn. Köket är planerat för att du ska
slippa böja dig ner eller klättra högt och har smarta lösningar – till exempel kärl
för källsortering.
Badrummet är helkaklat, extra rymligt och tvättmaskin och torktumlare ingår
som standard. På plan fyra finns lägenhetsförråd som du når utan att behöva gå
utomhus.
Alla tvåor och treor har egna balkonger. Ettorna har franska balkonger i västerläge,
och här har du också tillgång till en gemensam balkong på ditt våningsplan.

12

Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.

Ett kök att trivas i – dygnet runt, året om. Från nyårssupén till födelsedagskalaset. Från midsommarsillen
till lussebaket. Vem du än är bakom kastrullerna kommer du att gilla läget i ditt nya kök.

Grattis, du slipper boka tvättid! Alla lägenheter är nämligen
försedda med en egen tvättmaskin och torktumlare.

13
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2 RoK
50 kvm

2 RoK
55 kvm

Trapphus A

Plan 2 & 3

Plan 4

Tvåor och treor har vanliga
balkonger – väderstreck
beror på placering i huset.

Till alla lägenheter hör
förråd som du når utan
att gå ut.

3 RoK
70 kvm

Ettorna har franska
balkonger i västerläge.

Härlig takterass för
festliga middagar.

2 RoK
58 kvm
1 RoK
37 kvm

1 RoK
37 kvm

2 RoK
50 kvm

2 RoK
50 kvm

1 RoK
37 kvm

1 RoK
37 kvm

2 RoK
50 kvm
Gemensamhetsutrymmen
Installationsrum
Trapphus C

3 RoK
71 kvm

Trapphus B

14

Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.

Gemensamma balkonger i
österläge, mot trädgården.

N

Gästrum att boka för
familj och vänner.

N

Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.
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Plan 2 & 3
Trapphus A
Balkong

2 rum & kök 50 kvm
2 rum & kök 55 kvm
2 rum & kök 58 kvm

2 RoK
55 kvm

BOFAKTA
Alla lägenheter är smart, yteffektivt
planerade och tillgänglighetsanpassade.
• Vardagsrum, sovrum och
kök med enhetlig parkett.
• Modernt kök med bland annat
spishäll, ugn, fläkt, kyl och frys
(kombinerat i ettor och tvåor, fullstora i treor).

Gemensam
balkong
Balkong

• Rymligt, helkaklat badrum med
tvättmaskin, torktumlare, WC och dusch.
• Tvåor och treor har egna balkonger
medan ettor har fransk balkong.

2 RoK
50 kvm

Balkong

2 RoK
58kvm

Plan 2 och 3 har även gemensamma balkonger som
nås via trapphuset på respektive våningsplan.
På plan 4 finns sällskapsrum, stort kök, takterrass
samt ett övernattningsrum för gäster.
För prisbild, se nästa uppslag.
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Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.

Plan 2 & 3
Trapphus B
3 rum & kök 71 kvm
1 rum & kök 37 kvm
2 rum & kök 50 kvm

1 RoK
37 kvm

3 RoK
71 kvm

2 RoK
50kvm
Balkong

Trapphus C lika som
Trapphus B, men har
en tvåa 50 kvm istället
för trean.

Vill du
bo här?
Skicka in ditt svar
senast 21 oktober

N

1 RoK
37 kvm

Balkong

Gemensam balkong

N

Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.
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Du kan ha rätt
till bostadstillägg

Plan 4
Trapphus A
3 rum & kök 70 kvm

Om du har fyllt 65 år och bor i Sverige kan du ha rätt
till bostadstillägg som minskar dina bostadskostnader.
Bostadstillägget betalas ut av Pensionsmyndigheten och
är inget bidrag, utan är vad det låter som: ett tillägg till
din pension.

3 RoK
70 kvm

PRISBILD LÄGENHETER:

Takterrass

• Ettor 4 900-5 400 kronor/månad
• Tvåor 6 900-7 400 kronor/månad
• Treor 9 800-10 300 kronor/månad
Gästrum 100 kronor/dygn
Parkering 250 kronor/månad

Beloppet på bostadstillägget varierar beroende på inkomst och övriga tillgångar.
Du som är ensamstående kan till exempel ha rätt till bostadstillägg om din
månadsinkomst är lägre än cirka 16 000 kronor innan skatt. Du kan i så fall få
högst 6 540 kronor per månad i bostadstillägg (2020). Även gifta, sambor eller
registrerade partners kan få bostadstillägg.
Du måste själv ansöka om bostadstillägg och ta ut hela din pension för att vara
berättigad till det.
Alla villkor finns hos Pensionsmyndigheten som också svarar på frågor,
hjälper till med uträkningen och tar emot din ansökan. Tel: 0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se

N
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Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.
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Nyfiken på att bo i
Trygghetsboendet?

VILL DU VETA MER?
Hör av dig till Jone Johnson, bostadsutvecklare på Bergs kommun
på tel: 0687-162 30 eller e-post: jone.johnsson@berg.se
Hans Ollman, affärsutvecklare Riksbyggen
på tel: 070-279 3291 eller e-post: hans.ollman@riksbyggen.se

Trygghetsboendet i Svenstavik kommer att drivas som en
kooperativ hyresrättsförening. Planerad inflyttning 2023.
I snart 80 år har Riksbyggen byggt och förvaltat bostäder. Det kan vi bra. Som
en del av vår roll som samhällsbyggare har vi tillsammans med cirka 30 kommuner
skapat boende för äldre och andra behövande. För att möta framtidens behov har vi
stort fokus på hållbart boende i samklang med agenda 2030. Riksbyggen utvecklar,
förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. Vi skapar rum för hela
livet. Den kooperativa hyresrättsföreningen för Trygghetsboendet i Svenstavik är
stiftad av Bergs kommun och Riksbyggen.

På kommunens hemsida har vi samlat svar på
några vanliga frågor, titta in där om du vill veta mer:
berg.se/trygghetsboende
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-02

Dnr 2020/270

Kommundirektör
Ralf Westlund
Kommunstyrelsen

Beslut om borgensavgift
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en borgensavgift
motsvarande 0,3% av beslutade borgensåtaganden debiteras årligen
gentemot de mottagare där kommunen redan har tagit beslut om, samt i
framtiden kommer att ta ett beslut om ett kommunalt borgensåtagande.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Ingen finansiering krävs
Tidplan/Uppföljning

Årligen via budget, prognos, bokslut
Bakgrund

Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen måste vara på
affärsmässiga grunder, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag
eller viss produktion.
Barnperspektivet

(X) Bedöms inte vara relevant
( ) Har beaktats (se bilaga)

Ralf Westlund
Kommundirektör

Kopia till

BTEA AB
Bergs Hyreshus AB
Inlandståget AB
Riksbyggen AB
Lina Östman, Controller
Anna Aronsson, Controller
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I budgetarbetet inför 2019 så konstaterades det att kommunen stod inför de kanske tuffaste
budgetförutsättningar i kommunens historia. Bedömningen inför budgetåret var att det saknades
ca 30 mkr i förhållande till de intäkter som prognoserna visade. Orsakerna till de på förhand
tuffa förutsättningarna bestod av dels en försämrad skatte-och utjämningsbidragsprognos,
kraftigt minskade intäkter från Migrationsverket, minskade eller helt borttagna riktade
statsbidrag som kommunen tidigare har fått, samt ökade behov och kostnader inom delar av
kommunens verksamheter. Utifrån de förutsättningarna så är sammanfattningen att
anpassningarna som gjorts under året har i stora delar fallit väl ut, även om det budgeterade
resultatet för året inte nåddes fullt ut. Bergs kommuns resultat före jämförelsestörande poster
för år 2019 uppgår till +0,6 mkr jämfört med +5,8 mkr för 2019, och resultatet efter
jämförelsestörande poster uppgår till -0,2 mkr jämfört med +0,7 mkr året innan. Resultatet före
jämförelsestörande poster är därmed det elfte året i rad med positivt resultat. Det sammanlagda
resultatet för de senaste elva åren är totalt sett drygt +100 mkr, vilket bl.a. har gett
förutsättningar till att kunna finansiera samtliga genomförda investeringar med egna medel.
Kommunen har förbrukat 100,4 % av skatteintäkterna och statsbidrag (målet i 2019 års
budget var att högst 99 % av skatteintäkterna skulle förbrukas). Årets resultat var budgeterat
till 5,7 mkr, vilket innebär att utfallet för 2019 var 5,1 mkr sämre än budget. Det sämre
utfallet i jämförelse med det budgeterade resultatet härrör sig till största delen till högre
nettokostnader för vård och socialnämnd och utbildningsnämnden i förhållande till
budgeterad budgetram samt även ett sämre utfall för året jämfört med prognosen för
skatteintäkter och utjämningsbidrag med 1,3 mkr.
Trots utvecklingen vad gäller befolkning och åldersstruktur är den finansiella ställningen
förhållandevis stabil. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 56,5% (bortsett från pensionsskuld
intjänad innan 1998)
Samtliga investeringar under året har finansierats med egna medel, dvs utan extern upplåning.
Detta gäller även för den totala kommunkoncernen. Den totala låneskulden för kommunen är
oförändrad jmf med föregående år och den totala låneskulden för koncernen har minskat med
3,1 mkr. Därmed uppnåddes två av de tre ekonomiska målen för året.
För 2019 har 4,5 mkr använts från Resultat Utjämnings Reserven (RUR), vilket också är helt
enligt med vad som planerats i budgeten för året.
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och
förvaltningsorganisation som är uppdelad i avdelningar, samt i tre helägda bolag varav det ena
är ett helägt holdingbolag (Bergab AB) som äger dotterbolagen Bergs Tingslags AB samt
Bergs Hyreshus AB. Kommunen är dessutom ägare till 50% av Vatten och Miljöresurs som är
det samägda driftsbolaget för VA och avfall som ägs tillsammans med Härjedalens kommun.

Bergs kommuns politiska och förvaltningsorganisation
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Bergs kommuns bolagskoncern

Bergs Kommun

Bergab AB
(holdingbolag)

Bergs Tingslags AB

Bergs Hyreshus AB

Vatten och Miljöresurs
AB (50%)

Årets resultat för bolagen inom koncernen Bergs kommun
Bergab AB: 4 473 tkr (956 tkr – 2018)
Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA): -441 tkr (1 008 tkr – 2018)
Bergs Hyreshus AB: - 4 226 tkr (4 320 tkr – 2018)
Resultatet för koncernen Bergab: 24 215 tkr (27 779 tkr 2018).
Koncernen Bergs kommuns resultat för år 2019 är +24,0 mkr (+28,5 mkr 2018).
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Året har framförallt varit inriktat på arbetet med att införliva Bergs hyreshus förvaltning till
Bergs kommun. Beslutet kring införlivningen togs av kommunfullmäktige den 30 november
2018. I början av året så utsåg kommunstyrelsen en styrgrupp för arbetet med införlivandet av
Bergs hyreshus till den kommunala förvaltningen bestående av politiker från både majoritet
och opposition tillsammans med kommundirektören
En projektledare utsågs på deltid som har haft ansvaret för införlivandeprocessen under året. I
införlivandeprocessen har 8 olika arbetsgrupper funnits sammansatts som har fokuserat på
olika områden som identifierades som särskilt viktiga för en lyckad införlivning.
Införlivning av bolagets förvaltning genomfördes den 1/1–2020. Under 2020 fortsätter
planering att succesiv försälja fastigheterna från Bergs hyreshus till Bergs kommun för att på
sikt kunna avveckla dotterbolaget.
Under 2020 kommer styrelsen påbörja arbetet med att revidera ägardirektiven till
dotterbolagen.

Bolagets byggnation av en ny fullstor idrottshall i Svenstavik har under året slutförts och
invigts. Hallen finns på skolområdet intill näridrottsplatsen och skapar därigenom en helhet av
idrottsdelarna belägna på och invid skolområdet i Svenstavik.
Bolaget har också genomfört anpassningar av lokaler för att möta Bergs Kommuns förändrade
behov. Lokaler i Svenstavik har under året byggts om och färdigställts till två förskolor och
invigts och ombyggnation och utbyggnad av Klövsjö skola är nu färdigställd så att fler
förskolebarn har tagits emot. En viktig pusselbit i att öka attraktiviteten vid Klövsjö skola har
varit det samarbete med Klövsjö IF som nu givit en färdigbyggd näridrottsplats på skolgården.
Under slutet av 2018 förvärvades ett antal markområden och delar av fastigheter från Bergs
Kommun. Det är ett led i att förtydliga ägande och ansvar i drift och skötsel av olika områden.
Tillträde har skett under inledningen av år 2019.
Under slutet av 2018 förvärvades ett antal markområden och delar av fastigheter från Bergs
kommun. Det är ett led i att förtydliga ägande och ansvar i drift och skötsel av olika områden.
Tillträde har skett under inledningen av år 2019.
Bolagets underhållsarbete fortsätter att öka. Under året har ett större reliningarbete genomförts
i en äldre fastighet, bolaget har fortsatt att byta ut äldre låssystem till ett digitalt passivt system
vilket på sikt kommer ge en enklare och kostnadseffektivare förvaltning. Ett stort arbete har
också lagts ned på åtgärder efter dels OVK och dels radonmätningar. Åtgärderna i anslutning
till radonmätningarna kommer troligen att medföra åtgärder under flera år då arbetet är
tidskrävande. Bolaget har nu en ny web-plats för att kunna erbjuda full funktionalitet via
8
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mobiltelefoner och surfplattor. Det kommer också att medföra en högre servicegrad via fler etjänster och en ökad tillgänglighet för hyresgästerna, såväl lägenhetshyresgäster som
lokalhyresgäster.
Kontinuerlig NKI-mätning har fortsatt under året för att vi ska kunna följa hur våra hyresgäster
upplever oss som värd. Det innebär att ett mindre antal hyresgäster får undersökningen varje
månad sa att svaren sprids över året och uppföljningen inte blir sa punktbetonad. Det ger också
bolaget en chans att på ett bra sätt hantera de kommenterar som kommer in från mätningen.
Bolaget har under året fått till en förlikning gällande föregående års stämning av hyresgäst som
nu har klarats ut.

Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
Ägarnas krav på direktavkastning på marknadsvärdet är 5,5% och blev för år 2019 4,14%
(4,93%). Driftsnetto för året uttryckt i procent blev för 2019 25 % (31,5%), Ägarnas krav här
är 35% på en rullande femårsperiod.

Fjällområdenas expansion fortsätter i ökad takt. Under år 2019 har el dragits fram till 240
(182) nya anläggningar.För att möta det ökade behovet av kapacitet, som bland annat denna
expansionen medför, har under året projekteringen av en fyra mil lång 52kV-ledning mellan
Rätans kraftverk och Storhogna gått in i en mer aktiv fas. Under 2019 har arbetet med
kabelförläggning av ledning mellan Turingen och Bursnäs kraftverk varit en av BTEAs
största arbetsplatser.
Detta arbete är det sista stora delmoment att slutföra innan det är möjligt att spänningshöja
hela Bursnäsområdet, vilket är planerat att ske under år 2020.
Sista etappen av arbetet med jordkabelförläggning till Vigge slutfördes. Ett arbete som
påbörjades år 2011 i och med att BTEAs nät i Dalåsen anslöts mot Jämtkrafts elnät.
Under hösten 2019 har projektet att bygga laddstationer för elbilar inom ramen för stöd från
"Klimatklivet" slutredovisats och enligt stödreglerna beviljats 91 % kostnadstäckning.
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Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
Mål

Utfall 2019 Utfall 2018

Räntabilitet räknat som rullande 36-månaders medeltal

15%

21%

19%

Soliditet

50%

58%

57%

År 2019 var liksom föregående år vädermässigt milt, vilket innebar fortsatt låg omsättning såväl
ekonomiskt som räknat i kWh. Detta trots att vi från och med år 2019 har ytterligare sju nya
kunder med helårsförbrukning. Det årliga försommarunderhållet på värmeverket i Svenstavik
blev i år mer omfattande, då en renovering av keramik på främre pannväggen krävdes, vilket
medförde en högre kostnad än föregående år. Bolagets investeringar har under 2019 uppgått till
152 tkr (1 088 tkr).

Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
Mål Utfall 2019 Utfall 2018
Uppvisa vinst efter finansnetto motsvarande % av
nettoomsättningen

25%

17%

-66%

Omvärlden och påverkan av skatteunderlaget
De senaste månaderna efter Covid-19 utbrottet i världen har inneburit en global
konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de
flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer
inte finnas förrän längre fram. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar
framöver. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer,
kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk–
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politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna
blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.
Med anledning av exceptionellt hög osäkerhet kring konjunkturprognoserna så är
skatteprognoserna oerhört osäkra i nuläget.
I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste scenario som ligger till grund till den
senaste skatteprognosen så beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning
under kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år. Trots att
återhämtningsfasen antas starta relativt tidigt (i kvartal tre) och innebära ett snabbt återtag
landar BNP för helåret 2020 på en minskning om hela 4,1 procent. Nästa år antas fasen av hög
tillväxt fortgå, innebärande ett BNP-lyft på 3,3 procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån
2021 med den före krisen (2019) syns ett tapp om nästan en procent. Oförändrad BNP
(nolltillväxt) är dock ingen rimlig måttstock; trendmässigt har ju BNP växt med cirka 2
procent årligen. Bortfallet av produktion och inkomster är således mycket stort, trots den rekyl
av hög BNP-tillväxt scenariot antar. Den skisserade utvecklingen för svensk ekonomi liknar
endast två tidigare dramatiska episoder i modern tid: dels vid den svenska 1990-talskrisen,
dels vid den globala finanskrisen 2008–2009.
Arbetsinsatsen faller också markant i år då det är inhemsk tjänstesektor som framförallt
drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Hög sjukfrånvaro samt
permitteringar innebär dock att sysselsättningen i antalet personer minskar mer beskedligt än
det fall som beräknas för antalet arbetade timmar. Timförändringen jämfört med 2019 antas
uppgå till –3,3 procent för helåret 2020, trots återhämtning under det andra halvåret. Trots den
mer beskedliga nedgången i antalet sysselsatta stiger andelen arbetslösa snabbt. Relativ
arbetslöshet antas stiga med cirka 2 procentenheter mellan 2019 och 2020.
I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande
i den svenska ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte
förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal
arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar
beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt
medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder. (Källa SKR)
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Befolkningsutvecklingen
Befolkningsutvecklingen är utöver covid-19 relaterad till påverkan, den största utmaningen
för utvecklingen av kommunens skatteunderlag. Sett över ett längre perspektiv har kommunen
sedan länge en vikande befolkningsutveckling, med undantag för en två-årsperiod (2016 och
2017) då befolkningen ökade.
Kommunen arbetar aktivt med ett antal olika frågor och utvecklingsområden för att dra nytta
av de styrkor och fördelar som kommunen har jämfört med många andra kommuner, med
målet om en positivare befolkningsutveckling. I det arbetet har bl.a. en strukturanalys
genomförts utav ett externt företag vars slutsatser och rekommendationer bekräftar att de
olika utvecklingsfrågor och områden som kommunen redan startat upp är helt i linje med den
genomförda analysen som genomförts. Områdena är bl.a. utveckling av attraktiva
bostadsområden för möjlighet för en ännu bättre inflyttning till kommunen, utveckling av
kollektivtrafiken där framförallt utvecklingen av Inlandsbanan är oerhört viktig och där
planerna är att Inlandsbanans planer med nya snabbare och modernare tåg kommer att
innebära att pendlingstiderna för stora delar av kommunen till Östersund kommer att förkortas
markant. Utbyggnationerna av fiber i kommunen är också under en stark utbyggnadsfas under
2020-2021 och som kommer även den förstärka attraktiviteten att bo i kommunen. De senaste
årens rankning av kommunens skolor där Bergs kommun rankades högst i länet och på plats
29 av 290 kommuner för 2019, är också ett område som kommunen satsat mycket de senaste
åren och som är viktig del i attraktionskraften.
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Under året så har nya sporthallen i Svenstavik invigts. Behovet av en ny sporthall har
planerats och diskuterats i kommunen i minst 20 år. Sporthallen är en fullstor modernt
utrustad sporthall på 1700 kvadratmeter som innehåller bl.a. även en cafeteria.
Antalet födda och inflyttade barn i behov av förskoleplats har föranlett ett ökat behov av
förskolelokaler de senaste åren. Under augusti till september invigdes fyra nya förskolelokaler
i kommunen, i Klövsjö omorganiserades det i befintligt hus samtidigt som man utökade med
en utbyggnad för att förskolan skulle kunna flytta till nya lokaler. I Svenstavik flyttade
verksamhet från tillfälliga moduler till de nyrenoverade förskolorna Karlavagnen och
Vintergatan. I Hackås omorganiserades verksamheterna förskola och fritidshem samt att
biblioteket flyttade ut från skolans lokaler för att möjliggöra för förskolan att växa till fyra
avdelningar. I Myrviken arbetade man med förstärkning under vårterminen för att möta
behovet av fler platser på förskolan.
Fr.o.m. 1 januari så har kommunen tillsammans med Härjedalens kommun inlett ett samarbete
med en gemensam nämnd och förvaltning för Miljö-och byggnadsverksamheten. Detta
samarbete innebär att Bergs kommun är värdkommun och därmed är arbetsgivare även för
medarbetarna som tidigare har arbetat med Härjedalens kommun som arbetsgivare.
Kommunen har även startat ett gemensamt driftsbolag för Vatten, avlopp och
avfallsverksamheten tillsammans med Härjedalens kommun.
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Kommunernas ägarandel är 50% var, och bolaget som har övertagit all driftspersonal från de
båda ägarkommunerna heter Vatten och Miljöresurs (VMR).
Under året så har förberedelser pågått med arbetet att lyfta in förvaltningen av Bergs
Hyreshus till den nyinrättade Fastighetsavdelningen i den kommunala
förvaltningsorganisationen enligt beslut som kommunfullmäktige tog i slutet av 2018.
Införlivningen och inrangeringen av personalen genomfördes den 1/1-2020. Bolaget lever
vidare där alla fastigheter fortfarande finns kvar. En plan har påbörjats för att se över ett köp
av fastigheterna från bolaget till kommunen. Planen är att succesivt överföra fastigheterna i 2
steg och över en tidsperiod på 2 år.

Kommunen har för nionde året använt målstyrningsmodellen balanserat styrkort, där
kommunfullmäktige har fastställt mål för 2019 inom fyra olika perspektiv, nämligen ekonomi,
medarbetare, verksamhet och medborgare. Totalt sett har det balanserade styrkortet innehållit
40 st mål. Uppföljning av målen har följts upp 4 gånger under året, dvs. vid varje
kvartalsskifte. Måluppfyllnaden under året visar på en fortsatt god måluppfyllelse och målen
uppnåddes helt eller delvis i hög, dock något lägre än året innan vilket var året med den
högsta måluppfyllelsen sedan modellen infördes 2011. Ekonomiperspektivet visar på att 67 %
av målen uppnåddes helt eller delvis medan överskottsmålet på 2% ej kunde uppnås. Inom
medarbetarperspektivet uppnåddes 25 % helt samt 50% uppfylldes delvis, och 25%
uppnåddes således inte. Av verksamhetsmålen är 40% helt uppfyllda, 33 % delvis uppfyllda
och 27% ej uppfyllda. Medborgarmålen visar en måluppfyllelse på 50 % som är helt
uppfyllda, 33 % delvis uppfyllda och 17% ej uppfyllda.
Totalt sett visar måluppfyllnaden något lägre resultat för bokslutet för 2019 än 2018 som var
det år där högst måluppfyllnad uppvisats hittills under alla de år som denna målstyrningsmodell
använts, där 37% av målen är helt uppfyllda (39% 2018), 34% delvis uppfyllda (41% 2018)
och 29% ej uppfyllda (20% 2018).
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PERSPEKTIV: EKONOMI
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PERSPEKTIV: MEDARBETARE
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – UTBILDNING
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – STÖD UTVECKLING HÄLSA

Analys:
God vård och omsorg
Följande undersökningar har genomförts inom Vård och omsorg i Bergs kommun, Öppna jämförelser, KKIK
och Brukarundersökningen.
Vid en analys av resultaten så har Bergs kommun en fortsatt god omvårdnad inom hemtjänsten och särskilda
boenden
Beträffande de kvalitetsaspekter som har stor betydelse för de äldre i särskilda boenden så har verksamheten
försämrat sig i jämförelse med 2018. Resultatet ligger under medelvärdet både för riket och länets kommuner.
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Nöjdheten hos våra brukare på de särskilda boendena har minskat. Det har skett en försämring med 16% till 70%
och vid en jämförelse med riket (81%) så ligger det under medelvärdet både för riket och övriga kommuner i
länet (78%).
Kontinuiteten vid besök hos våra äldre i ordinärt boende ligger över medelvärdet i jämförelse med riket och vid
en jämförelse med övriga Jämtlandskommuner ligger Bergs kommun i topp.
Nöjdheten hos våra brukare inom ordinärt boende har en fortsatt god nivå, 92% vid en jämförelse med riket som
ligger på 88%. Vid jämförelse med övriga Jämtlandskommuner (92%) ligger det något under medelvärdet.
Nedan redovisas andelen positiva, dvs andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar:
Särskilt boende där andelen positiva svar är högst sammanfattas enligt följande
- bra bemötande från personalen, 91% (2018 94%).
- tycker att maten smakar bra, 87% (2018 91%).
- kontakt med personalen på boendet, 80% (2018 89%)
- känner förtroende för personalen, 81% (2018 76%)
- känner sig trygg på sitt äldreboende, 78% (2018 85%)
Särskilt boende där andelen positiva svar är lägst
- besväras ofta av ensamhet, 12% (2018 10%)
- möjligheter att komma utomhus, 33% (2018 53%)
- tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen, 43% (2018 74%)
- personalen brukar informera om förändringar, 44% (2018 55%)
- är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet, 44% (2018 59%)
Hemtjänsten där andelen positiva svar är högst sammanfattas enligt följande
- bra bemötande från personalen, 95% (2018 99%)
- förtroende för personalen, 93% (2018 93%)
- är sammantaget nöjd med hemtjänsten, 91% (2018 92%)
- personalen utför sina arbetsuppgifter bra, 90% (2018 91%)
- personalen kommer på avtalad tid, 90% (2018 89%)
Hemtjänsten där andelen positiva svar är lägst
- besväras ofta av ensamhet, 12% (2018 10%)
- kan påverka vilka tider man får hjälp, 52% (2018 58%)
- vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, 71% (2018 62%)
- Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar, 72% (2018 72%)
- lätt att få kontakt med personalen vid behov, 85% (2018 83%)
Mätningen i Öppna jämförelser visar att 58,1% av nyckeltalen ligger inom spannet grönt och gult vilket är en
försämring med 18,8% vid jämförelse med föregående år .
Mätningen visar på följande utvecklingsområden, en aktuell samlad plan för kompetensutveckling,
standardiserade bedömningsmetoder, strukturerat arbetssätt och systematisk uppföljning för att utveckla
verksamheten samt rutiner gällande helhetssyn och samordning.
Effektivitetsgraden
Effektivitetsgraden för år 2019 blev 50,7%. En förbättring med 0,5% i jämförelse med år 2018 (50,2%). En
förbättrad effektivitetsgrad påverkar kostnadssidan positivt. Det är därför viktigt för verksamheten att fortsatt
fokusera på effektivitetsgraden.
Evidensbaserad verksamhet
Bedömningen är att ca 70% av våra medarbetare nyttjar de verktyg och vägledningar som finns på "Insidan".
Målet är 100%.
Förebyggande verksamhet
Andelen beslutade placeringar år 2019, 3 LVU och 3 LVM vilket innebär att antalet beslutade placeringar har
minskat i jämförelse med år 2018 (8 LVU, 4 LVM).
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Egenförsörjning som nyanländ svensk
Andel i arbete och studier efter att ha lämnat etableringsuppdraget under år 2019 blev 43,5%,
Handläggning och utredning
Handläggningstid ekonomiskt bistånd 21 dgr (2018 10 dgr), utredning vuxna missbruk 60 dgr, barn/unga 178 dgr
(2018 108 dgr), ej återaktualiserade med försörjningsstöd 79% (2018 73%)

Aktiviteter för att nå målen:
Omförhandling avtal, kostnadsbesparing på ca 1,3 mkr
Digitala trygghetslarm i ordinärt boende
Flexibelt trådlöst trygghetssystem i särskilda boenden (Myltblomman, Bergsgården)
Digitala lås implementerade i ordinärt boende
Digital tillsyn via trygghetskamera uppstartat (i nuläget är 3 trygghetskameror installerade)
Utökat trygghetslarm (mobilt trygghetslarm med GPS-funktion) uppstartat
Förändrad social dokumentation och journalhantering
Omorganisation genomförd (hemtjänst, nattpatrull)
Planerings- och uppföljningssystem
Gemensam planeringsfunktion
Månadsvis uppföljning av sjuktal ner på enhetsnivå
Månadsvis uppföljning av beviljade och delegerade HSL-timmar
Rutiner/riktlinjer
Budget- och ekonomistyrning på enhetsnivå
Kvalitetskriterier
Kompetensförsörjningsplan
Månadsvis uppföljning av avvikelsehanteringen (uppgraderat avvikelsehanteringssystem)
Implementering KVÅ-koder HSL-journal
Kontinuerlig tillsyn av verksamheterna
Kvalitetsregler
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – MILJÖ OCH BYGG

23
271

PERSPEKTIV: VERKSAMHET – KOMMUNFÖRVALTNINGEN

24
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PERSPEKTIV: MEDBORGARE

25
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KONTROLLAKTIVITETER
Uppföljning av aktiviteter i samband med
årsbokslut
Kontrollaktiviteter markeras med_
Kontrollaktivitet helt utförd
Kontrollaktivitet delvis utförd
Kontrollaktivitet ej genomförd

Kommunstyrelsen
97 aktiviteter
50
38
9
0 ej uppföljda
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Utbildningsnämnden
11 aktiviteter
7
4
0
0 ej uppföljda
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Vård- och socialnämnden
34 aktiviteter
14
19
1
0 ej uppföljda
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Miljö- och byggnämnden
5 aktiviteter
1
4
0
0 ej uppföljda
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Fastighets- och IT-nämnden
20 aktiviteter
16
3
0
1 ej uppföljda
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Bergs kommuns resultat före jämförelsestörande poster för år 2019 uppgår till +0,6 mkr
jämfört med +5,8 mkr för 2018, och resultatet efter jämförelsestörande poster uppgår till -0,2
mkr jämfört med +0,7 mkr året innan.
Det sämre utfallet i jämförelse med det budgeterade resultatet härrör sig till största delen till
högre nettokostnader för vård och socialnämnd och utbildningsnämnden i förhållande till
budgeterad budgetram samt även ett sämre utfall för året jämfört med prognosen för
skatteintäkter och utjämningsbidrag med 1,3 mkr. Under året så har kommunen bytt
avskrivningsperioder för VA-anläggningstillgångar då tidigare avskrivningstakt visat sig vara
för aggressiv i jämförelse med stora delar av övriga VA-Sverige. Avskrivningsperioderna har
anpassats efter Stockholm Vattens avskrivningstider som är störst i branschen i landet.
Avskrivningstiderna minskade kostnaderna med drygt 4 mkr jämfört med tidigare.
Resultatet för vård och socialnämnden visar ett underskott jämfört med budget på -7,9 mkr
och där de underliggande avvikelserna återfinns inom verksamheterna för
Myndighetsutövning Socialtjänst, samt inom LSS. Underskottet för Myndighetsutövning
Socialtjänst går att härleda till 2 LVM-placeringar som tillsammans genererade ökade
kostnader med 1,0 mkr, 1 placering som genererade ökade kostnader med 400 tkr, 2
placeringar barn och unga i konsulentstödda familjehem som tillsammans genererade ökade
kostnader med 1,2 mkr och placeringar av en ny målgrupp vuxna ej missbruk som genererade
ökade kostnader med 900 tkr samt 1 LVU motsvarande 1,0 mkr. En annan faktor är minskade
eller uteblivna intäkter från Migrationsverket motsvarande 340 tkr. Underskottet för LSS går
att härleda till framförallt en tillfälligt förstärkt servicebostad som totalt kostade 1,9 mkr och
som inte var en planerad åtgärd och inte budgeterad för 2019. Inom personlig assistans fick
verksamheten inte in de budgeterade intäkterna fullt ut från Försäkringskassan. Det gav ett
minusresultat på 595 tkr. Utöver det så uppgick jourkostnaderna till 700 tkr högre än vad som
för assistenterna var inte budgeterat sedan tidigare. Verksamheten fick även 3 nya ärenden
gällande personlig assistans under oktober/november. Resultatet för verksamheten Vård och
omsorg slutade på -0,9 mkr för året och den främsta orsaken till underskottet beror på en
ökning av beviljade insatser motsvarande ca 8000 timmar jämfört med vad som beräknats i
budget.
Underskottet för Utbildningsnämnden går att härleda främst till köp av utbildningsplats hos
annan huvudman inklusive tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd ca -1,6 mkr,
kostnaderna för förskola inom egen verksamhet visar på att man lyckats hålla kostnaderna
nere för året trots att 4 nya avdelningar har öppnats under 2019. I övrigt så överskjuter
kostnaderna för skolskjutsar med 600 tkr för året för grundskolans del och beträffande
kostnaderna för gymnasieskolans del så härrör sig kostnaderna för programval och ett ökat
antal gymnasieungdomar 1,7 mkr över budget för året. Beträffande programval så skiljer sig
kostnaderna för programmen mycket åt Priset för de olika gymnasieprogrammen har ökat
nationellt och en tendens finns att fler elever väljer dyrare programmen inom naturbruk,
fordon samt bygg- och anläggning.
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Kommunstyrelsens överskott för året härrör sig framförallt till oanvända medel för
oförutsedda utgifter samt även för vissa vakanser samt mindre kostnader rörande den
gemensamma överförmyndarnämnden. Tillväxtavdelningen visar även på ett överskott,
främst beroende på utmaningen att budgetera den nya verksamheten. I ett fall har
projektintäkter hamnat på 2019 i stället för 2018.
Beträffande den för året nya gemensamma Miljö-och byggnadsnämnden som kommunen
startat tillsammans med Härjedalens kommun, så speglar resultatet och överskottet för året
Bergs kommuns del av det totala överskottet. Överskottet beror främst på högre intäkter och
lägre kostnader pga. olika vakanser av tjänster under året.

