
En kort genomgång av SKL:s nya 
taxa



Allt börjar med behovet

Behovet styr taxan



Hur många har sett denna skrift?



Nytt stöd för behovsutredningar

 SKL har tagit fram en ny skrift om kommunala behovsutredningar, 

som ett stöd för kommunernas arbete med behovsutredningar och 

tillsynsplanering. 

 Syftet med skriften är att det ska bli lättare att förstå vad en 

behovsutredning är och hur det politiska utrymmet för prioriteringar i 

tillsynen ser ut. 

Du hittar skriften här https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunala-

behovsutredningar.html

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunala-behovsutredningar.html


Kort repetition



Kommunen styr

Omvärldsbevakning

Kommunen styr

Allmänhet/verksamheter styr

Staten styr

Hur går en 

behovsutredning till? 



Kommunen prioriterar behovet

 Vad är viktigt lokalt?

 Var ska resurserna läggas?

Hur påverkas kommunen av 

krav i lagstiftningen?

Nationella projekt



Behovet är en ledningsfråga

Chefer och politiker måste hålla i processen

 Allt är inte lika prioriterat

 Jämförelser driver diskussionen vidare

 Prata med andra kommuner



Varför ny taxemodell?

 Behov av enklare och mer 

användarvänlig taxa (enkät 

2014, samtal med aktörer)

Digitalisera taxesystem

 Standardisera begrepp

Mervärden kan utvecklas



Nya taxan omfattar dessa delar

 Paragrafer (taxan)

 Bilaga 1 inkl. avgiftsnivå

 Bilaga 2

 Bilaga 3

Glöm inte sammanfattande skrivelse!

 Taxan antas i kommunfullmäktige



De nya bilagorna

 Bilaga 1 = avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn

 Bilaga 2 = fasta årliga avgifter för A, B, IUV, C och H

 Bilaga 3 = timavgifter (efterskottsdebitering) för U och UH 

 Kommunen kan lyfta branscher från bilaga 3 till bilaga 2



Prioriteringarna återkommer i taxan



Fakta om avgiftsnivåer

Avgiftsnivå (AN)

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 4
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Definition av kommunens

arbetsinsats:

Endast att bekräfta handlingarna

Göra bedömning via skrivbord

Göra bedömning på plats

Komplexa ärenden, eller ej möjligt att 

schablonisera

Exempel på hur bilaga 1 

ser ut i en kommun:

AN 1 = 2 h

AN 2 = 4 h

AN 3 = 12 h

AN 4 = Timavgift



Att arbeta med underlagen

 Behovsutredningen kommer först!

 Stämmer SKL:s underlag för er?

 Ändra innan KF

Dokumentera avsteg från SKL:s underlag (nämnd)

 Hjälp varandra med att förbättra underlagen

Revidera taxaunderlagen i samband med behovsutredning (1/3år)

 Samarbeta med andra kommuner

 Jämför och diskutera 



Tack för visat 
intresse!

Håll utkik efter mer material på vår 

hemsida!


