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Kopiering och scanning 

 

  

Svartvit A4 sida 1-9

A4 sida 10 50 kr

A4 över 10 sidor 2 kr/sida

A3 5 kr/sida

A2 30 kr/sida

A1 50 kr/sida

A0 80 kr/sida

Färg A4 sida 1-9

A4 sida 10 50 kr

A4 över 10 sidor 2 kr/sida

A3 10 kr/sida

A2 60 kr/sida

A1 100 kr/sida

A0 160 kr/sida

Scanning

50 kr

Svartvit A4 2 kr/sida

A3 5 kr/sida

A2 40 kr/sida

A1 64 kr/sida

A0 96 kr/sida

Färg A4 3 kr/sida

A3 6 kr/sida

A2 80 kr/sida

A1 128 kr/sida

A0 192 kr/sida

Scanning

40 kr
232 kr/sida 

Digital fil till e-post

Digital fil till USB-minne 56 kr/st

Beslutat av Kommunfullmäktige 2019-11-26

exkl. momsKostnad för utlämning av elektroniska handlingar

A4 och A3 sida 1-9

Över 9 sidor (per påbörjad fjärdedels arbetstimme)

Kopiering, utskrift och scanning av eget medtaget material som inte är allmän 
handling

A4 och A3 sida 1-9

Över 9 sidor (per påbörjad fjärdedels arbetstimme)

A2, A1 och AO ( tillkommande kostnad 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme 
vid arbetstid utöver 15 minuter)

ej momsKopiering,utskrift och scanning av allmänna handlingar

ingen avgift

ingen avgift

exkl. moms

ingen avgift

ingen avgift

ingen avgift
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Felparkeringsavgift 

 

Torghandel och tillfällig uthyrning av allmän plats 
(Storuman och Tärnaby) 

 

Arrendeavgift 

 

Felparkeringsavgift Fordon felparkerat 500 kr
Fordon felparkerat på plats avsedd för handikappad 800 kr

exkl. moms

(Moms debiteras inte på hyra av plats)

225 kr/dag

Platser med el - upp till 10A, 1 fas - mark 212 kr/dag + el 63 kr/dag 288 kr/dag

Platser med el - upp till 16A, 3 fas - mark 212 kr/dag + el 125 kr/dag 350 kr/dag

Hyra allmän plats för kommersiellt arrangemang, exkl el 2100 kr/dag

-- tillkommer kostnad för el - upp till 10A, 1 fas 65 kr/dag

-- tillkommer kostnad för el - upp till 16A, 3 fas 130 kr/dag

Hel dag för plats som anvisas för s.k. torghandel, Storuman och Tärnaby (utan el)

Ideella föreningar disponerar anvisad plats gratis. Kostnad för el skall betalas plus 
moms.
Personer och företag som bedriver verksamhet inom kommunen nyttjar anvisad plats 
gratis. Kostnad för el skall betalas plus moms.

exkl. moms

Vedplats glesspikat vedförråd, ej moms 600 kr/år

Vedplats tätspikat vedförråd, ej moms 1500 kr/år

Markområde för tillfällig uppställning, lägst 600:-/år 6 kr/kvm

Jaktarrende 7 kr/ha

exkl. moms
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Taxa för försäljning av kommunal mark 

 

Arbete för alla 

 

  

Beslut antaget i Kommunfullmäktige 2019-11-26

Resttomter för bostäder: 56 kr/m2

-Storuman, Stensele, Tärnaby och Hemavan 

-Åskilje, Gunnarn, Barsele, Slussfors, Långsjöby och Skarvsjöby 21 kr/m2

60% rabatt

60% rabatt

-Hemavan 214 kr/m2

-Storuman och Tärnaby 77 kr/m2

Tomter för fritidsbostäder i Högstaby 35 kr/m2

Mark för industriändamål 20 kr/m2

Tomter för handelsändamål:

Råmark prissätts enligt gällande riktlinjer för kommunala markanvisnings- och 
exploateringsavtal

ej moms

Tomtpris för nytillkomna detaljplanelagda områden för permanentboende och 
industriändamål beslutas separat

Övriga resttomter för bostäder som bedöms svårbebyggda utifrån tekniska 
förutsättningar
Resttomter som bedöms lämpliga för annat ändamål än bostäder 

Taxa för utfört arbete, exkl material 184 kr/tim, person

exkl. moms
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Tekniska avdelningen 
Personalkostnader 

 

Avstängning vatten 

 

Uthyrning maskiner 

 

 

  

 

Personalkostnader interna tjänster, vardagar 07.00 -- 16.00 428 kr/tim

Personalkostnader interna tjänster, övrig tid 642 kr/tim

Personalkostnader externa tjänster, vardagar 07.00 -- 16.00 459 kr/tim

Personalkostnader externa tjänster, övrig tid 688 kr/tim

Administrativ, handläggning, utredningar mm. internt 683 kr/tim

Administrativ, handläggning, utredningar mm. externt 714 kr/tim

Ingenjör, kvalificerad handläggare, vardagar 07-16, övrig tid +35% 979 kr/tim

exkl. moms

Avstängning av vatten på kundens begäran, en resa. (inkl. öppning av vatten) 545 kr/gång