(nettokostnad mkr)
Bokslut
2019

Budget
2019

Avvikelse

Bokslut
2018

66,6

70,0

+3,4

53,8

-

-

-

421,5

Utbildningsnämnden

201,0

197,8

-3,2

-

Vård- och socialnämnden

221,6

213,7

-7,9

-

Miljö- och byggnämnden

2,6

3,8

+1,2

2,2

-1,3

-1,9

-0,6

-

490,5

483,4

-7,1

477,5

Kommunstyrelsen
Verksamhetsnämnden

Fastighets- och IT-nämnden
Summa
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(belopp i mkr)

2019

2018

2017

2016

2015

Antal invånare 31 december

7 061

7 097

7 122

7 081

7 032

Genomsnittlig utdebitering per
100 kr
varav kommunalskatt

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

Skatteintäkter

303,0

298,1

285,9

285,3

278,4

Statliga utjämningsbidrag

215,9

217,8

214,2

188,4

187,0

Årets resultat

-0,2

0,7

3,5

25,6

9,6

Nettoinvesteringar

20,9

15,1

21,8

21,4

24,6

Låneskuld, långfristig 1)

112,1

114,4

115,1

110,6

108,9

Personalkostnader inkl sociala
avgifter 2)

416,4

412,4

398,5

372,9

331,9

24,0

28,5

-34,6

34,9

9,2

Låneskuld, långfristig, inkl
övriga långfristiga skulder

701,8

703,1

714,7

715,3

681,9

Personalkostnader inkl sociala
avgifter 2)

452,1

449,6

438,5

410,8

368,3

Årets resultat

1) 2019: varav 67,1 mkr är skuld för anslutningsavgifter, det vill säga förutbetalda avgifter som
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
2) I personalkostnader ingår löner för tillsvidareanställda, objektsanställda och visstidsanställda (inte
arvoden till förtroendevalda).
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Vad innebär …
- 1 kr i förändring på kommunalskatten

+-13,3 Mkr

- 1 % löneförändring

+-4,0 Mkr

- 1% hyresförändring

+-0,5 Mkr

- 1 % förändring övriga kostnader

+-2,8 Mkr

- 1 % ränteförändring (koncern)

+-7,0 Mkr
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(belopp i mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 1
Not 2
Not 3

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning

Not 4

Verksamhetens resultat

Kommunen
2019

Kommunen
budget 2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

166,7
-669,8
-18,0

187,1
-681,6
-23,0

153,4
-643,0
-22,4

454,1
-884,2
-46,9

-521,1

-517,5

-512,0

-477,1

303,0
215,9

302,8
217,4

298,1
217,8

303,0
215,9

-2,2

2,7

3,9

41,8

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster

Not 5
Not 6

3,5
-0,7
+0,6

3,6
-0,6
+5,7

2,6
-0,7
+5,8

4,6
-10,9
+35,4

Jämförelsestörande poster
Skatt
Uppskjuten skatt

Not 7

-0,8

-

-5,1

-0,8
-1,2
-9,4

-0,2

+5,7

+0,7

+24,0

Årets resultat
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(belopp i mkr)

Anläggningstillgångar
Rätt till ersättningskraft
Fastigheter och anläggn
Inventarier och maskiner
Pågående arbeten
Långfristiga fordringar
Aktier och andelar
Summa anläggningstillg
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillg

Eget kapital
varav resultatutjämn.reserv
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och avsättn

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

224,7
29,3
56,3
58,9
369,2

211,2
28,7
11,3
60,9
58,9
371,0

108,7
684,3
315,7
15,2
0,2
14,2
1 138,3

108,7
641,0
293,4
34,4
0,2
13,4
1 091,1

0,5
70,9
45,8
117,2

0,5
75,2
76,3
152,0

2,4
151,2
49,9
203,4

2,6
145,7
76,8
225,1

486,4

523,0

1 341,7

1 316,2

Not 14

257,8
7,2
-0,2
257,6

261,7
11,7
0,7
262,4

362,3
7,2
24,0
386,3

328,1
11,7
28,5
356,6

Not 15

3,9

4,3

79,4

70,5

Not 16

13,5

13,5

13,5

13,5

Not 17
Not 18

112,1
99,3
228,8

114,4
128,4
260,6

701,8
160,7
862,5

703,1
172,5
875,6

Not 8
Not 9
Not 8
Not 10
Not 11

Not 12
Not 13

36
284

Ställda panter och
ansvarsförbindelser
Bergs hyreshus AB, borgen
Bergab AB, borgen
BTEA AB
Inlandståget AB
Pensionsskuld per 971231 som
ej redovisats som skuld
Löneskatt på pensioner
Summa

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

414,9
114,0
60,0
2,6
153,6

414,9
114,0
60,0
157,1

153,6

157,1

37,2
782,3

38,1
784,4

37,2
190,8

38,1
195,2
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(mkr)

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering av ej likviditetspåverkande poster
(not 1)
Övr likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning av periodiserade
anslutningsavgifter
Ökning/minskning av kortfristiga fordr
Ökning/minskning av förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggn.tillg
Försäljning av immateriella anläggn.tillg
Investeringar i materiella anläggn.tillg
Försäljning av materiella anläggn.tillg
Investering i kommunkoncernföretag
Försäljning av kommunkoncernföretag
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amortering av skulder för fin. leasing
Amortering av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Kommunen
2019

Koncernen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2018

-0,2
13,1

24,0
51,4

0,7
12,7

28,5
42,7

-2,3

-0,7

4,3

-5,3

3,6

28,0

-29,1
-14,2

-11,6
58,5

21,2
37,5

-20,6
78,6

-20,9

-84,1

-16,1

-72,4

-29,0

-20,9

-84,1

-45,1

-72,4

4,6
4,6

-1,3
-1,3

2,4
2,4

-11,5
-11,5

-30,5

-26,9

-5,1

-5,2

76,3
45,8

76,8
49,9

81,4
76,3

82,0
76,8

18,0

46,9
9,4
-0,4
-4,5
51,4

22,4

52,4

-0,5
-9,2
12,7

-0,5
-9,2
42,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Not 1
Av- och nedskrivningar
Uppskjuten skatt
Förändring av avsättningar
Utnyttjande av RUR
Summa

-0,4
-4,5
13,1
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Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen, vilket innebär att
pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår den 31
december 2019 till 190,8 mkr inklusive löneskatt. (195,2 mkr – 2018)
I balansräkningen är en avsättning upptagen för pensioner som avser ÖK-SAP om 3,9 mkr. ÖKSAP står för överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa förmåner
före 1998.
Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka varken ansvarsförbindelsen
eller avsättning. Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen liksom även den del som arbetstagarna själva förvaltar.

Koncernen Bergs kommuns totala låneskuld exklusive anslutningsavgifter uppgår till 633,7
mkr (f.g år 636,8 mkr) plus pensionsskuld 190,8 mkr. (f.g år 195,2 mkr) Bergs hyreshus har
totalt under året amorterat av 4,4 mkr av sina tidigare lån varav 1,3 mkr från kommunen, samt
Bergab har amorterat av 0,3 mkr av sina lån från kommunen. Ingen ny upplåning har skett i
vare sig kommunen eller dotterbolagen under året.
Samtliga investeringar för kommunkoncernen har under året finansierats med egna medel.
En finanspolicy för hela kommunkoncernen har antagits av kommunfullmäktige i början av
2015 som syftar till att:
•
•
•
•

Fastställa finansverksamhetens mål
Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer
i finansverksamheten
Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten
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Årets nettoinvesteringar uppgår till 20,9 mkr jämfört med budgeterade 33,4 mkr. Bland de
enskilt största investeringarna för året återfinns den fortsatta vädersäkringen av våra
kommunägda elljusspår för att förebygga nya framtida stormskador som tidigare har kostat
kommunen stora pengar vid de senaste årens större stormar. Under året har det investerats
totalt 1,7 mkr i vädersäkringen. Övriga betydande investeringar är även olika IT-investeringar
med bl.a. serverbyte för kommunens IT-drift, samt fortsatta investeringar inom utbildning och
förskola. Totalt har ca 3,4 mkr investerats rörande IT under året.
Det finns ett stort behov av återinvesteringar inom Vatten och Avlopp. Kommunens
driftsbolag beräknar att återinvesteringstakten ligger för närvarande på 1000 år vilket är ca
dubbelt så lång återinvesteringstakt jämfört med snittet för landet. Årets olika VA
investeringar uppgick till sammanlagt ca 7 mkr, vilket är i nivå med den investeringsnivå som
förelegat under de senaste åren.
Fortsatta investeringar för att köpa in mark för att skapa förutsättningar för ökad attraktivitet
för ökad inflyttning fortsatte även under året. Totalt genomfördes köp motsvarande ca 0,5
mkr.
Stora investeringar för koncernens del är framförallt nybyggnationen av en ny fullstor
sporthall i Svenstavik som funnits som ett stort behov under ca 20 år tid. Även 4 nya
förskoleavdelningar har byggts med anledning av att antalet förskolebarn ökat de senaste åren
och beräknas fortsatt öka de kommande åren. Fortsatta investeringar av nyanslutningar av el i
den expansiva fjällvärlden har även fortsatt under 2019.
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ÅRETS NETTOINVESTERINGAR

(nettoinvestering i mkr)
Bokslut
2019

Budget
2019

Avvikelse

8,8

16,9

+8,1

Utbildningsnämnden

2,1

2,2

+0,1

Vård- och socialnämnden

1,3

2,2

+0,9

Miljö- och byggnämnden

0,4

0,4

+-0

Fastighets- och IT-nämnden

8,3

11,7

+3,4

20,9

33,4

+12,5

Nämnd
Kommunstyrelsen
Verksamhetsnämnden

Totalt
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INVESTERINGAR PER NÄMND 2019

(belopp i tkr)

Kommunstyrelsen
Kod

Projekt

1003
1005
1007
1020
1031
1039
1041
1047
1058
1069
1075
1077
1079
1080
1083
1084
1085
1097
1101
1125
1130
1131
1134
1138
1141
1142
1173
1453
1501
1518
1521

Medfinansiering Leader
Mark och väg
Innovationsfond
Sommarleder i Berg
Skogsbilvägar
Åsarna IK
Ridhus-målning fasad
Upprustn Toppvägen Hoverberg
Förråd/garage - föreningsvht
Etabl.samverkan Regionen
Övr medfin. komm utv.projekt
JHT-Komm medfinans Eu
Nyföretagarcentrum
Marknadsföring bostäder
Turistwebb
Attraktiva Berg
Destinationsavg Vemdalen
Översiktsplan
Skucku BGF
Åsarna Bygdegård
Storsjö BGF
Vigge BGF
Hoverbergs BGF
Rätans HBF
Spårfräs
Yttre miljö motionsspår
Röjning stickspår
Motionsspår
Rörögårdens BGF
Framtida inv i föreningslivet
Hackås IF

Budget Redovisning
2019
2019
387
1 787
300
288
297
250
250
782
80
81
600
142
50
198
500
225
125
474
127
600
182
74
148
40
150
140
150
1 600
222
1 478
208

387
463
15
11
227
36
48
30
190
50
157
127
1
116
16
74
145
74
148
20
145
36
1 712
222
158
156

Återstår av
budget
0
1 325
285
277
297
23
215
782
32
52
410
142
41
373
224
9
458
52
455
182
0
0
20
5
104
150
-112
1 320
52
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Kod

Projekt

1540
1553
2001
2003
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2025
2027
2028
2029
2030
2031
2033
2034
2035
2036
2040
2041
2042
2046
2050
2051
2053

Gräftåvallen SK
Bergs RF
Inventarier kommunkontor
Läsplattor -Kf/ks/nämnder
Tillägg Winlas, chefsstöd
Inventarier Stabsavdeln.
Projekt GDPR
Kommunikationsplattform
Bokningssystem/e-tjänst
Uppgradering PA-system
TendSign Program upphandling
Markägaravtal spår/leder
Arbetsmiljöförbättr.åtgärder
Digitalisering kommunfilm
Vattensäker kommun
Inköp/underh maskiner/gräsklippare
Fritidswebb
Alkolås
E-tjänster/E-faktura
Aktivitetspark
Tillgängl.anpassn sammanträdeslokal
Ekonomisystem, uppgradering
Infofolder fritid o fiske
E-learning
Systemstöd GDPR
Inv kulturområdet
Införlivning av BHH AB
Toaletter badplatser
Traktor/gräsklippare
Besöksnäring i renens rike
Omvärldsbevakning
Detaljplaner
Projektadministratör
Evolution

Totalt Kommunstyrelsen

Budget Redovisning
2019
2019

Återstår av
budget

150
310
42
135
75
150
1 177
79
250
98
181
200
7
70
80
54
70
25
300
72
50
58
100
80
30
76
75
433
550
-

150
185
210
31
71
1 380
2
33
30
48
1
58
29
20
120
72
47
13
336
65
50
359
522
200

126
42
- 75
45
79
-203
77
250
98
-33
151
152
6
70
22
25
20
50
25
300
-72
72
50
11
87
- 336
15
30
76
25
75
28
-200

16 909

8 790

8 119
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Fastighets- och IT-nämnden
Kod

Projekt

1011
1013
1015
1018
1022
1023
1026
1027
1028
1030
1034
1035
1036
1038
1042
1046
1102
1105
1106
1107
1108
1110
1111
1112
1163
1169
1175
2002
2044
2052
2203

Reservvatten Gällnäskrogen
Utbyte servisdelar
Markåterställn/asfaltering
Utbyte vattenled väg 321
Åtgärder inläckage
Ledningsförnyelse
Vattenskyddsområden
Filtersand (VA)
Åtgärder utläckage
Provtagning Lj-dalen/Hackås
ÅVC Svenstavik
Gällnäskrogen-nya brunnar
Åsarna-provkörn. lin 2
Gillhov Rv-infilt/ny slam
Utbyggn slambehand.anl Lj-dalen
Portar omlastningsstation
Relining avlopp Ljungdalen
Ny omrörare Hackås RV
Ombyggn pumpstation Hackås
Byggn förrådsutrymmen VA
Ombyggn Rätan RV Grovrens
Ombyggn Galhammar 2 pumpstation
Ombyggn frystork Myrv RV
Modern/konv övervakningssystem
Pumpbyte äldre pumpar
Biosteg Utanbergsverket
Nybyggn förråd ÅVC Ljungdalen
IT-investeringar
Inventarier VA
Nya motorvent Sv-viks avl
Inventarier lokalvård

Totalt Fastighets- och ITnämnden

Budget Redovisning Återstår av
2019
2019
budget
1 460
260
150
1 044
330
350
950
50
200
145
27
350
42
350
30
150
430
300
350
300
200
800
120
300
224
150
100
2 363
100
40
40

55
252
166
1 026
54
235
994
26
135
64
692
11
235
377
58
154
778
158
200
71
24
2 395
85
11
40

1 405
8
-16
18
276
115
-44
24
65
81
27
350
42
-342
30
150
419
65
-27
242
46
22
-38
100
154
126
100
-32
15
29
0

11 706

8 294

3 412

44
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Utbildningsnämnden
Budget Redovisning
2019
2019

Kod

Projekt

2201
2202
2206

IT skola/barnomsorg
Inventarier kök
Inventarier skola/barnomsorg

694
90
1 418

937 47
1 142

Totalt
Utbildningsnämnden

2 202

2 126

Återstår av
budget
243
43
276
76

Vård- och socialnämnden
Budget Redovisning Återstår av
2019
2019
budget

Kod

Projekt

2303
2318
2339
2355

Arbetskläder
VSN Gem inventarier
Tekniska hjälpmedel VSN
Teknisk utveckling

500
500
1 207

157
345
423
376

-157
155
77
831

Totalt Vård- och
socialnämnden

2 207

1 301

906

Budget Redovisning
2019
2019

Återstår av
budget

Miljö- och byggnämnden
Kod

Projekt

2403

Ärendehantering (MoB)

400

379

22

Totalt Miljö- och
byggnämnden

400

379

22

33 394

20 889

12 505

Totalt

45
293

Balanskravsutredning
Belopp i tkr
Årets resultat

201912
-4 700

Avgår samtliga realisationsvinster

-

Vissa realisationsvinster
enligt undantagsmöjligheter

-

Vissa realisationsförluster
enligt undantagsmöjligheter

-

Orealiserade förluster i värdepapper

-

Återföring av orealiserade förluster
i värdepapper

-

Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR

-4 700

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat efter avsättning/användande
till/från RUR

4 500
-200
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SAMMANFATTNING

•

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har minskat marginellt i
förhållande till 2018

•

Antalet timanställda omräknat till helårsarbetare har ökat

•

Kostnaden för timanställningar har ökat

•

Större andel kvinnor än män söker lägre sysselsättningsgrad

•

Den totala sjukfrånvaron i organisationen fortsätter sjunka

•

Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens

•

Långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron ökar

•

Minskade sjuklönekostnader

ANSTÄLLNINGAR

Könsfördelning bland anställda med månadslön, hel och deltid (tabell 1)
Totalt 815 personer, varav 619 kvinnor, och 196 män
Kvinnor 76 % (2018: 77 % )
Män 24 % (2018: 23 % )
Jämställdhetsmålet, att varje år öka det underrepresenterade könet med en procentenhet kan
alltså sägas ha uppfyllts 2019, då andelen män ökat med en procentenhet i förhållande till
2018. Dock kan även nämnas att förändringen för 2018 i förhållande till 2017 var den
omvända, det vill säga att andelen män minskade med en procentenhet. Så utvecklingen på
området står och väger.
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Tabell 1

Medelålder
Medelåldern bland anställda i organisationen är 47,52 år vid mätdatum 2019-12-31.
Medelåldern för kvinnor är 47,89 år, och för män 46,59 år.
Tabell 2 visar hur åldersfördelningen ser ut bland månadsanställda, med historik tillbaka till
2015 för jämförelse. Inga stora förändringar kan noteras i fördelningen mellan
åldersgrupperna.
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Tabell 2

Åldersfördelning månadsanställda hel och deltid
2015-2019
%
35
30
25
20
15
10
5
0
20-29

30-39
2015

40-49
2016

2017

50-59
2018

60-99

2019
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Tabell 3 visar hur månadsanställda respektive timanställda fördelas över åldersgrupperna. Den
stora mängden timanställda finns i åldersgrupperna 20-29 och 60-99, varav den senare kan
antas omfatta huvudsakligen personer över 65, det vill säga timanställda pensionärer. Bland
de månadsanställda är åldersgruppen 50-59 störst. Åldersfördelningen bland månadsanställda
respektive timanställda har inte förändrats nämnvärt i förhållande till hur det såg ut vid
motsvarande mätning 2018.

Tabell 3

Åldersfördelning i %, jämförelse månadsanställda på
hel/deltid vs timanställda 2019-12-31
35

31,66

30,98

28,63

30

23,44

25

procent %

21,23
20

16,56
14,51

15

12,55

10

12,55

timanställda
månadsanställda

7,12

5
0,78
0
0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-99

Ålder
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Antal anställda samt anställningsformer
Tabell 4 – redovisar antalet tillsvidare-, respektive visstidsanställda personer vid mättillfället
den 31 december under åren 2014-2019. Hela organisationen omfattas.
Antalet tillsvidareanställda har minskat med en (1) person 2019 i förhållande till mättillfället
2018 – från 721 personer vid mätning i december 2018 till 720 personer vid motsvarande
tillfälle 2019. Storleksförhållandet mellan grupperna tillsvidareanställda och visstidsanställda
har förändrats marginellt, andelen visstidsanställda är vid mättillfället 2019 ca 13 % till
skillnad från 2018 då motsvarande värde var ca 17 %. Att andelen visstidsanställda har
minskat något kan ha ett samband med att antalet timanställda har ökat (se tabell 5).

Tabell 4

Anställningsform tillsvidare och visstid samtliga nämnder 31
dec 2014-2019
1000
900
168

800
700

93

151

108

66

88

653

667

716

752

721

720

2014

2015

2016

2017

2018

2019

600
500
400
300
200
100
0
Visstidsanställda

66

88

93

168

151

108

Tillsvidareanställda

653

667

716

752

721

720

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda
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Timanställda
Tabell 5 visar antal timanställda omräknade till helårsanställda under åren 2014-2019. 2014
motsvarade de timanställda 80 helårsanställda. Sedan har antalet successivt minskat och 2018
motsvarade de timanställda 46 helårsanställda. 2019 har antalet timanställda ökat till
motsvarande 59 helårsanställda – vilket innebär en ökning med ca 28 % - att ställa i
förhållande till att andelen visstidsanställda har minskat något.

