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Principer taxor



Utformning av tillsynsavgifter

Regeringens skrivelse 2009/10:79

”En tillsynsavgift bör motsvaras av en tydlig motprestation och 

ha principen om full kostnadstäckning som ekonomiskt mål”

 Avgifterna bör vara lättbegripliga och förutsebara

Ge incitament till avsedda beteenden hos tillsynsorganen och de 

objektansvariga

 Avgifterna bör inte vara konkurrenssnedvridande

Uttagandet av en avgift bör inte medföra höga administrativa 

kostnader för tillsynsorganet eller objektansvariga



Kommunala tillsynsavgifter
Regeringens skrivelse 2009/10:79

”Kommunala tillsynsavgifter bör fastställas av respektive 

kommun”

De samordnande statliga myndigheterna bör vägleda kommunerna 

och följa upp deras avgifter för tillsyn

 Skillnaderna mellan kommunerna tillsynsavgifter bör kunna 

minskas

 Kommunala myndigheternas tillsynsverksamheter 

avgiftsfinansieras till 25-30% 

 Principen om kommunernas rätt välja finansiering och bestämma 

avgifterna upprätthålls



Avgiftsfinansiering
Ekonomistyrningsverket 2004:16 

När det gäller ekonomiskt mål, får varje kommun besluta om hur 

stor del av kostnaderna för tillsynen som ska täckas med avgifter. 

Det finns således normalt inga bindande normer för hur 

avgiftskonstruktionerna ska se ut eller hur stor del av kostnaderna 

för tillsynen avgifterna ska täcka

 Kommunfullmäktige beslutar dels hur avgiftskonstruktionen ska 

utformas, dels ekonomiskt mål för eventuella avgifter

 Livsmedelskontrollen har krav på tillräckliga resurser (EG 882/2004 

Artikel 4)

OBS! endast kontroll ej hela verksamhetsområdet



Principen om avgiftsfinansiering

Det anses exempelvis ofta rimligt att den som orsakar det allmänna 

kostnader också ska betala för den. 

 En viktig princip är att förorenaren ska betala de kostnader som 

denne orsakar. 

 Inom miljöområdet kan verksamhetsutövaren i princip betala 

samtliga kostnader som verksamheten orsakar samhället. 



Andra principer

Retroaktivitetsförbudet

 Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. 

Likställighetsprincipen

 ”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte 

finns sakliga skäl för något annat”. 

Självkostnadsprincipen

 ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kost-

naderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget till-

handahåller (självkostnaden)”.
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Olika underlag

 Timavgift

 Taxabestämmelser

 Index



Vilka uppgifter behöver vi ha?

 Årsmedellön per handläggare

 Antal timmar avsatta för tillsyn/kontroll (h)

Gemensamma kostnader och myndighetsområdets kostnader (kr)

 Antal årsarbetskrafter (åa)

OBS taxabestämmelser ingår i taxan!



Underlag för att räkna ut kr/h

Underlag och handledning på 

taxasidorna skl.se. 

Handläggningskostnad/timme 

är en schablonuppgift

 Genomsnittliga uppgifter används

 Tas fram per 

myndighetsområde 

 Bygg, MB, 

 LIV

 Börja i god tid = på våren och 

inte på hösten!

 Läs handledning före

 Ta fram uppgifterna i förväg!

 Samarbeta med ekonomi/ 

personalavdelning



Arbetstid

1. Framsida

2. Generella uppgifter

3. Översikt

4. Genomsnittlig tid

 Årsarbetstid

 Frånvaro

 Faktiskt arbetad tid

 Handläggningstid

 Restid ( i livsmedelsunderlaget)

Timmarna = 

exempel från MB



Lönekostnad

Lönekostnad och årsarbetskraft

 Ta hjälp av 

personalavdelningen! 