Avstängning av vatten på kundens begäran, två resor. (inkl.öppning av vatten) 1071 kr/gång

exkl. moms

Traktorer Redskapsbärare, inkl förare 805 kr/tim

Traktor JCB, inkl förare 805 kr/tim

Lastbilar/Pickup Lastbil Volvo FL6, inkl förare 591 kr/tim

Lastbil Volvo FL6, inkl förare internt 525 kr/tim
Bil/Lätt lastbil/Pickup < 3 500 kg Reseers., övr. orter 6 kr/km

Övriga fordon/ Polaris 4 x 6 exkl drivmedel 821 kr/dag

maskiner Ångpanna inkl. förare, medhjälpare och bil (radie 20km) 1346 kr/tim

Ångjanne, exkl gasol 410 kr/dag
Spolmaskin inkl. förare, medhjälpare och bil (radie 20km) 1346 kr/tim
Spolmaskin inkl. förare och bil (radie 20km) 979 kr/tim
Spolmaskin inkl. bil 336 kr/tim
Vardagar (05:00‐20:00) inkl. förare 856 kr/tim

Helger, röd dag, kväll och natt inkl. förare (20:00‐05:00) 1264 kr/tim

exkl. moms

Pistmaskin Hemavan-
Tärnaby (externt)
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Uthyrning maskiner, forts. 

 

  

Grävmaskin Grävmaskintjänst via ramavtal, inkl förare

Elverk Elverk 6,5 kWh exkl. drivmedel 719 kr/dag

Elverk 2,2 kWh exkl. drivmedel 357 kr/dag

Elverk 16 kWh exkl. drivmedel 1127 kr/dag

Pumpar Bensindriven vattenpump exkl. drivmedel 234 kr/dag

Dränkbar pump 220 V 173 kr/dag

Dränkbar pump 380 V 239 kr/dag

Slang 6 kr/m

Borrmaskiner Luftborrmaskin 214 kr/dag
Borrning genom husvägg, borrutr 40mm borr, tillkommer 
personal 214 kr/gång

Luftslang 6 kr/m

Kompressorer Kompressor exkl. drivmedel 255 kr/tim

Kompressor exkl. drivmedel 1009 kr/dag

Bilmaskin, elektrisk 214 kr/tim

Utrustning vid Pump + slang 117 kr/dag

vattenfrysning Eltiningsutrustning 224 kr/dag

Läcksökning Etableringsavgift 627 kr/gång

Läcksökningsutrustning 295 kr/tim

Personal- och resekostnad enligt ovan

Övrigt Elsvets utrustning PE 357 kr/dag

Gallervält 107 kr/dag

Kamera, VA-inspektion 183 kr/tim

Kamera, VA-inspektion 1412 kr/dygn

Kapsåg exkl drivmedel 367 kr/dag

Ringlyft 110 kr/dag

Släpvagn 214 kr/dag

Såningsmaskin 107 kr/dag

Slaghacka 612 kr/dag

Röjsåg 229 kr/dag

exkl. moms

Entrepr arvode +20%
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Lokaler 
Allmänt om lokaler 

 

Lokalhyror 

 

- Uthyrning av kommunens lokaler sker under vår - och höstterminer när kommunens egen 

verksamhet inte hindrar det.

- Bokning av idrottsanläggning/lokal görs via en e-tjänst på kommunens hemsida. 

- För hyra av kommunens lokaler av mer stadigvarande karaktär (hela byggnader under 

längre tid) träffas separata överenskommelser med Fastighets AB Umluspen.

Regler för Storumans bowlinghall:

- Dagtid skall skolor, handikappföreningar och pensionsgrupper prioriteras.

- Seriespel, dropinbokningar och tillfälliga personliga tider betalas i hallen kontant före spelet börjar.

Alla återkommande bokningar skall faktureras.

Bastu Slussfors Bastu - registrerade föreningar/organisationer

Utställningsytor Kommunbor, föreningar, skolor mm

Ej kommunbor 100 kr/dag

Sporthallar Hel hall Halv hall 

Bollhallen SIK 

Registrerade föreningar/organisationer 80 kr/tim 40 kr/tim
Privata 160 kr/tim 80 kr/tim

Kommersiell verksamhet* 360 kr/tim 180 kr/tim

SIK 

Registrerade föreningar/organisationer 40 kr/tim
Privata 120 kr/tim

Kommersiell verksamhet* 250 kr/tim

Röbrohallen Registrerade föreningar/organisationer 60 kr/tim 30 kr/tim

Privata 120 kr/tim 60 kr/tim

Kommersiell verksamhet* 240 kr/tim 200 kr/tim

Gunnarn, Slussfors, Tärnaby, Hemavan, Stensele

Registrerade föreningar/organisationer 40 kr/tim
Privata 120 kr/tim

Kommersiell verksamhet* 250 kr/tim

Storhälla Gräs- eller grusplan 60 kr/tim 30 kr/tim

SIK 120 kr/tim 60 kr/tim
Registrerade föreningar/organisationer 240 kr/tim 200 kr/tim