Tabell 5

Antal timanställda omräknade till helårsanställda 2013-2019
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

antal omräknat till helårsanställda
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Kostnader för timanställda redovisas i tabell 6 och har för 2019 ökat med 28 procent i
förhållande till 2018. PO-pålägget har för 2019 beräknats till 39,17 procent.

Tabell 6

Kostnader timanställningar helår inkl PO
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Serie1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34741104

33013774

28665082

21966759

21004997

26851560

53
301

Medelsysselsättningsgrad
Medelsysselsättningsgrad bland månadsanställda kvinnor respektive män på hel- och deltid i
hela organisationen redovisas i tabell 7. Inga stora förändringar i sysselsättningsgrad kan
noteras, det handlar om en till ett par procentenheters skillnad – mellan 2018 och 2019.
Observera att dessa siffror handlar om sysselsättningsgrad i anställningen – den faktiska
sysselsättningsgraden är lägre än vad som redovisas i tabellen, vilket hanteras i nästa stycke.

Tabell 7

Medelsysselsättningsgrad samtliga
anställda med månadslön %
97,5
97
96,5
96
95,5
95
94,5
94
93,5
93

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinnor

94,61

96,04

96,65

95,8

95,4

97,16

Män

96,63

95,13

95,53

94,74

95,8

95,09
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Införandet av heltidsanställningar som regel startade under 2012 och omfattar idag hela
organisationen med några undantag. 413 personer (337 kvinnor och 76 män) omfattas av det
avtal som ger rätt till heltid. 12 (11 kvinnor, 1 man) av dem har dock en lägre
sysselsättningsgrad i sin anställning, på grund av sjukersättning etc.
Av de återstående 401 personer (326 kvinnor och 75 män) som omfattas av avtalet och har en
heltidsanställning har 116 st (107 kvinnor, 9 män = 29 %) nyttjat möjligheten att söka lägre
sysselsättningsgrad, enligt mätning vid årsskiftet 2018-2019. Av de kvinnor som har en
heltidsanställning och omfattas av rätten till heltid har ca 33 % valt en lägre sysselsättningsgrad.
Motsvarande värde bland männen är 12 %.
Tabellerna 8.1 och 8.2 visar i vilken utsträckning kvinnor respektive män söker lägre
sysselsättningsgrad.

kvinnor

sökt lägre
ssg
12%

män

sökt lägre
ssg
33%

jobbar
heltid
67%

jobbar
heltid
88%
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SJUKFRÅNVARO

Redogörelse för sjukfrånvaro i Bergs kommun sker här med utgångspunkt i Lagen om
kommunal redovisning.
Tabell 9 visar en sammanställning - inklusive definitioner, av de uppgifter som redovisats till
SKR, avseende sjukfrånvaro 2019.
Tabell 9

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvarotid / sammanlagd ordinarie arbetstid = nyckeltal i
procent
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Summa tid med långtidssjukfrånvaro / total sjukfrånvarotid = nyckeltal i
procent
Sjukfrånvarotid för kvinnor
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor / sammanlagd ordinarie arbetstid för
kvinnor = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid för män
Summa sjukfrånvarotid för män / sammanlagd ordinarie arbetstid för
män = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år / sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre = nyckeltal i procent

5,0 %

37,3 %

5,8 %

2,6 %

4,5 %

4,6 %

5,5 %

56
304

Tabell 10 visar den totala sjukfrånvaron i organisationen Bergs kommun för åren 2014-2019,
och i förhållande till riket fram till och med 2018 – rikets siffror för 2019 har ännu inte
publicerats av SKR vid färdigställandet av denna rapport. Sjukfrånvaron i organisationen
fortsätter att sjunka, även om det kan noteras att kurvan planat ut något.
Tabell 10

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i Berg i förhållande
till riket
%
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Berg

9

8,29

7,7

5,7
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7
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6,8

Berg

Riket

57
305

Tabell 11 visar långtidssjukfrånvaron (≥ 60 dagar) i förhållande till den totala
sjukfrånvarotiden i organisationen.
Tabell 11

Långtidssjukfrånvaro (≥ 60 dagar) i förhållande
till total sjukfrånvarotid i organisationen
%
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66,8

59,2

53,6

42,3

35,4

37,3
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Tabell 12 visar kvinnors respektive mäns sjukfrånvaro i förhållande till den totala
sjukfrånvaron i organisationen.
Tabell 12

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig tid
skillnad kvinnor och män
2014-2019
12
10
8
6
4
2
0
kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10,36

9,55

9

6,4

5,7

5,8

män

4

3,89

4,1

3,9

3,8

2,6

totalt

9

8,29

7,7

5,7

5,2

5

kvinnor

män

totalt

I tabell 13 redovisas sjukfrånvaro i jämförelse mellan åldersgrupper.

Sjukfrånvaro % av tillgänglig schemalagd tid
jämförelse åldersgrupper
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5,1
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Sjuklönekostnader
Sjuklönekostnaden har minskat med ca 1,5 % 2019 i förhållande till 2018 - att ställa i
förhållande till att sjukfrånvaron totalt sett har minskat från 5,2 till 5,0 procent mellan 2018 och
2019. PO-pålägget 2019 var 39,17 %, vilket är samma nivå som 2018.
Sjuklönekostnaderna för åren 2011-2019 redovisas i tabell 14.
Tabell 14

Sjuklönekostnader inkl PO hela org, tkr
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ARBETSMILJÖINSATSER/FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Under 2019 har Bergs kommun köpt arbetsmiljörelaterade insatser/företagshälsovård för ca
1 042,4 tkr brutto. Kommunen har avtal med Strömsundshälsan AB. En ny upphandling av
företagshälsovård inleddes under 2019 och ska slutföras under 2020.
Den interna funktionen för samordning av arbetsmiljöinsatser arbetar för att minska kostnader
och sänka sjuktalen genom proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och överblick över hela
organisationens status och behov avseende arbetsmiljöinsatser.
Uppringningsfunktion av sjuksköterska från FHV vid sjukfrånvaro har fortgått.
En partsgemensam tre dagars arbetsmiljöutbildning har påbörjats under 2019. Utbildningen
omfattar samtliga chefer och skyddsombud i organisationen. Ett program för chefsstöd har
startat under året.
Ett lokalt Samverkansavtal har arbetats fram av parterna under 2019. Det nya samverkansavtalet gäller från och med den 1 januari 2020. Avtalet ska stödja samverkansformer inom
arbetsmiljö och medbestämmande.
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De kommande åren är i skrivandets stund mer oförutsägbar än någonsin under modern tid
med anledning av den pågående Covid-19 pandemin. Hur länge kommer den att pågå, hur
omfattande kommer konsekvenserna som följer med, och efter pandemin, att förorsaka
världen, landet, regionen och kommunen, är det i dagsläget ingen som kan förutspå.
Arbetslöshet, psykisk ohälsa, minskade skatteunderlag, högre kostnader för försörjningsstöd
är några bland många konsekvenser denna pandemi säkerligen kommer att leda till och
landets kommuner kommer att vara stort beroende av statliga stöd i form av generella, men
även riktade statsbidrag under sannolikt flera år framåt i tiden. Landets kommuner var redan
innan denna kris i behov av ökade statsbidrag för att kunna bibehålla nuvarande välfärdsnivå.
Kommunen har ambitionen att fortsätta sin satsning på att skapa förutsättningarna att kunna
flytta till kommunen och att kunna, bo, leva och verka i kommunen. Fortsatta satsningar på
attraktiva boendemiljöer, förbättrade förutsättningar för arbetspendling samt bistå i
utvecklingen av den pågående fiberutbyggnationen i kommunen är några av de främsta
prioriteringar för de kommande åren. Kommunen ser även behov av fortsatta utbyggnationer
och utveckling av fler förskoleavdelningar med anledning av ökat antal barn i förskoleåldrar.
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(belopp i mkr)
Kommunen
2019

Kommunen
2018

Försäljningsmedel

7,9

7,2

Taxor och avgifter

65,6

52,6

Hyror och arrenden

1,4

1,3

Driftbidrag från staten

52,7

59,7

Driftbidrag från AMS

7,6

7,0

Övriga bidrag

14,6

14,0

Försäljn av verksamhet o entrepr.

16,9

11,6

-

-

Summa intäkter

166,7

153,4

Kostnader för arbetskraft (inkl PO)

424,3

419,3

16,8

17,1

108,8

86,1

Lokalhyror och fastighetsservice

49,3

50,4

Pensioner, fastigh.skatt o försäkringar

12,6

12,1

Övriga kostnader

58,0

58,0

669,8

643,0

Reavinst vid förs av fastigheter/mark

Bidrag och transfereringar
Entrepr, köp av verksamhet
och konsultkostnader

Summa kostnader
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Kommunen
2019

Kommunen
2018

Inventarier

9,0

9,7

Fastigheter och anläggningar

9,0

12,7

18,0

22,4

301,3

290,3

-

-1,0
-0,4

Avskrivningar enl plan

Summa

Preliminär kommunalskatt
-”-

prognos -17

-”-

prognos

-18

-1,3

-”-

prognos

-19

-1,5

Utnyttjande av resultatutjämn.reserv

4,5

9,2

303,0

298,1

-

-

Ränta från kommunala bolag

1,2

1,8

Övriga finansiella intäkter

2,3

0,8

Summa

3,5

2,6

Ränteuppräkning pensionsskuld

0,1

0,1

Räntor på lån

0,6

0,6

Summa

0,7

0,7

Summa

Aktieutdelning
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Avskrivn fordran, Migrationsverket

Kommunen
2019

Kommunen
2018

-0,8

-3,8

Kvarvarande avg.vederlag, tidigare HR-chef
Summa

Ingående balans

-1,3
-0,8

-5,1

222,5

230,4

Ändrad klassificering

+1,3

Årets avskrivn. inkl utrangering

-9,0

-12,7

9,9

3,2

-

1,6

224,7

222,5

Ingående balans

28,7

28,1

Ändrad klassificering (flytt till VA-anl)

-1,3

Årets avskrivningar

-9,0

-9,7

Årets investeringar

10,9

10,3

Summa inventarier

29,3

28,7

0,5

0,1

Mark

13,6

13,2

Verksamh.fastigheter

46,7

43,1

159,1

149,8

-

11,3

4,8

5,0

224,7

222,5

Årets investeringar
Pågående nybyggn/invest. (årets ökn)
Summa fastigheter och anläggn.

Investerat kapital fördelar sig enligt följande:
Fastigheter och anläggningar
Immateriella anläggn.tillg

VA och renhållning
Pågående nybyggnad/investering
Vägar mm
Summa
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Kommunen
2019

Kommunen
2018

-

0,1

Datorer

7,6

6,0

Inventarier inom skola/barnomsorg

7,1

3,7

Inventarier inom vård/omsorg

3,3

3,1

Övriga inventarier

11,3

15,8

Summa

29,3

28,7

Bergs Hyreshus AB

23,4

24,7

Bergab AB

30,6

30,9

BTEA AB

-

3,0

0,1

0,1

-

-

Kommuninvest

1,2

1,2

Jämtlands Räddningstjänstförbund

0,2

0,2

Överskottsmedel pensioner

0,8

0,8

56,3

60,9

Härjeåns Kraft AB (56 st)

3,5

3,5

Inlandsbanan AB (180 st)

180,0

180,0

1,1

1,1

344,8

344,8

Inventarier
Bilar och transportmedel

Insats Norrskog (42,5 tkr) + Milko kreditgarantiförening (37,6 tkr)
Milko kreditgarantiförening (37,6 tkr)

Summa långfristiga fordringar

(tkr)

Kommentus
Kommuninvest
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Kommunen
2019

Kommunen
2018

248,0

248,0

14,1

14,1

5,0

5,0

97,9

97,9

2 000,0

2 000,0

20,0

20,0

Bergab AB (100 %)

20 000,0

20 000,0

Aktieägartillskott Bergab

35 000.0

35 000,0

42,5

42,5

1 000,0

1 000,0

58 956,9

58 956,9

Kundfordringar

15,1

13,3

Uppl intäkt o förutbet kostnader

50,0

55,2

Övriga kortfristiga fordringar

-0,4

-0,6

6,2

7,3

Summa

70,9

75,2

Kommunens del i koncernkontot

45,8

76,3

-

-

45,8

76,3

Länstrafiken (248 st, 3,1 %)
Swedbank (225 st)
Handelsbanken (150 st)
Billerud (4400 st)
Förenade Småkom. Försäkrings AB
Destination Vemdalen AB

Inera AB
Vatten- och Miljöresurs AB
Summa

Momsfordran

Plusgirot
Summa
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Kommunen
2019

Kommunen
2018

262,3

270,9

utnyttjande av resultatutjämningsreserv

-4,5

-9,2

Årets resultat

-0,2

0,7

257,6

262,4

11,7

20,9

Avsättning till RUR

-

-

Utnyttjande av RUR

-4,5

-9,2

Utgående balans

7,2

11,7

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP

3,9

4,1

0

0,2

3,9

4,3

Avsättning för soptippar/deponier

13,5

13,5

Summa

13,5

13,5

Ingående eget kapital

Utgående eget kapital

Resultatutjämningsreserv (RUR)
(ingår i eget kapital ovan)
Ingående balans

Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Summa
Beloppen är inkl löneskatt, ÖK-SAP står för
överenskommen särskild avtalspension.
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Kommunen
2019

Kommunen
2018

Kommuninvest lån

45,0

45,0

Skuld för anslutningsavgifter

67,1

69,4

112,1

114,4

20,1

33,6

Momsskuld

2,2

2,1

Personalens skatter o avgifter

6,8

6,3

Pensionskostnad individuell del

12,1

13,1

Uppl. kostn. och förutbet. intäkt

48,6

62,1

9,5

11,2

99,3

128,4

Summa

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder
Summa

Bergs kommun har i mars 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga dessa kommuner, landsting och regioner har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken
på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 625 075 143 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 627 551 162 kronor.
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Bergs kommun tillämpar i stort sett de redovisningsprinciper som den kommunala
redovisningslagen anger samt de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning
(RKR) ger ut. Nedan kommenteras några punkter.

Kommunen leasar framförallt bilar och kopieringsmaskiner. Samtliga leasingavtal som
kommunen har är 36 månader eller kortare. Det innebär att de klassificeras som operationell
leasing. Enligt RKR ska endast finansiell leasing anges i not och tas upp i balansräkningen.
Hyresavtal som avser lokaler med en löptid på längre än tre år klassificeras även de som
operationella då mervärdet av informationen ej kan anses uppväga den administrativa
hanteringen av finansiella avtal.

Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, d v s de belastar resultatet för den period de
uppkommer - ingen aktivering görs.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s k blandmodellen, vilket innebär att
pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår den 31
december 2019 till 190,8 mkr inklusive löneskatt.
I balansräkningen är upptagen en avsättning för pensioner som avser ÖK-SAP om 3,9 mkr.
ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa
förmåner före 1998.
Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka varken ansvarsförbindelsen
eller avsättning. Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen liksom även den del som arbetstagarna själva förvaltar.

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 20 tkr.
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Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad
ekonomisk livslängd. Ej färdigställda investeringar balanseras som pågående arbeten.
Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte.
RKR´s rekommendation om redovisning av materiella anläggningstillgångar följs i nästan alla
delar. Enligt rekommendationen ska upplysning lämnas om anskaffningsvärde, tillkommande
och avgående tillgångar, årets avskrivningar och nedskrivningar samt ackumulerade av- och
nedskrivningar. Dessa upplysningar lämnas i bilaga till årsredovisningen.
Under 2019 har en översyn av avskrivningstiderna för VA-anläggningar skett. För att
avskrivningstiden bättre ska harmonisera med den bedömda nyttjandeperioden har nya, längre
avskrivningstider (med utgångspunkt i Stockholm Vattens nyttjandeperioder) införts fr o m
räkenskapsåret 2019.
Huvudsakligen tillämpas följande genomsnittliga avskrivningstider (linjär avskrivning):
Immateriella anläggningstillgångar: 5 år
VA-anläggningar, byggnadsstomme: 100 år
VA-anläggningar, tak: 40 år
Ventilation och styrutrustning: 30 år
El-installationer (VA-anl): 50 år
Ledningsnät (VA): 50 år
Pumpstationer: 50 år
Övriga byggnader och anläggningar: 20 - 40 år
Maskiner, fordon och inventarier: 5 år
Dataanläggningar/-utrustning: 3 år

Vi tillämpar fr o m 2019 komponentavskrivning för VA-anläggningar och
renhållningsanläggningar, för de större investeringarna.

Rekommendationen om att investeringsbidrag och anslutningsavgifter ska tas upp som en
förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod följs endast när det
gäller anslutningsavgifter. Investeringsbidrag och övriga inkomster har nettoredovisats.

Utgifter hänförliga till vad som enligt RKR R3 kan klassificeras som immateriella tillgångar
har flyttats från inventarier till immateriella tillgångar, med en avskrivningstid på 5 år.
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Utgifter för upprättande av översikts- och detaljplan bokförs som anläggningstillgång, med
hänvisning till att de har ett stort värde, sett över flera år i framtiden för kommunen och
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar, i form av intäkter eller
kostnadsbesparingar.

Kommunen tillämpar RKR´s rekommendation om periodisering av skatteintäkter. Det innebär
att skatten periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den
skattskyldige. Den prognos som ska användas enligt rekommendationen och som har använts
i årets bokslut är SKR’s decemberprognos.