 Var ute i god tid (på våren ej 

hösten), läs handledningen

Om svårt skilja mellan chef och 

handläggare i lön, eller chefen 

utför handläggning =Ta med 

chefen här 

OBS! Inte med på två ställen

 Exelfilen beräknar 

genomsnittlig årslön för en 

handläggare: 

 Årsmedellön inklusive 

personalomkostnader (PO, ca 

40%) för handläggare inom 

myndighetsområdet

 T.ex. snitt 34000kr/mån *12 mån* 

1,4= 571 000 kr/år i snittlön för 

handläggare



Gemensamma kostnader

Består av två delar, 

gemensamma kostnader och 

myndighetsspecifika kostnader

 Kostnad för gemensamma 

nyttigheter beror på er 

organisation

 Ofta förvaltningsnivå (nivån 

ovanför myndighetsområdet i 

fråga) 

 Excel beräknar hur stor del av 

förvaltningens gemensamma 

nyttigheter som belastar varje 

handläggare på förvaltningen 

 Man anger därför även 

årsarbetskrafter för förvaltningens 

handläggare



Forts. gemensamma kostnader

 Excel fördelar gemensamma kostnaderna på förvaltningens alla 

handläggare

 T.ex. 3,5 miljoner fördelat på 10 handläggare, ger 350 000 kr i 

gemensamma kostnader per handläggare

 Chef o administratörs lönekostnad ska ingå här

 Excel beräknar hur stor andel av de gemensamma kostnaderna 

som aktuella myndighetsområdet tar i anspråk 

 T.ex. 350 000 kr * 3 åa= 600 000 kr



Myndighetsspecifika kostnader

Myndighetsspecifika kostnader 

(inom myndighetsområdet)

 T.ex. nämndkostnader som 

belastar aktuellt 

myndighetsområde

 Miljöövervakning

 Provtagning 

 Ev. fuskkontroll

 m.m.

 T.ex. 100 000 kr

 Excel beräknar även hur de 

myndighetspecifika

kostnaderna belastar varje 

handläggare inom 

myndighetsområdet

 Excel använder härför 

myndighetsområdet 

årsarbetskrafter, t.ex. 3 åa



Repetition tumregel räkna ut kr/h

Kostnader (kr)

 Lön 500 000-600 000 kr

 Gemensamma 200 000-300 000 

kr

 Myndighetsspecifika 0-100 000 kr

ca 900 000 kr per handläggare

Handläggningstid (h)

 MB 800-1200 h

 LIV 800-1000 h

Riktvärde, schablon (kr/h)

MB 900 000 / 1000 = 900 kr/h 
[Genomsnitt 984 kr/h 2019]

LIV 900 000 / 900 = 1000 kr/h 
[Genomsnitt 1112 kr/h 2019]Handläggares kostnader delas med 

handläggarens tid



Sotningstaxor SKR

SKR modell taxa

 Timtaxa

 3 delar i avgiften, % av timtaxa

 Grundavgift, administration, transport, rabatt aviserad tid, kombinerat besök

 Objektsavgift, kostnad arbetsmoment rengöring, brandskyddskontroll

 Övriga avgifter, kan ej genomföras, svåråtkomligt

Sotningsindex 2020 – uppskjuten avtalsrörelse, 

80% löneökning + 20% KPI



Underlag och vägledning

Sotningsspecifika

 Exempel konstruktion 

sotningstaxa, s. 23-25

 Sotningsindex

Övrig räddningstjänst

Plan och bygglov

Miljö och livsmedel

Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) är avsett att 

användas för kommunerna som 

underlag vid beräkning av 

kostnadernas utveckling i fasta 

löner och priser.

Kurser och konferenser

https://skr.se/download/18.4f345f14169c08e1c2035d9b/1553844978776/Mall%20-%20Upphandling%20reng%C3%B6ring%20och%20brandskyddskontroll_SKL%20version_1_0.docx
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/skyddmotolyckorraddningstjanst/brandskyddskontrollsotning.338.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/skyddmotolyckorraddningstjanst/taxaraddningstjanst.9230.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov.2205.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo.732.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html


Frågor?