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation om sammanställd redovisning till alla delar,
t ex vad avser notupplysningar för koncernföretagen inom kommunkoncernen.
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(belopp i tkr)
Bokslut 2019

Bokslut 2018

Verksamhetens intäkter
brukningsavgifter
periodisering anläggningsavgifter
övriga intäkter

22 037
3 168

21 465
3 050
138

Summa intäkter

25 205

24 654

Verksamhetens kostnader
personalkostnader
köp av verksamhet
övriga verksamhetskostnader
avskrivningar

-12 003
-67
-5 031

-7 150
-9 264

Summa kostnader

-17 101

-20 808

8 104

3 846

0

0

-5 245

-5 244

2 859

-1 398

2 859

-1 398

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader*
Resultat före extraord. poster

-4 394

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

* Bokfört värde x kommunens internränta 3,5 % 2019
Per den 31/12 2019 har skattekollektivet en fordran på VA-kollektivet på 2 388 tkr, motsvarande VAverksamhetens resultat 2013-2019.
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Ordförande:
Kommundirektör:
Stabschef:
HR-chef:
Tillväxtchef:

Therese Kärngard
Ralf Westlund
Jesper Tjulin
Anna Nordbrandt/Jesper Tjulin
Anders Englund/Fredrik Åström

Nettokostnad:
66 622 526 kronor
Nettokostnad per invånare: 9 435 kronor

Ledamöter
Therese Kärngard, ordförande (s)
Bo Karlsson, 1:e vice ordf (c)
Mia Eriksson, 2:e vice ordf (s)
Daniel Danielsson, 3:e vice ordf (m)
Daniel Hillbom, 4:e vice ordf (m)
Richard Lundgren (s)
Karin Paulsson (s)
Kent Rosenqvist (s)
Kent Karlsson (m)
Lena Olsson (c)
Bengt Arendolf (sd)

Ersättare
Signar Brzezinski (s)
Lena Gabrielsson (s)
Lennart Mattsson (s)
Dan Martinsson (s)
Svenne Paulsson (s)
Elaine Asp (m)
Johan Bergman (m)
Annika Hagen (m)
Erik Olofsson (c)
Maud Peeker (c)
Anette Rangdag (sd)

Kommunstyrelsen har gentemot nämnderna en ledande och samordnande roll samt en
beredande funktion av ärenden till kommunfullmäktige. Nämnden har två avdelningar –
Stabsavdelningen, som är den samlade stödfunktionen för kommundirektör och övriga
avdelningar, samt Tillväxtavdelningen, vars huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt
underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad
attraktion.
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Budgetutfallet visar ett överskott med netto 3 363 tkr, varav kostnadssidan ett överskott om
2 065 tkr och intäktssidan ett överskott om 1 298 tkr.

Personalomsättningen är stor och mycket tid och kraft går åt till att organisationsförändra och
rekrytera. Genomfört verksamhetsövergång av personal från Bergs hyreshus.
Anpassningar i verksamheten har gjorts för att hantera den för mandatperioden nya politiska
organisationen.
HR-funktionens utvecklingsarbete har pågått under 2019. Funktionen är fullt bemannad. HRcheftjänsten förväntas tillsättas i början av 2020.
IT-chefstjänsten är vakant. IT-ansvarig är utsedd jämte ytterligare it-tekniker för att hantera
löpande drift in i första halvan av 2020.
Ytterligare en kommunikatör har rekryterats och dennes tjänster säljs till Vatten- och
Miljöresurs.
Kompetensstöd
Kommunikation: I samverkan med marknadskommunikatör byggt upp plattform för
marknadsföring av Berg som plats att bo och leva på. Andra större projekt under året har
varit projektkommunikation kopplat till införlivningen av Bergs Hyreshus, revidering av
grafisk profil samt genomförande av medarbetarundersökning och kartläggning av
organisatoriska förutsättningar tillsammans med HR-funktionen. Under årets slut påbörjades
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också projektet ”Digital arbetsplats” tillsammans med webb- och IT-funktionerna, i syfte
skapa en helhet av kommunens olika system för digital informationsdelning och digitalt
samarbete.
Webb: Förutom befintliga webbplattformar (berg.se och intranät) har antalet plattformar
utökats med webbplatserna vattenmiljoresurs.se och bergsliv.se, som driftsattes i början av
året. Införlivandet av Bergs hyreshus innebär ytterligare en webbplats att förvalta.
En ny e-tjänsteplattform lanserades i december.
Kompetensstöd bemannar fortsatt funktionens som dataskyddsombud t.v.
Samisk förvaltningskommun: Saemien raerie/samiska rådet har sammanträtt 5 gånger, varav
en heldag i ett samiskt viste. Utöver det har den samiska koordinatorn samordnat flera
aktiviteter för barn och vuxna i och utanför kommunens gränser.
Exempel på aktivitet är där kommunens alla sjuor under hösten deltog på renskötselarbete i
Glen, hos Tåssåsens sameby.
Säkerhetssamordning: Stor del av årets arbete gick till mandatperiodens risk- och
sårbarhetsanalyser för Bergs kommun samt Vatten- och miljöresurs, som gjordes
tillsammans med säkerhetssamordnare i Härjedalens kommun. Därtill har det även tagits
fram andra lagstadgade dokument som kommunen således måste ha och som rapporteras
till Länsstyrelsen; Styrdokument för krisberedskap i Bergs kommun, Utbildnings- och
övningsplan samt Krisledningsplan.
Säkerhetssamordnare är under mandatperioden även utsedd till POSOM-samordnare, och
där mycket arbete har lagts på att bygga upp, dvs. skapa POSOM-plan samt strukturer för
själva organisationen/verksamheten.
Arbetet under hösten 2019 fokuserade även på planering och förberedelser inför Bergs
kommuns deltagande i Totalförsvarsövningen 2020.
Ekonomistöd
Ekonomistöd fortsätter se över sina arbetsuppgifter internt i ekonomistödsgruppen för att
anpassa funktionen till de förändringar som sker samtidigt som det dagliga arbetet
fortlöper.
Stor personalomsättning i gruppen via två pensioneringar strax efter årsskiftet.
IT-stöd
IT-chefen gick i pension under året. 2 stora projekt har präglat året. Det ena är eKlient från
Inera som innebär en effektivare och säkrare plattform för klientdatorer. Det andra är
nätsegmenteringen, där säkerheten i hela kommunens nät stramas åt och effektivt minskar
risken för attacker utifrån och inifrån nätet.
Mycket fokus har lagts på proaktivt arbete inom IT-säkerhet generellt för att möta de
många hot som finns inom IT idag.
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Medborgarservice
Budget & Skuldrådgivningen: Verksamheten har varit skuldsaneringsansökningar
betalnings-uppgörelser och budgetråd. Handläggningstiden för ett beslut om skuldsanering
är 12 månader.
Växel: Drift och bemanning av kommunens växel och reception. Nytt avtal för
telefonilösningar implementerades.
Demokratistöd
Demokratistöd har under 2019 bestått av kommunsekreterare, nämndsekreterare,
nämndadministratör och arkivarie. 2019 har arbetet kretsat kring den nya
nämndorganisationen med vård- och socialnämnd och utbildningsnämnd istället för den
tidigare Verksamhetsnämnden, samt den nya Fastighets- och IT-nämnden.
HR-funktionen
Rekryteringsarbetet görs nu enligt ett nytt direktiv som innebär att HR erbjuder all form av
stöd, även i rekrytering av nyckelpersoner och chefer.
Utvecklingsarbete HR, med kartläggning av förekommande processer. Infört
helpdeskfunktion.
Tillsammans med kommunikatör arbetar HR med Chefoskopet som syftar till att förbättra
de organisatoriska förutsättningarna för chefer.
Påbörjade arbetet med upphandling av nytt avtal avseende företagshälsovård.
Support till Härjedalens kommun avseende personal-systemtjänster.
Arbetat fram ett nytt samverkansavtal för fastställande i början av 2020.
Teknisk enhet
Deltagande i olika interna arbetsgrupper som plankommittén, bostadsutvecklingsgrupp,
plangrupp. Deltagande med olika grad av aktivitet i ett antal lantmäteriärenden och
ansökningar om förrättningar för vägsamfälligheter.
Bostadsanpassning, under 2019 har 57 ärenden registrerats vilket är något fler än tidigare
år. En hel del av ärendena kräver hissinstallationer och anpassning av våtrum, vilket är
mycket kostnadsdrivande åtgärder. Med en åldrade befolkning och många äldre hus
bedöms kostnaderna för verksamheten öka.
Fastighetsutredningar av kommunal mark pågår, finns en rad gamla avtal, servitut,
samfälligheter, och gemensamhetsanläggningar överenskommelser som måste ses över.
Sedan våren ingår person ansvarig för skötsel av leasingbilarna i teknisk enhet.
Förvärv och försäljning av markområden för bostadsbyggande och verksamheter.
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Deltagande i länsgemensamma upphandlingssamverkan, bistått vid vissa lokala
upphandlingar och introduktionspass för nyanställda.
Förvaltning av kommunägda fastigheter.

Delram stabsavdelningen lämnar ett överskott på 806 tkr. Orsaken är balansering mellan
vakanser och ökade kostnader för rekrytering och anställning av ytterligare personal. Utöver
detta har det varit betydligt lägre kostnader för överförmyndarverksamheten (500 tkr).
Av stabsavdelningens totala omslutning på 8 700 tkr utgörs 2 130 tkr av intäkter för
försäljning av verksamhet till andra kommuner/kommunala bolag.
Smarta lösningar vid försäljning av leasingbilar ger överskott på 250 tkr för året.

Hantera personalomsättning genom pensionsavgångar samt att hitta kvalificerad personal som
motsvarar de krav som uppdragen ställer på organisationen. Under 2019 har det också visat
sig allt tydligare att det är brist på ändamålsenliga verksamhetslokaler/kontor för att vi ska ha
en förmåga att anpassa verksamheten på ett effektivt sätt då behov föreligger.

Ny avdelning fr o m 1 januari 2019. Avdelningen, som ska arbeta med tillväxt- och
utvecklingsfrågor har som målsättning att öka befolkningen, skapa förutsättning för fler
bostäder, fler jobb samt ökad attraktion. Den nya avdelningen består av Näringsliv- utveckling,
Inflyttarservice (tidigare del av integrationsservice), Arbetsmarknad, Förening & fritid,
Ungdom, Kultur & Bibliotek samt administration och stöd (projektstöd, bostadsutveckling samt
marknadsföring). Totalt består avdelningen av 30 tjänster varav en fjärdedel är
projektfinansierade.
Avdelningens mål för 2019:
• Minst plats 120 i ranking i Svenskt Näringslivs Företagsklimat
• Antalet invånare ska vara 7090 i SCB:s statistik
• Minst 55 st nystartade företag
• Minst 50 % av de nyanlända ska ha egenförsörjning efter att ha genomgått
etableringsperioden
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Näringsliv
I september presenterade Svenskt Näringsliv kommunrankingen för Företagsklimatet 2019.
Bergs kommun rankas på plats 118 (-4 jmf 2018). Vi får även i år bäst betyg i länet när det
gäller sammanfattande omdöme av företagsklimatet.
Arbetet med att ta fram ett Tillväxtprogram 2040 fortsätter. Bergs kommuns
besöksnäringsstrategi, kommunförvaltningens, beslutades i KS samt i KF under juni. Arbetet
med att ta fram en handlingsplan utifrån målsättningar återstår.
Arbetsmarknad
Enheten består av två delar: Navigator och Arbetsmarknadsstöd. Navigator stödjer/supportar
medborgare när det gäller målsättningar och råd när det gäller att välja väg till studier eller
arbete och Arbetsmarknadsstöd jobbar med matchning mot arbetsgivare och framtagande av
individuella planer till anställning.
Under året har en stor del av verksamheten varit kopplad till och finansierad via olika projekt.
DUA (ungdomar med fokus på utrikesfödda), YrkIn (stärka samverkan mellan gymnasiet och
företag), Hamsam (förberedande hälso- och yrkesinsatser för unga). Stor vikt har under året
legat på att ta fram en bra verksamhetsplan med arbetssätt och intern/extern samverkan.
Inflyttarservice
Inflyttarservice arbetar med flyktingmottagande samt generella inflyttningsfrågor och
samverkar med näringslivskontoret, arbetsmarknadsenheten samt Ifo. Har deltagit vid bl a VM
i Åre och Östersund samt medverkat i olika inflyttningsaktiviteter.
Bostadsutveckling
Bostadsutvecklare anställdes i slutet av februari. Finansiering av tjänsten kommer från
Tillväxtverkets 3-åriga satsning på näringslivsutveckling i kommuner inom stödområde A.
Fokus har varit att få fart på byggande av flerfamiljsbostäder till +65 i Svenstavik, nya boenden
i Hackås och Myrviken samt tomter i Klövsjö. Vid årets slut så finns det ca 130–150 bostäder
i olika planeringsstadier.
Marknadsföring
Bergsliv 2019 har producerats. Distribution i mitten av juni till hushåll och fastighetsägare som
ej bor i kommunen.
En ny hemsida, Bergsliv.se, har arbetats fram och lanserats i samband med att tidningen
Bergsliv skickades ut. Målsättningen med hemsidan är att lyfta attraktiviteten för boende och
potentiella inflyttare genom att visa hur det är att bo och leva i Bergs kommun. På sidan
presenteras byarna, berättelser (om personer & företag), boendemöjligheter, jobb och fritid. För
att skapa trafik till sidan så har en Facebook sida och Instagramkonto med samma namn skapats
(Bergsliv).
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Förening/Fritid/Ungdom och kultur
Föreningsrådet har omarbetats och istället genomförs lokala dialogmöten årligen med
föreningar verksamma inom fritid, kultur och ungdom i våra sju tätorter.
Elljusspåret i Svenstavik är vädersäkrat och ny belysning är uppsatt.
Tjänsten som föreningsutvecklare har sammanförts med folkhälsosamordningsuppdraget och
tillsatts under året.
Skapar tillsammans med övriga ideella och offentliga aktörer ett års hjul med fritidsaktiviteter
för ungdomar. Dessutom erbjöds alla mellan 6–15 år ett stort utbud av gratisaktiviteter under
sommarlovet.
125 ungdomar födda 2001–2004 gjorde feriepraktik på sommarlovet inom privat, ideell och
offentlig sektor. 8 ungdomar fick utbildning och handledning för att kunna vara
sommarlovsentreprenörer.
60 ungdomar deltog på årets ungdomsdemokratidag tillsammans med Härjedalen.
Dialogmöten i byarna för att få insyn i behov och möjligheter kring fritidsfrågor lokalt.
Ca 300 ungdomar har deltagit på årets höstrock på Vemdalsskalet.
Kultur och bibliotek
Nermontering och flytt av Hackås bibliotek. Projekt Stärkta bibliotek, genom Statens
Kulturråd KUR utbildning av Läsombud i äldrevården. Bygga upp verksamhet, spridning av
olika media mot äldreboenden, hemtjänsten och LSS, samarbete med vård och omsorg.
Implementering av Bokstart; hembesök hos alla barn under första levnadsåret.
Ca 450 elever har deltagit i Kulturskolans verksamhet under året, varav ca 140 betalande,
”SKAPA med Kulturskolan” i de lägre åldrarna i skolan med hela klasser genom
kompanjonlärarskap, teater/drama, dans, musik, rytmik, bild. Ämneskurs from åk 3 i olika
instrument. Pengar från KUR för att utöka Kulturskolans ämnen med dans, teater och sång.
Även två grupper i musik för elever med utländskt ursprung.
Befolkningsstatistik
Befolkningsutvecklingen under 2019 innebär en minskning med 36 personer till 7.061 personer
(samma tid 2018 var vi 7.097 personer). Flyttnettot är -32 personer medan födelsenettot är -7
personer. Antalet födda var 79 st. Totalt så har det under året flyttat in 526 personer varav 55 st
är utlandsfödda. Utflyttningen var 558 personer varav 14 utlandsfödda.

Delram Tillväxtavdelningen visar på ett överskott, främst beroende på utmaningen att
budgetera den nya verksamheten. I ett fall har projektintäkter hamnat på 2019 i stället för
2018. En vakant tjänst som föreningssamordnare har också bidragit till överskottet.
De extra pengar som erhållits från socialtjänsten uppmuntrar till aktiviteter för mindre barn,
vilket gjort att mycket tid ägnats åt detta till nackdel för övriga ungdomsaktiviteter som inte
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kunnat prioriteras i samma grad. Sommarlovsentreprenörer har varit upp mot 18 deltagare
tidigare år men endast 8 var med under 2019.

Näringsliv
Vi ser fortsatt goda förutsättningar inom besöksnäringen. När fiberanslutningarna blir klara
innebär det även bättre förutsättningar för företagande. Vi har en stor andel äldre företagare
och ägar-/generationsskifte kommer att bli en utmaning. Även infrastruktur som väg/järnväg
och tillgång till kollektivtrafik är viktigt för företagen. Vi ser även en utmaning i
kompetensförsörjning till våra företag.
Arbetsmarknad
Från 2020 kommer mindre fokus ligga på verksamhetsutveckling och mer på att genomföra
de planer som tagits fram under 2019. Arbetet med intern och extern samverkan kommer att
intensifieras och ett nytt regionalt arbetsmarknadsprojekt kommer att starta.
Inflyttarservice
Utmaningen är att bemanna verksamheten utifrån den osäkerhet som råder kring nyanlända
samt ekonomi för att bedriva verksamheten eftersom den bygger på ersättning från
Migrationsverket.
Ungdomar
Beslut har fattats att höja ersättning för feriepraktik så att vi ligger i nivå med resten av länet,
detta sker i befintlig budget då sociala avgifter sänks kraftigt och ett naturligt överskott gör
det möjligt. Det finns även ett beslut att erbjuda feriepraktik på samtliga lov inom befintlig
budget. Detta är svårt att genomföra då arbetsplatser och ungdomar har olika önskemål vilket
gör att det ligger vilande. Men om vi går vidare bör det synas i budget både vad gäller
administrativ börda samt stor risk för fler sökande och därmed större lönekostnader.
Kultur
Hösten 2020 kommer Kulturskolan att bli avgiftsfri vilket ger verksamheten en stor möjlighet
att nå fler och utveckla ensemblespel och konstutövning i grupp, även i teater och dans och
bild. Utmaning: att nå eleverna i anslutning till skoldagen och på kvällstid eftersom de flesta
elever försvinner från sin gemensamma plattform när skolan slutar.
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Ordförande:
Avdelningschef:

Torsten Medalen
Anneli Olofsson

Nettokostnad:
200 988 836 kronor
Nettokostnad per invånare: 28 465 kronor

Ledamöter
Torsten Medalen, ordförande (c)
Daniel Danielsson, 2:e vice ordf (m)
Anneli Lodell Larsson (s)
Maryam Ghafoori (s)
Dan Martinsson (s)
Maud Thuresson Jonsson (s)
Tommy Wisfelt (s)
Elaine Asp (m)
Ola Hörberg (m)
Majlis Saur (c)
Kjell-Åke Andersson (sd)

Ersättare
Signar Brzezinski (s)
Miikka Kivinen (s)
Ellinor Lagerström Paulsson (s)
Lennart Mattsson (s)
Maria Nesterud (s)
Annica Karlsson (m)
Annika Hagen (m)
Daniel Hillbom (m)
Helene Kindberg (c)
Maud Peeker (c)
Bengt Arendolf (sd)

Utbildningsnämnden omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kulturskola och kök. Chef för utbildningsavdelningen är
högsta ansvariga chef. Inom utbildningsavdelningen finns även en verksamhetsutvecklare som
bl a ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet.
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Budgetutfallet visar ett underskott med netto 3 154 tkr, varav kostnadssidan ett underskott om
12 627 tkr och intäktssidan ett överskott om 9 473 tkr.

Verksamheterna inom utbildningssektorn har fortsatt sitt övergripande arbete med att
vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen. Även det
kommungemensamma samarbetet inom respektive utbildningsområde fortgår och stora delar
av fortbildnings- och utvecklingsarbetet sker gemensamt, en avgörande faktor för detta är den
samverkan och det samarbetet som sker i ledningsteamet för utbildning där
förvaltningsrepresentanter och rektorerna ingår tillsammans med kökschef och
lokalvårdschef. Gemensamt övergripande områden för året har varit kollegialt lärande och
ledarskap. Under våren startade även många insatser i samverkan utifrån Skolverkets riktade
insatser för nyanlända barn och elevers lärande och den åtgärdsplan som upprättats under
hösten 2018.
För förskolornas del deltog man även i ett samarbete med Mittuniversitetet och insatsen
Övningsförskolor, projektets syfte var ett samarbete för förskolor som skulle ta emot
lärarstudenter, projektet avslutades under våren 2019. Samtliga förskolor påbörjade inom
ramen för samverkan med Skolverket insatser kring Språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt (SKUA).
Under augusti till september invigdes fyra nya förskolelokaler i kommunen, i Klövsjö
omorganiserades det i befintligt hus samtidigt som man utökade med en utbyggnad för att
förskolan skulle kunna flyttade ner i nya lokaler. I Svenstavik flyttade verksamhet från
tillfälliga modulerna till de nyrenoverade förskolorna Karlavagnen och Vintergatan. I Hackås
omorganiserades verksamheterna förskola och fritidshem samt att biblioteket flyttade ut från
skolans lokaler för att möjliggöra för förskolan att växa till fyra avdelningar. I Myrviken
arbetade man med förstärkning under vårterminen för att möta behovet av fler platser på
förskolan.
För grundskolorna i kommunen inleddes 2019 med arbete kring specialpedagogik för lärande
för att sedan gå vidare med Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt enligt åtgärdsplanen
för samverkan med Skolverket. Det har även arbetats med att införa PAX i skolan, en metod
som syftar till att ge lärare och elever verktyg för att skapa klassrum präglade av lugn,
trygghet, glädje och studiero. PAX introducerades under 2019 i årskurserna F-3 i de flesta
skolorna i kommunen under ledning av skolpsykolog och specialpedagoger/lärare som
utbildats till handledare i en gemensam satsning för utbildningsavdelningen och socialtjänst
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verkställighet. Vad gäller måluppfyllelse för elever i grundskolan så kan vi se en liten ökning
i andel elever som når målen i samtliga ämnen, 77 % läsåret 18/19, jämfört med 76,5 %
läsåret 17/18 samt lägre än 70 % tre föregående läsår. Även meritvärdet har ökat för elever i
årskurs 9 och ligger något högre än genomsnitt i riket, även om pojkar når lägre meritvärden
än i riket. Ser man till Skolverkets kartläggning av måluppfyllelse utifrån förväntat värde där
hänsyn tas till vårdnadshavares utbildningsbakgrund, det så kallade SALSA-värdet, visar att
både Svenstaviks och Myrvikens skolas elever når högre än förväntat resultat både vad gäller
andel som nått kunskapskraven och meritvärden för läsåret 18/19. Tidigare två år har
Svenstavik presterat högre än förväntat för båda områdena medan Myrviken enbart nått högre
än förväntat vad gällande meritvärde.
Olika nationella jämförelser under 2019 har visat att kommunen är en av de kommuner i
landet som satsar mest resurser på skolan, detta uppmärksammades även i Lärarförbundets
ranking ”Årets skolkommun” där Berg placerade sig på 29 plats i landet och högst i länet.
Fjällgymnasiet fortsätter med sin positiva trend med fullständig gymnasieexamen för samtliga
elever som avslutade sina studier på de nationella programmen våren 2019. Andelen elever i
årskurs 1 ökade inför hösten och totalt var det 30 elever som påbörjade sina studier. Antalet
sökande till Skid Alpin var mycket högt, 90 sökanden till 8 platser, även Skid med inriktning
längd fyller sina platser något som visar att båda inriktningarna anses nå hög kvalitet
nationellt sätt. Antalet elever inom språkintroduktion minskade dock kraftigt under perioden
april till september, mycket på grund på Migrationsverkets flytt av verksamhet till andra delar
av landet. Vad gäller kompetensutveckling så har även gymnasiet varit med i Samverkan med
Skolverket med insatsen Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under våren 2019 fick
Fjällgymnasiet även sin egen diplomerade EU-skolambassadör, Karin Torstensson, efter att
hon deltagit i en utbildning i Bryssel anordnad av Universitet och högskolerådet i syfte att
sprida kunskap om EU och Europa.
Vuxenutbildningen Svenska för invandrare (SFI) har under året minskat sitt elevantal, under
vårterminen var det 71 elever som läste 87 kursers medan det under hösten varit 48 elever
som deltagit i 61 kurser. Gällande vuxenutbildningen så var det under året 187 personer som
deltog i någon form av utbildningsinsats, av dessa var 59 % kvinnor och 41 % män.
Inriktningen på utbildningarna var fördelade; 39 % (73 personer) behörighetskompletterande
kurser, 38 % (71 personer) yrkesinriktning och 22 % (41 personer) grundläggande
vuxenutbildning. Vad gäller yrkesutbildningar så stod Vård och omsorg för strax över 30 %
av platserna, följt av 14 % för vardera Barnskötare och kombinationsutbildningar inom vård
eller restaurang i kombination med SFI/svenska som andra språk.
För verksamheterna kök och lokalvård har de nya förskoleavdelningarna inneburit ett utökat
personalbehov då det tillkommit ett mottagningskök på förskola i Svenstavik samt att
lokalytorna ökat. Lokalvårdschefen har tillhört ledningsteamet för utbildning under
införandeperioden av den nya Fastighets- och IT nämnden dit denna verksamhet flyttats.
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Utfallet för den totala utbildningsverksamheten visar på ett underskott motsvarande ca 3 mkr,
merparten av underskottet går att härleda till köp av utbildningsplats hos annan huvudman
inklusive tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd ca -1,6 mkr. Den totala delramen för
förskola visar trots det ett lägre underskott (-1,3 mkr) vilket visar på att den egna
verksamheten är inom ram fastän verksamheten utökats med fler avdelningar. Ramen för
grundskola visar på ett totalt underskott om ca -800 tkr, där inryms överskjutande kostnader
för skolskjutsar -600 tkr. Inom de egna kommunala verksamheterna är det främst
verksamheten fritidshemmen som på grund av felaktig ingångsbudget för de södra
fritidshemmen visar ett underskott om ca -1,2 mkr men genom vidtagna åtgärder och sett till
totala budgeten för grundskolans egna verksamheter endast ett underskott motsvarande -175
tkr. Även gymnasium/vux visar på liknande resultat där externa kostnader ökat men den egna
verksamheten visar ett svagt men positivt överskott vilket i totalen ger ett underskott
motsvarande -1,4 mkr. Det stora underskottet kommer från ett ökade antal elever i
gymnasieålder folkbokförda i Bergs kommun samtidigt som priset för de olika
gymnasieprogrammen ökat nationellt och en tendens finns att fler elever väljer dyrare
programmen inom naturbruk, fordon samt bygg- och anläggning. Underskottet för ökat antal
gymnasieungdomar och programpriser motsvarar ca -1,7 mkr.
Verksamheten kök visar på mindre underskott, -65 tkr, detta trots utökat antal
förskoleavdelningar vilket medfört ytterligare kök.

Kommunens förändrade demografi med befolkningsökningar i framför allt norra delen
föranleder en hel del utmaningar och utvecklingsbehov för förskole- och
grundskoleverksamheterna. Antalet barn i norra delen av kommunen ökar vilket är väldigt
positivt, men förorsakar samtidigt ytterligare behov av lokaler och personal. Under våren 2020
flyttar biblioteket i Myrviken ut från skolans lokaler och en förskolegrupp flyttar in efter viss
omorganisering i lokalerna. Även i Hackås kommer det behöva ske förändringar i
lokalnyttjandet mellan förskola och skola inför höstterminen. För de södra skolorna ser vi inte
samma positiva ökning av antalet barn/elever, där är utmaningarna snarare att barn- och
elevgrupperna minskar vilket medför ökat antal åldersblandade grupper med undervisning i så
kallad B-form samt större samverkanskrav mellan förskolor och fritidshem. Ytterligare en
utmaning utifrån lagkrav är att alla elever ska undervisas av legitimerade och ämnesbehöriga
lärare. Den största utmaningen rekryteringsmässigt är just nu tillgången på förskollärare och
lärare i fritidshem. I grundskolan åk 1–9 har 55 % av klasserna detta. Andel legitimerade lärare
åk 1–9 är 80 %, men det finns alltså lärare som undervisar i ämnen som de ej är behöriga i
och/eller på stadie där de ej har behörighet. Under flertalet år har även utmaningar funnits i och
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med ökade kostnaderna för insatser kring barn i behov av särskilt stöd, dessa kostnader
prognostiseras fortsatt vara höga men ej ökande.
Vad gäller gymnasieskolan så är prognosen för det totala antalet gymnasieelever folkbokförda
i kommunen fortsatt högt och antalet elever som påbörjar gymnasiet hösten 2020 ser ut att bli
något högre än antalet som avslutar under våren 2020.
Vad gäller fortbildning, kompetensutveckling och det fortsatta kvalitetsarbetet fortsätter arbetet
enligt Skolverkets åtgärdsplan för nyanlända barn och elevers lärande även under våren. Under
hösten 2020 planeras insatsen PAX att fortsätta till samtliga årskurser F-3 samt utvidgas till
både förskolor och årskurserna 4-6. Kvalitetsstärkande insatser gällande ledarskap både för
chefer och i klassrummen/barngrupper planeras fortsätta även kommande år. Ytterligare
utmaningar inför framtiden är den ökade digitaliseringen inom utbildningssektorn utifrån
nationella Digitaliseringsstrategin samt Skolverkets digitalisering av nationella prov. Detta
medför både investeringsbehov för att upprätthålla och förnya de tekniska devisen men framför
allt ett ökat behov av fortbildning och kompetenshöjande insatser för samtlig personal inom
verksamheterna.
En förändring från och med 2020 är att verksamheten Lokalvård tillhör nya Fastighets och ITnämnden.
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Ordförande:
Avd.chef socialtjänst myndighetsutövning
Avd.chef verkställighet socialtjänst
Avd.chef verkställighet vård och omsorg
Avd.chef verkställighet LSS

Daniel Arvastsson
Jessica Granqvist
Maria Östlund
Carina Rodhe
Mats Danielsson

Nettokostnad:
221 597 057 kronor
Nettokostnad per invånare: 31 383 kronor

Ledamöter
Daniel Arvastsson, ordförande (s)
Lena Olsson, 1:e vice ordf (c)
Daniel Hillbom, 2:e vice ordf (m)
Katarina Martinsson (s)
Hussam Nashawi (s)
Maria Nesterud (s)
Karin Sundin (s)
Jon Åkermo (m)
Annika Hagen (m)
Helene Kindberg (c)
Anette Rangdag (sd)

Ersättare
Daniel Andersson (s)
Ellinor Lagerström Paulsson (s)
Anneli Lodell Larsson (s)
Maj Lundgren (s)
Tommy Wisfelt (s)
Annica Karlsson (m)
Maria Renström (m)
Elaine Asp (m)
Majlis Saur (c)
Maud Peeker (c)
Ulla Stolth (sd)

Vård- och socialnämnden har fyra avdelningar – Socialtjänst myndighetsutövning,
Verkställighet socialtjänst, Verkställighet vård och omsorg samt Verkställighet LSS. Kopplat
till dessa avdelningar finns också en funktion för strategisk ledning som har till uppdrag att
stötta både verksamhetsområdet som helhet och kommundirektören. Denna funktion består av
verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt systemutvecklare och
leds av Helen Rikardsson, chef för strategiskt ledningsstöd.
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Budgetutfallet visar ett underskott med netto 7 897 tkr, varav kostnadssidan ett underskott om
17 684 tkr och intäktssidan ett överskott om 9 787 tkr.

Avdelning Socialtjänst myndighetsutövning handlägger ärenden som inkommer antingen
genom ansökan eller genom orosanmälan. Handläggarna utreder samt bedömer eventuella
hjälpbehov eller behov av stöd och skydd för den enskilde. Verksamheten har en mängd olika
lagstiftningar att förhålla sig till bla Socialtjänstlagen (SoL), Lag om särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamhetsområdet är strikt lagstyrt i hur lång tid
olika delar av handläggningsprocessen får ta, skyddsbedömning inom 24 timmar,
förhandsbedömning inom 14 dagar, utredning barn och unga max 4 månader och övriga
ärenden ska handläggas skyndsamt. Detta ställer höga krav på bemanning, kompetens hos de
anställda och att det finns en tydlig struktur i form av riktlinjer och rutiner för arbetet.
Antal årsarbetare i budget 2019 uppgick till 17,5 fördelat på 1,0 Enhetschef, 3,5 inom
Bistånd/LSS samt 13,0 inom Individ och familjeomsorgen (Ifo) men som redan vid början av
årsskiftet hade en vakans motsvarande 1,0 åa inom barn och unga och 0,5 åa inom LSS.
Under andra kvartalet var vakansgraden totalt 3,0 och rekrytering av Biståndshandläggare
enligt SoL och LSS samt socialsekreterare barn och unga har pågått större delen av året utan
större framgång.
Under 2019 har avdelningen hanterat 320 anmälningar gällande barn och unga, varav
utredning inleddes i 217 av fallen (41 st oro för våld) och 116 ansökningar har utretts. På
vuxensidan har totalt 133 anmälningar hanterats varav 78 ledde till utredning och 58
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ansökningar har utretts. Inom LSS har totalt 47 ansökningar inkommit varav 43 har utretts och
inom biståndshandläggningen har totalt 360 ansökningar inkommit varav 358 har utretts och
53 anmälningar, varav 39 utretts.
Med anledning av vakansgraden och den höga arbetsbelastningen inom framför allt barn och
unga har såväl omorganiseringar som omfördelning av arbetsuppgifter genomförts
kontinuerligt under året med syfte att försöka hantera ärendemängden och kunna hålla
lagstyrda tidsramar för handläggningen med befintliga resurser. Till slut blev situationen
ohållbar och konsulter varvat med vikarier har i perioder anlitats för att kunna uppfylla
lagkraven.
Ett omfattande arbete med översyn och åtgärder i verksamhetssystemet Procapita har
genomförts under året och arbetet har krävt stora resurser från verksamheten i perioder. Under
2019 har även ett antal utbildningsinsatser genomförts; Offentlighet och sekretess,
användarutbildning i Procapita efter de vidtagna åtgärderna, dokumentationsutbildning genom
SKR, internutbildning i Lex Sarah och avvikelsehanteringen samt utbildning i Signs of safety.
Ett samverkansarbete mellan skola/elevhälsa och socialtjänst påbörjades under året och en
informationssatsning gällande orosanmälningar har erbjudits kommunens skolor och pågår
fortfarande.
Som ett led i arbetet med kvalitetsledningssystemet har framtagandet av riktlinjer och rutiner
fortlöpt. Under hösten 2019 var fokus barn- och ungaområdet vilket resulterade i 3 förslag till
riktlinjer varav 2 antogs i nämnd i början av 2020.
Avdelningen ingår också i projektet ”Automatiserad handläggning inom ekonomiskt bistånd”
där visst stöd erhålls genom SKR men arbetet utförs i kommunen. Före årsskiftet var etjänsten i drift och målet är att inrätta en digital medarbetare som handlägger en viss typ av
ärenden så handläggarna kan arbeta med mer fokus kring de individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

Avdelningen Socialtjänst Myndighetsutövning hade under verksamhetsåret 2019 en årsbudget
på 20,4 mkr och redovisar ett minusresultat strax under 4,1 mkr.
Underskottet går att härleda till 2 LVM-placeringar som tillsammans genererade ökade
kostnader med 1,0 mkr, 1 placering som genererade ökade kostnader med 400 tkr, 2
placeringar barn och unga i konsulentstödda familjehem som tillsammans genererade ökade
kostnader med 1,2 mkr och placeringar av en ny målgrupp vuxna ej missbruk som genererade
ökade kostnader med 900 tkr samt 1 LVU motsvarande 1,0 mkr. En annan faktor är minskade
eller uteblivna intäkter från Migrationsverket motsvarande 340 tkr.
Verksamheten Ekonomiskt bistånd har under 2019 för första gången på ett antal år redovisat
ett plusresultat motsvarande 767 tkr. Anledningen är en högre andel intäkter i form av återsök
från Migrationsverket, men också ett mer strukturerat arbetssätt utifrån riktlinjen och hårdare
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bedömningar. Av hushållen har det också skett en del utflytt vilket också kan vara en faktor
som påverkat resultatet.
Konsultkostnaderna har finansierats inom befintlig personalbudget med anledning av det
utrymme vakansgraden skapat.

Framtiden ser ljus ut sett till bemanning inom barn och unga, fn finns vakans motsvarande 1,0
men rekrytering pågår och ny medarbetare är på plats i maj 2020. Behovet av att rekrytera
LSS-handläggare kvarstår och fn anlitas konsult, en kostnad som ej är budgeterad fullt ut. En
begäran om tilläggsanslag är lämnad med syfte att kunna erbjuda en heltidsanställning då
ärendemängden kräver det och det skulle underlätta en rekrytering.
Den största utmaningen för avdelningen är den begränsade tillgången till familjehem med
konsekvensen att det landar i kostnadsdrivande lösningar när inte Familjehemscentrum har
något att erbjuda. Ett arbete ska under fösta halvåret 2020 genomföras för att skapa
förutsättningar för och se över möjligheten att anlita de konsulentstödda familjehemmen
direkt av kommunen, ett arbete som berör såväl myndighetsutövningen som verkställigheten.
Ett kartläggningsarbete av verksamheten påbörjades i slutet av 2019 med syfte att se över hur
vi kan optimera verksamheten så vi använder de resurser verksamheten behöver på bästa sätt.
Detta kommer bland annat resultera i en omfördelning av arbetsuppgifter och eventuellt
resurser mellan myndighetsutövningen och verkställigheten. Ett av de viktigaste målen
verksamheten har inför 2020 är att arbeta med mer kostnadseffektiva lösningar inom ramen
för såväl rättssäkerhet som lagstiftning. Arbetet med hopslagningen av avdelningarna
Myndighetsutövning socialtjänst samt Verkställighet socialtjänst kommer därför vara
gynnsamt och viktigt.
Det finns också ett stort behov av att fortsätta arbetet med framtagande av riktlinjer och
rutiner vilket såväl höjer rättssäkerheten som ger en trygghet i handläggningen. Det är också
en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och där har vi en del att göra även framåt.
En annan utmaning är den relativt stora missbruksproblematik som finns i kommunen och att
vi ser ökade behov för den nya målgruppen inom psykiatriområdet. Behovet av
Boendestödsinsatser har ökat markant och vad vi kan erbjuda på hemmaplan för våra
målgrupper är en högst avgörande faktor ur såväl mänskliga som ekonomiska perspektiv.
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Familjens hus är, efter omstruktureringen 2018, en verksamhet som varit i gång under ett år
med god omsättning på beviljade insatser från Socialtjänst myndighetsutövning och frivilliga
fem råd-och-stödsamtal. Verksamheten arbetar med olika typer av öppenvård, så som
behandling av alkoholberoende, familjebehandling, stöd till barn som bevittnat våld,
samarbetssamtal, boendestöd, grupper för föräldraskapsstöd mm. I verksamheten ingår också
anhörigkonsulentens uppdrag att stödja anhöriga som vårdar närstående i hemmet.
Personal på Familjens hus stöttar i frågor oro kring mående, alkoholkonsumtion,
meningsskiljaktigheter vid separation, oro kring sitt barns beteende, anhöriga som dricker,
föräldraskapsstöd, närvara vid umgänge mm. Även föräldrastödsgrupper, barngrupp, grupper
för anhöriga samt öppen caféverksamhet har varit igång under året, där verksamheten når
vuxna och barn i tidigt skede och på frivillig basis. Rekrytering av personal på Familjens hus
har skett under hösten, då några medarbetare gått vidare till andra jobb samt att flera
funktioner har lagts under avdelningen så som ANDT-samordning samt Budget och
skuldrådgivning. (alkohol, Narkotiska, doping och tobak) Den formella övergången av ANDT
och budget och skuldrådgivning skedde vid årsskiftet 2019/2020.
Under hösten har också arbetet med att se över en sammanslagning av avdelningarna
Verkställighet Socialtjänst och Socialtjänst myndighetsutövning påbörjats. Förslaget om
sammanslagning byggde på att hitta effektivare resursanvändning, kunna arbeta med insatser
på hemmaplan i större omfattning samt att klara omställningen av minskade intäkter från
Migrationsverket. Förslaget klubbades igenom efter att budget 2020 tagits i
kommunfullmäktige.
På området ensamkommande barn och unga har omställningarna pågått under 2019, om än i
mindre omfattning än tidigare år, med anledning av minskat antal anvisningar till kommunen
sedan 2016. Den verksamhet som ökat mest under året är stödverksamhet Arton +, då allt fler
av de unga som anlände 2015 är mellan 18-21 år och till viss del fortfarande är i behov av
stöd. Arton + har också fått arbeta med boendestödsinsatser i större omfattning i slutet av
2019, då behovet av stöd för olika målgrupper har ökat, bland annat psykiatripatienter.
Vigge HVB stängdes under december 2019, då underlaget på beviljade placeringar inte fanns
och att det inte inkommit några nya anvisningar på ensamkommande barn/ungdomar. Därmed
har inte Bergs kommun något eget HVB hem för ensamkommande sedan årsskiftet
2019/2020.
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Avdelningen Verkställighet Socialtjänst har en nettobudget för verksamhetsåret 2019 på 6,2
miljoner kronor. Intäkterna från Migrationsverket motsvarar 7,1 miljoner, som finansierar
verksamheterna för ensamkommande barn och unga samt två ledningsfunktioner. Vid
halvårsskiftet redovisade verksamheterna nettokostnader på 3,4 miljoner kronor. Dessa siffror
pekade på att avdelning verkställighet Socialtjänst kunde göra ett plusresultat för 2019. Vid
bokslutet 2019 ser man att den trenden inte höll i sig, då ersättningarna minskade under andra
halvåret 2019 och vissa poster så som fastighetskostnader ökade jämfört med budget. Detta
beror främst på att fler ungdomar ingick i Arton + än beräknat och intäkten för dessa
ungdomar inte kommit i samma utsträckning samt att avdelningen fick stå för resterande
kostnad av modulerna efter Myrviken HVB i början på 2019.
Allt fler unga ensamkommande beviljas medborgarskap, vilket gör att ersättningarna till
kommunen uteblir helt från dagen då beslut om medborgarskap fattas. Beslutet från
Migrationsverket delges enbart den enskilde individen, vilket gör det svårt att göra prognos på
intäkter under året, både löpande och inför budget. Migrationsverket har också blivit striktare
i sina bedömningar beträffande ersättningar som kommunen ansöker om, som leder till allt
fler överklagningar av beslut. Nettounderskottet landade på 286 000 kr för verksamhetsåret
2019.

Under 2020 kommer arbetet med att slå ihop avdelningarna Verkställighet Socialtjänst och
Socialtjänst myndighetsutövning vara prioriterat främst under våren för att sätta
organisationen och få till en fungerande avdelning. Det är främst på ledningsfunktionerna som
de största förändringarna blir, då det försvinner en enhetschef för verkställigheten och två
avdelningschefer blir en.
Några av de prioriterade områden som avdelning Verkställighet Socialtjänst ska arbeta med är
också förebyggande insatser så som samverkan med utbildningsnämndens verksamheter,
föräldraskapsstöd, familjecentral, frivilliga organisationer mfl. Det ska även ske ett arbete
med att se över hur Bergs kommun kan stödja familjehem i kommunen på ett bättre sätt för att
säkerställa tillgången av familjehem på sikt.
Den stora utmaningen ligger inom ekonomin och att bygga verksamheter utan intäkt från
Migrationsverket. Arton + verksamheten är under 2020 till största del fortsatt finansierad av
intäkter från Migrationsverket och dessa intäkter kommer minska succesivt under 2020 och
2021. Samtidigt har alla kommuner i Sverige ett uppdrag att hantera anvisningar av
ensamkommande. Att nedmontera verksamheter och samtidigt vara beredda på att kunna ta
emot anvisningar, kräver både samarbete mellan verksamheter i kommunen och samarbete i
länet.
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Stort fokus har under 2019 legat på införskaffande och implementering av digitala lösningar.
Gällande ordinärt boende är alla trygghetslarm digitala, digitala lås har implementerats och
digital tillsyn via kamera samt mobilt trygghetslarm med GPS-funktion har införts.
Utvecklingen av det digitala planerings- och uppföljningssystemet TES och den gemensamma
planeringsfunktionen har pågått under hela året. Gällande särskilt boende (SÄBO) och
korttidsboende har flexibelt trådlöst trygghetssystem installerats på Myltblomman och
Bergsgården. I samband med övergång till digitala lösningar har avtal med leverantören
omförhandlats, vilket har inneburit en kostnadsbesparing motsvarande 1,3 mkr.
Implementering av nytt arbetssätt i verksamhetssystemet har genomförts till att all
vårdpersonal dokumenterar i systemet. Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ-koder) har
införts i HSL-journal. Månadsvis uppföljning av beviljade SoL- och delegerade HSL-insatser
har genomförts. Kvalitetskriterier för vård- och omsorg (VoO) har antagits och resultat utifrån
dessa har regelbundet redovisats i Vård- och socialnämnden. Framtagande av rutiner och
riktlinjer för införande i kvalitetsledningssystemet har pågått kontinuerligt.
Vid den månadsvisa uppföljningen av avvikelsehanteringen påvisades brister i form av stor
differens mellan avvikelser och åtgärder. Detta har under året åtgärdats. Kontinuerlig
uppföljning av sjuktal ner på enhetsnivå har genomförts. Årlig tillsyn av verksamheterna inom
VoO har genomförts enligt rutin. Arbetet med stöd av kvalitetsregister påvisar markant
förbättrade resultat gällande palliativ vård (palliativa registret), vidtagna åtgärder utifrån
riskbedömningar (Senior Alert) och arbetet med bemötandeplaner (BPSD).
Arbetet i Berg med samverkansmodellen, Trygg och säker hemma, har fortsatt utvecklas
under året och har använts som förebild för övriga kommuner i länet. Samverkan med
Primärvården i Berg har varit väl fungerande med den årliga revideringen av den lokala
handlingsplanen, Bättre liv för sjuka äldre. Framtagandet av kompetensförsörjningsplan för
VoO intensifierades under hösten och beräknas vara klart under våren 2020. Budget och
ekonomistyrning på enhetsnivå har utvecklats markant under 2019 med hjälp av controller
och prognosverktyg.

Avdelning verkställighet vård och omsorgs verksamhetsområde avser i huvudsak insatser
gentemot de äldre kommunmedborgarna. Verksamheten omfattar äldreboenden,
korttidsboende, hemvård och hemsjukvård med en nettobudget för verksamhetsåret 2019 på
131,8 miljoner kronor varav 1 miljon kronor är omdisponerad till Vård och socialnämndens
fördelningsbara budget.
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Resultat för år 2019 visar ett underskott motsvarande 948,8 tkr. De flesta SÄBO visar
plusresultat gentemot budget. Likaså gör jämkningstaxa, anhörigvård, fastighetskostnader,
betalningsansvar, trygghetstelefon, Kommunrehab, Dagverksamhet och Demensteamet. Störst
avvikelse mot budget visar köp av vård och omsorgsverksamhet med minus drygt 4 mkr. Det
budgeterades 2019 för ett behov av insatser motsvarande 56 000 timmar men vid årets slut
visade beviljad SoL- och delegerad HSL-tid 63 995 timmar. Till viss del uppvägs detta av att
hemvård dag visar ett plusresultat på drygt 3 mkr. Bergsgården visar ett minusresultat som i
huvudsak beror på en snabbare utskrivningsprocess från sjukhuset som innebär en högre
vårdtyngd på korttidsboendet som i sin tur gör att personalbemanningen måste förstärkas.
Hemsjukvården visar också på minusresultat vilket beror på ökat behov av hemsjukvård,
inhyrd personal under sommaren och sjukskrivningar.

Följande aktiviteter är planerade för 2020:
•
Trygghetsskapande teknik införs på alla SÄBO
•
Pilotprojekt Myltblomman
•
Fortsatt utveckling och införande av välfärdsteknik
•
Anpassa och effektivisera arbetsprocesser med avseende på digitalisering
•
Inköp av nya nyckelskåp
•
Integrering av verksamhetssystem
•
Migrering av TES-plattform
•
Utreda beviljad kontra utförd tid
•
Genomlysning av schablontider
•
Systematiskt arbete gällande fallprevention
•
Minska sjukfrånvaron
Följande bör påbörjas 2020:
• Upphandling av verksamhetssystem
• Översyn av avgiftshanteringen
• IBIC
• Biståndsbeslut på SÄBO
• Genomlysning av gränsdragning gällande hemvårdsområden
• Utreda bemanningsbehov på SÄBO och korttidsboende
Den största utmaningen framgent kommer att vara personal- och kompetensförsörjningen
samt att resurstilldelningen möjliggör ett fortsatt framgångsrikt kvalitetsarbete.
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LSS-verkställighet har under 2019 arbetat med att organisera om daglig verksamhet och
servicegruppen. Verksamheten ser fördelar med att separera dessa verksamheter och dela in
daglig verksamhet i 5 nivåer. Detta för att hitta rätt matchning för den enskilde gällande
daglig verksamhet utifrån intresse, kunskaper och kompetens.
Verksamheten har även genomfört en brukarundersökning som visar på vilka områden
verksamheten bör arbeta med att förbättra inför 2020. Det handlar främst om kommunikation,
förståelse och att använda alternativ kompletterande kommunikation som hjälpmedel.
LSS -Verkställighet har även startat upp korttidsplats för vuxna LSS på ett av våra boenden.
Detta för att vi som verksamhet blir mer flexibel och effektiv när vi har egna platser inom
kommunen i stället för att köpa platser från externa kommuner.
Vårt korttidshem för barn och unga arbetar vi med att finna nya lösningar för att samlokalisera
insatser även via Socialtjänstlagen. Samt att införa lägerhelger och lägerveckor inför 2020.
Innehållet i dessa helger /veckor baserar på det naturliga inslag som Bergs kommun kan
erbjuda. Det innebär bland annat fiske, jakt, rennäring, skidåkning, äventyr.

Ekonomiskt pekar resultatet för 2019 mot ett underskott för LSS. På boendesidan hade vi en
tillfälligt förstärkt servicebostad som totalt kostade 1946,4 tkr, detta var ej budgeterat 2019.
Personlig assistans fick verksamheten inte in de budgeterade intäkterna från
Försäkringskassan. Det gav ett minusresultat på 595 tkr. Bilaga J som är jourkostnader för
assistenterna var inte budgeterat sedan tidigare. Detta gav ett minusresultat på cirka 700 tkr.
Verksamheten fick även 3 nya ärenden gällande personlig assistans under oktober/november.
Detta gav ett resultat på totalt -4046,5 tkr för LSS-Verkställighet.

Utmaningar framåt blir att förstärka brukarinflytande och delaktighet i samhället för personer
med funktionsvariationer. När det gäller daglig verksamhet är målet att kunna utveckla
deltagare att nå den öppna arbetsmarknaden.
Kompetensförsörjning och rekrytering behöver arbetas med. Verksamheten behöver arbeta
med att både behålla kompetent personal samt att nyrekrytera på alla områden. En ny
yrkeskategori inom verksamheten som heter stödpedagog behöver kommunen förbereda sig
för att möta. Den kompetensen behöver anställas för att kunna höja verksamhetens nuvarande
kompetensnivå.
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Psykisk ohälsa är ett område som behöver förbättras. Individer riskerar att hamna mellan
stolarna för personer som har en funktionsvariation. Kompetensen inom verksamheten
behöver ökas inom detta område.
Digitalisering inom funktionshinderområdet behöver förtydligas. Om vi kan digitalisera det
som går att digitalisera kan vi frigöra resurser som kan arbeta med annat.
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Ordförande:
Lena Kjellsson
Miljö- och byggchef: Cilla Gauffin
Nettokostnad:
2 645 249 kronor
Nettokostnad per invånare: 375 kronor

Ledamöter
Lena Kjellsson, ordförande (c)
Daniel Andersson (s)
Bob Jonasson (m)

Ersättare
Lennart Mattsson (s)
Daniel Hillbom (m)
Erik Olofsson (c)

Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning ansvarar för bygglov och byggnadsinspektion
samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Avdelningen lyder under Bergs och Härjedalens
gemensamma miljö- och byggnämnd, som är lokal tillsynsmyndighet över bl a miljöfarliga
verksamheter, hälsoskydd, kemiska produkter samt avfalls- och livsmedelshantering. Miljöoch byggnämnden har också tilldelats ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen.

Budgetutfallet visar ett nettoöverskott om 1 209 tkr varav kostnadssidan ett underskott om
2 581 tkr och intäktssidan ett överskott om 3 790 tkr.
Störst avvikelse återfinns inom dels Bygglovsverksamhet med ett nettoöverskott om 1 475 tkr,
dels Livsmedelsverksamhet med ett nettoöverskott om 672 tkr. Nettounderskott redovisas
inom Planverksamhet med -748 tkr.

97
345

2019 var vårt första år i ny skepnad, Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd och
avdelning. Vi har ett fantastiskt gäng Miljö- och byggare som genomfört ett väldigt bra 2019!
I slutet av året är vi 43 personer som arbetar på 4 % av Sveriges yta.
Under året som gått har vi totalt hanterat ca 1160 ärenden inom bygg och ca 1800 ärenden
inom miljö och livs och ca 230 ärenden inom alkohol. Av dessa ärenden låg drygt 1150 i
Bergs kommun, drygt 2010 inom Härjedalen och 30 berörde hela området. Inkommande
bygglov i Berg var det lägsta sedan 2014.
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Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat nästan 190 av dessa ärenden. Nämnden
sammanträder nu 9 gånger per år mot tidigare 7 gånger per år.
Miljö och bygg fortsätter att jobba med att vara med och skapa en god bebyggd miljö i Bergs
kommun, säker mat och miljö, samt ren luft, mark och vatten. Vi klarade alla våra mål inom
bygg, på miljösidan nådde vi inte riktigt målet, men kom snuddande nära!
Tillsynen på företag i kommunen har gått bra. Avdelningen fortsätter arbeta långsiktigt med
verksamhetsutövarna så vi på sikt kan nå de folkhälsomål och miljökvalitetsmål som finns
beslutade i Sverige. Arbete kring Giftfri miljö i skolan och förskolan har fortsatt under året
och det kommer att fortgå under många år.
Verksamheten har fortsatt väldigt bra handläggningstider och ligger väldigt bra till i
förhållande till de 10 (bygglov) respektive fyra (anmälningar) veckor som Plan och bygglagen
föreskriver. De ärenden som dröjer lite längre är ärenden som hanteras under
semesterperioder och de som ska till Miljö- och byggnämnden för beslut. Det är fortfarande
främst inom turistområdena det byggs.
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Miljöövervakningen med kalkningen som största uppgift har pågått som planerat under året.
Sammanlagt så spreds 4213 ton kalk i kommunerna, varav det i Berg spreds 2315 ton och
1898 ton i Härjedalen. I de åtgärdsplaner som länsstyrelsen arbetat fram visar det sej att
behovet är betydligt större, närmare 400 % mer, om vi ska kunna upprätthålla en bra
vattenmiljö för våra vattenlevande fiskar och djur.
Energirådgivningen sköter Regionen åt kommunerna och det fungerar bra.
Viktigast för verksamheten är att ha personal som trivs och utvecklas själva och med
verksamheten. Under året har alla gjort ett strålande bra jobb i ny skepnad tillsammans i den
nya organisationen!

Vi har under året ej varit fullbemannad på flera delar av verksamheten – bygg, plan, miljö och
på chefssidan. Den verksamheter som varit fullbemannad hela året har varit
alkoholhandläggningen, livsmedelstillsynen och administrationen.
Kompetensutvecklingen har haft låg prioritet under året då vi fokuserat på att få till bra
fungerande verksamhet tillsammans.

2020 går vi in i med ambitionen att smörja vår verksamhets alla processer, fortsätta arbetet
med att göra saker på samma sätt och då det optimalaste sättet. En del lagändringar som vi ser
redan idag är på gång inom plan- och bygglagen och avfallslagstiftningen vilka vi måste
arbeta in i verksamheten bra. Barnkonventionen är lagstiftad från 1 januari, så vi kommer
starta tillsyn på våra lekplatser i kommunerna. Arbetet med kommunernas klimatanpassning
har vi fått äran att hålla ihop.
Vi ser fram emot fortsatt arbete tillsammans med alla våra kommunmedlemmar, våra
verksamhetsutövare och båda kommunerna.
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Ordförande
Avdelningschef

Daniel Arvastsson
Richard Grubb

Nettointäkt:
Nettointäkt per invånare

1 311 839 kronor
186 kronor

Ledamöter
Daniel Arvastsson, ordförande (s)
Daniel Hillbom, vice ordf (m)
Marit Lindberg (s)
Lennart Mattsson (s)
Sven-Erik Saur (c)

Ersättare
Lena Gabrielsson (s)
Maria Nesterud ((s)
Karin Sundin (s)
Bob Jonasson (m)
Lage Undin (c)

Fastighets- och IT-nämnden inrättades i samband med starten av mandatperioden 2019-2022.
Inom nämndens ansvarsområde ligger i huvudsak fastighetsfrågor, IT-frågor (organiseras på
tjänstemannanivå under stabsavdelningen) och lokalvårdsfrågor.
Även frågor på huvudmannanivå kring renhållning/slam och vatten och avlopp hanteras
formellt av fastighets- och IT-nämnden, men verksamheten organiseras inom det kommunala
bolaget Vatten och miljöresurs Berg Härjedalen AB.

Budgetutfallet visar ett underskott med netto 575 tkr, varav kostnadssidan ett underskott om
3 476 tkr och intäktssidan ett överskott om 2 901 tkr.
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Inom nämndens ansvarsområde ligger i huvudsak fastighetsfrågor, IT-frågor (organiseras på
tjänstemannanivå under stabsavdelningen) och lokalvårdsfrågor.
Även frågor på huvudmannanivå kring renhållning/slam och vatten och avlopp hanteras
formellt av fastighets- och IT-nämnden, men verksamheten organiseras inom det kommunala
bolaget Vatten och miljöresurs Berg Härjedalen AB. Vatten och miljöresurs bildades av
kommunerna Berg och Härjedalen den 1/1 2019. Inför 2020 kommer frågorna åter hanteras av
kommunstyrelsen.
Under 2019 har en politisk styrgrupp och med hjälp av olika tjänstemannagrupper arbetat med
verksamhetsövergång från Bergs hyreshus till en fastighetsavdelning inom den kommunala
förvaltningen. Verksamhetsövergången genomfördes 1/1 2020.
Lokalvården har under 2019 fortsatt med uppdraget att verkställa en köp- och säljorganisation, vilket träder i kraft 1/1 2020.

Eftersom det var första året för den nya nämnden och även första året som driftsfrågorna inom
VA och avfall hanterades av det nybildade bolaget var detta ett övergångsår. Vissa uppstartskostnader hade vi inte räknat med när vi budgeterade för VA och avfall.

Införlivningen av Bergs hyreshus fortsätter. Under 2020 kvarstår bolaget som ägare av
fastigheterna, men beståndet överförs successivt i kommunens ägo under 2021 och bolaget
Bergs hyreshus beräknas vara helt upplöst till årsskiftet 2021/2022.
Servicegruppen och lokalvården flyttas organisatoriskt till denna avdelning fr o m 2020, så
utmaningen framåt är att fortsätta jobba ihop den nya avdelningen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-06

Dnr 2020/244

Tillväxtavdelningen
Fredrik Åström
Kommunstyrelsen

Ansökan om LOK-stöd - Bergs RF
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att avslå den sent
ankomna ansökan
Ansvarig

Fredrik Åström
Finansiering

Ingen finansiering krävs
Tidplan/Uppföljning

Ingen uppföljning krävs
Bakgrund

Bergs ryttarförening har, efter sista ansökningsdatum, inkommit med
ansökan om kommunalt aktivitetsstöd.
Ansökan omfattar 112 aktiviteter med totalt 419 deltagartillfällen, vilket
motsvarar ett bidrag på 18 170 kr
Barnperspektivet

(X) Bedöms inte vara relevant
( ) Har beaktats (se bilaga)

Fredrik Åström
Biträdande avdelningschef, tillväxtavdelningen

Kopia till

Bergs Ryttarförening
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-30

Dnr 2017/318

Tillväxtavdelningen
Fredrik Åström
Kommunstyrelsen

Förändringar och justeringar i bidragsnormerna 2018- 2022
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta de föreslagna
förändringarna i bidragsnormerna
Ansvarig

Fredrik Åström
Finansiering

Finansiering sker ur verksamhet 3003 fritids- och föreningsverksamhet
Tidplan/Uppföljning

2022
Bakgrund

Bidragsnormerna har reviderats för att anpassas inför en digitalisering av
bidragsansökningar och utbetalningar som införs från och med 2021.
Revideringen omfattar uppdateringar till gällande kommunala riktlinjer,
förtydligande av villkor och krav samt ett generellt förtydligande av
bidragsnormerna.
Barnperspektivet

(x) Bedöms inte vara relevant
( ) Har beaktats (se bilaga)

Fredrik Åström
Biträdande avdelningschef, tillväxtavdelningen

Kopia till

Tillväxtavdelningen
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BERGS KOMMUN

1 (8)
Datum

Stabsavdelningen

2019-01-28

REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN

§1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och
revisorsersättare. Till gruppen förtroendevalda räknas även den som deltar i
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, som utgör en direkt
följd av ett uppdrag som ledamot eller ersättare i en nämnd.
§2

ERSÄTTNINGSFORMER

Ersättning kan utgå i form av månadsarvode, sammanträdesarvode och
resekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader,
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 10 12.
För förtroendevalda revisorer utgår timarvode som ersättning för tid som inte
är sammanträdestid.
§3

ERSÄTTNINGARNAS STORLEK

Ersättningarnas storlek, som särskilt beslutas av kommunfullmäktige, framgår
av ”Bilaga till reglemente för förtroendevalda i Bergs kommun”.
§4

MÅNADSARVODEN

Månadsarvoden utgår till de kommunalt förtroendevalda, som anges i den
ovan nämnda bilagan. Månadsarvode utgör ersättning för det engagemang den
förtroendevalde kan anses ha av sitt uppdrag i hemmet. Månadsarvodet
innefattar dessutom arbetsuppgifter:
- sammanträden inom ramen för uppdraget
- inläsning av ärenden och protokollsjustering inom ramen för uppdraget
- utövande av delegationsbeslut
- mottagningar för allmänheten, telefonsamtal o dyl
- förrättningar företagna på den förtroendevaldes eget initiativ samt förrättningar som utförs inom ramen för uppdraget.
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Datum

Stabsavdelningen

2019-01-28

Avgår förtroendevald som äger rätt att uppbära månadsarvode under
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den avgående och den som
inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem
innehaft uppdraget.
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom eller annars är
hindrad att fullgöra sitt uppdrag utgår lön eller ersättning enligt gällande
regler.
Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode, uppbär ersättaren
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
§5

SAMMANTRÄDEN

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ
som angetts i § 1.
Uppgift om deltagande i sammanträde/förrättning noteras av sekreteraren i
respektive nämnd/styrelse.
I de fall protokoll inte förs skall från sammanträdet upprättas en handling
innehållande uppgift om datum, tidsåtgång, närvarande och sammanträdesändamål. Uppgifterna skall bestyrkas av fungerande ordförande eller
sekreterare. För så kallat telefonsammanträde utgår inte arvode.
§6

SAMMANTRÄDESARVODEN

För sammanträde utgår arvode enligt bilaga till detta reglemente. Till ersättare
som är närvarande men inte tjänstgör vid kommunfullmäktiges sammanträde,
utgår sammanträdesarvode på samma grunder som till tjänstgörande ersättare.
(Reseersättning och inläsningsarvode utgår dock ej).
Till ersättare i styrelser och nämnder som är närvarande men inte tjänstgör
utgår inget arvode.
§7

RESEKOSTNADSERSÄTTNING

Vid sammanträde eller förrättning utgår ersättning enligt kommunens
resereglemente.
För förtroendevald som beretts kontorsutrymme är detta att anse som
tjänsteställe. För övriga förtroendevalda är hemmet att anse som tjänsteställe.
(Förtydligande se bilaga)
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2019-01-28

§8

FÖRRÄTTNING

Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:
1
2
3

4
5
6
7
8
9

protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför
sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd
konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet, förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör
sammankomst med kommunalt samrådsorgan
överläggning med kommunchef eller annan anställd vid det kommunala
organ den förtroendevalde själv tillhör
besiktning eller inspektion
överläggning med utomstående myndighet eller organisation
fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.

För ersättning enligt punkterna 3 - 9 krävs särskilt beslut. Beslut om
förrättning bör fattas först efter omsorgsfull prövning av behovet, och antalet
deltagare i förrättningen skall i möjligaste mån begränsas.
§9

FÖRRÄTTNINGSERSÄTTNING

Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt
samma grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde.
§ 10 PARTIGRUPPSMÖTE
Förtroendevald i kommunfullmäktige får ersättning såsom för förrättning då
denne deltar i partigruppsmöte, som hålls med anledning av och i anslutning
till sammanträde med kommunfullmäktige.
Ersättning utgår till närvarande ersättare oavsett om denne tjänstgör eller inte.
§ 11 FUNKTIONSHINDRAD FÖRTROENDEVALD
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader
som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp
med inläsning av handlingar och liknande.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av
kommunstyrelsen.
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§ 12 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
Ersättning utbetalas för förlorad arbetsinkomst med det faktiska
inkomstbortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från
arbetsgivaren. Intyget ska redovisa hur stort löneavdrag som görs per timme
vid frånvaro på grund av förtroendeuppdrag hos kommunen.
Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket
belopp, erhåller schablonersättning motsvarande den sjukpenninggrundande
inkomst som finns registrerad hos försäkringskassa. Intyg ska lämnas.
Ersättning utbetalas för förlorad arbetslöshetsersättning och ersättning från
föräldraförsäkringen med det faktiska ersättningsbortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetslöshetskassa eller försäkringskassa.
Ersättning kan även utgå när förvärvsarbete skulle utförts i omedelbar
anslutning till uppdraget även om själva sammanträdet eller förrättningen sker
utanför arbetstid.
Det ankommer på den förtroendevalde att inkomma med begäran och
erforderliga intyg. Begäran lämnas via rapportunderlag eller genom att den
förtroendevalde inkommer med en egen begäran.
Ersättning enligt denna paragraf är även tillämplig för sammanträde med
kommunfullmäktige samt för ej tjänstgörande närvarande ersättare.

§ 13 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ENLIGT § 10 - 12
För att kunna få ersättning enligt § 10 - 12 skall den förtroendevalde vid varje
tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande
kommunala organ.
§ 14 UTBETALNING
Ersättningarna enligt detta reglemente utbetalas månadsvis.
Tjänstgöringsrapporter för sammanträdesarvoden inlämnas till personalavdelningen senast den 27:e varje månad eller så fort uppgifterna är klara.
Uppgifter rörande icke ordinarie sammanträde/förrättning lämnas av den
förtroendevalde till sekreteraren omedelbart och senast inom en månad efter
förrättningens avslutande. Om uppgifter inte kommit personalavdelningen
tillhanda inom ett år efter sammanträdet/förrättningen förfaller rätten till
ersättning.
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§ 15 FÖRLORAD SEMESTERERSÄTTNING
Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorade semesterdagar som uppkommer till följd av tjänstledighet för kommunalt förtroendeuppdrag.
Av kommunen anställd förtroendevald behåller sina semesterdagar vid tjänstledighet för kommunalt förtroendeuppdrag.
Förlust av ersättning för förlorade semesterdagar skall av den enskilde
förtroendevalde styrkas via intyg från respektive arbetsgivare.
§ 16 ANSTÄLLD I KOMMUNEN
Anställd i Bergs kommun som fullgör förtroendeuppdrag under ordinarie
arbetstid ska ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag.
§ 17 TOLKNING
Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka och granska
tillämpningen av dessa bestämmelser.

§ 18 GILTIGHETSTID
Reglementet gäller fr o m 2016-03-15 och ersätter tidigare bestämmelser.
____
Beslutat av kommunfullmäktige den 15 mars 2016, § 38 och § 41.
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BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS
KOMMUN
I bilaga till reglemente för förtroendevalda i Bergs kommun redovisas
ersättningar och tjänstgöringsgrader för presidieuppdragen inom kommunens
nämnder och styrelser.
MÅNADSARVODEN
Uppdrag

Tjänstgöringsgrad
Kommunstyrelsens ordförande
100 %
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf
30 %
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf
30 %
Kommunstyrelsens 3:e vice ordf
20 %
Kommunstyrelsens 4:e vice ordf
20 %
Kommunfullmäktiges ordförande
8%
1:e vice ordf i kommunfullmäktige
4%
2:e vice ordf i kommunfullmäktige
4%
Vård- och socialnämndens ordförande 60 %
1:e vice ordf Vård- och socialnämnden 20 %
2:e vice ordf Vård- och socialnämnden 20 %
Utbildningsnämndens ordf
50 %
1:e vice ordf Utbildningsnämnden
20 %
2:e vice ordf Utbildningsnämnden
20 %
Fastighet- och IT-nämndens ordf
30 %
Gem. miljö- och byggnadsnämnd ordf 30 %
Revisionens ordförande
4%
BTEA:s ordförande
30 %
BHH:s ordförande
20 %

Ersättning/månad
fr.o.m. 2019-04-01
48 278:14 483:14 483:9 656:9 656:3 862:1 931:- plus arvode
1 931:- plus arvode
28 967:9 656:9 656:24 139:9 656:9 656:14 483:14 483:1 931:- plus arvode
14 483:9 656:-

SAMMANTRÄDESARVODEN
De förtroendevalda erhåller ersättning för deltagande i sammanträden och övriga
förrättningar med halvt eller helt dagsarvode. Sammanträdesersättning utgår inte
till ordförandena i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder för sammanträde
eller förrättning, som utförs inom ramen för uppdraget som ordförande. Inte
heller till kommunstyrelsens 1:e, 2:e, 3:e och 4:e vice ordförande och
Utbildningsnämnden och Vård- och Socialnämndens 1:e vice och 2:e vice
ordförande utgår ersättning. Till övriga vice ordföranden utgår ersättning.
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Datum

Stabsavdelningen

2019-01-28
Sammanträdets/förrättningens
varaktighet
1/2 dag (upp till 4 timmar)
1/1 dag (över 4 timmar)

Ersättning
i kr fr.o.m. 2018-04-01
587:1 174:-

Inläsningsarvode: 289:- (utbetalas per sammanträde för att de förtroendevalda
skall få ersättning för den tid, som åtgår för att förbereda sig för sammanträdet).
För protokollsjustering utges arvode med 257:-.
Förtroendevald som kan styrka förlorad arbetsförtjänst överstigande erhållet
sammanträdesarvode erhåller kompensation.

TIMARVODE
För de förtroendevalda revisorerna utgår timarvode som ersättning för tid, som
inte är sammanträdestid.
Timarvodet utgör 149:-.
____

Politiker som samtidigt har anställning åt kommunen
Politiker som även i sin anställning arbetar vid kommunkontoret
Kommunkontoret är tjänsteställe. Resorna mellan bostad och kommunhuset är
privata resor även i samband med förtroendeuppdraget, eftersom resan sker till
tjänstestället hos kommunen. Resorna från kommunkontoret till Mediacenter är
tjänsteresor. I de fall resorna sker direkt mellan bostaden och Mediacenter är det
också tjänsteresor, men åker politikern in till kommunkontoret före eller efter
mötet t ex för att hämta och lämna material, bryts tjänsteresan och resan mellan
bostad och kommunkontor betraktas som en privat resa till och från arbetet.
Politiker som i sin anställning arbetar på annan arbetsplats än
kommunkontoret
Tjänstestället är på den andra arbetsplatsen, under förutsättning att anställningen
utgör huvuddelen av arbetet för kommunen. Resorna mellan bostaden och
tjänstestället är privata resor. Resan från tjänstestället till kommunkontoret och
resan från kommunkontoret åter till tjänstestället, eller direkt hem till bostaden, är
tjänsteresa. Även resorna mellan kommunkontoret och Mediacenter, samt resan
från Mediacenter åter till tjänstestället, eller direkt till bostaden är tjänsteresor.
Omvänt gäller om dagen inleds med arbete som politiker vid kommunkontoret.
Då är resan från bostaden till kommunkontoret och till Media-center, samt resan
från dessa platser till ordinarie tjänsteställe, eller direkt till bostaden, tjänsteresa.
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Datum

Stabsavdelningen

2019-01-28

Politiker som inte samtidigt har en anställning åt kommunen
(har t ex annan anställning eller egen näringsverksamhet)
Det finns ett anvisat arbetsrum vid kommunkontoret
Kommunkontoret är tjänsteställe i uppdraget åt kommunen. Samma förutsättningar gäller som för politiker som i sin anställning arbetar vid kommunkontoret
ovan.
Det finns inget eget arbetsrum, men ett rum vid kommunkontoret som delas
med andra politiker i samband med möten etc (dvs förfogar inte själv över
rummet)
Bostaden är tjänsteställe. Resorna från bostaden, eller tjänsteställe hos annan
arbetsgivare, till kommunhuset respektive Mediacenter är tjänsteresor. Detsamma
gäller återresan. Om den politikern under tjänsteresan ”mellanlandar” vid sin
bostad, eller vid tjänstestället hos annan arbetsgivare, bryts tjänsteresan och resan
mellan bostaden och tjänsteställe hos annan arbetsgivare betraktas som en privat
resa till och från arbetet.
Det finns inget eget arbetsrum vid kommunkontoret
Bostaden är tjänsteställe. Samma förutsättningar gäller som för politiker i
föregående avsnitt.
____________
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