Privata 120 kr/tim 80 kr/tim

Kommersiell verksamhet* 250 kr/tim 200 kr/tim

Matsalar Slussfors, Gunnarn, Stensele, 
Parkskolan, Röbroskolan, Central HK  

Gratis

ej moms

Enligt avtal

Se FKUN:s taxa

Se FKUN:s taxa

Enligt avtal

Övriga hallar (FKUN:s 
taxa)

Bollhallen café och 
läktare

Enligt avtal



  Kommunstyrelsens taxor och avgifter 
  2021 
 

9 

 

 

Samlingslokaler

Akkan Scenen
Registrerade föreningar/organisationer 40 kr/tim

Privata 120  kr/tim
Kommersiell verksamhet* 250 kr/tim

Blå Kupan Stora salen, Café, Kök, Pysselrum, Pingisrum
Registrerade föreningar/organisationer 20 kr/tim

Privata 60  kr/tim
Kommersiell verksamhet* 250 kr/tim

Slussfors Foajé, Klassrum

Gunnarn Gemensam lokal
Registrerade föreningar/organisationer 40 kr/tim

Privata 120  kr/tim
Kommersiell verksamhet* 250 kr/tim

Slöjdsalar

Slussfors Trä, Textil

Centralskolan Trä, Textil

Ishall SIK

Övriga föreningar 80 kr/tim

Privata 160 kr/tim
Kommersiell verksamhet* 360 kr/tim

Simhall

Bowling

Armbrytarlokal

Gymmet i Tärnaby
* Avgiften maximalt 1200 kr/dag

Övrigt Borttappat nyckel/kort 300 kr/kort

Upplåsning kvällar och helger (om låstagg/nyckelkort/nyckel 
saknas) 200 kr

Videokonferens, dagtid, Dialogen, Samservice (teknisk 
hjälp ingår) 600 kr/timme

Dygnshyra (24 timmar) Sporthallar, Storhälla och samlingslokaler
Registrerade föreningar/organisationer 375 kr/dygn

Privata 700 kr/dygn
Kommersiell verksamhet 700 kr/dygn

Sporthallar, Storhälla och samlingslokaler
Registrerade föreningar/organisationer 650 kr/dygn

Privata 1200 kr/dygn
Kommersiell verksamhet 1200 kr/dygn

ej moms

Enligt avtal

Se FKUN:s taxa

Se FKUN:s taxa

Se FKUN:s taxa

Helghyra (fre. kl 17:00-
sön kl 12:00)

Se FKUN:s taxa

Se FKUN:s taxa

Se FKUN:s taxa

per rum

Se FKUN:s taxa
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Simhall

Bowling

Armbrytarlokal

Gymmet i Tärnaby
* Avgiften maximalt 1200 kr/dag

Övrigt Borttappat nyckel/kort 300 kr/kort

Upplåsning kvällar och helger (om låstagg/nyckelkort/nyckel 
saknas) 200 kr

Videokonferens, dagtid, Dialogen, Samservice (teknisk 
hjälp ingår) 600 kr/timme

Dygnshyra (24 timmar) Sporthallar, Storhälla och samlingslokaler
Registrerade föreningar/organisationer 375 kr/dygn

Privata 700 kr/dygn
Kommersiell verksamhet 700 kr/dygn

Sporthallar, Storhälla och samlingslokaler
Registrerade föreningar/organisationer 650 kr/dygn

Privata 1200 kr/dygn
Kommersiell verksamhet 1200 kr/dygn

ej moms

Se FKUN:s taxa

Se FKUN:s taxa

Se FKUN:s taxa

Helghyra (fre. kl 17:00-
sön kl 12:00)

Se FKUN:s taxa
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Kartor och mätning 
Avgifter för analogt- och digitalt kartdata 

 

Baskarta

Analog karta/bitmap 940 kr/ha

Digital karta/vektor 1600 kr/ha

Grundkarta

Analog karta/bitmap* 940 kr/ha

Digital karta/vektor* 1600 kr/ha

*Bearbetnings-, res- och leveranskostnad tillkommer

Nybyggnadskarta

Tillägg för filformat dxf/dwg 1000 kr

Kartdata från flygning 2013, 2019 eller drönarflygning

Ortofoto, högupplöst <10 cm/pixel* 940 kr/ha

Laserdata* 1600 kr/ha

*Bearbetnings-, res- och leveranskostnad tillkommer

Specialkarta (blandat kartdata, exkl utdrag ut baskartan eller flygning)

Timtid, offereras 1100 kr/tim

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av skatter och avgifter.

Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga  nyttjare av kommunalt kartdata.

Kommunens kartdata är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartdata

överlåts normalt endast rätten att nyttja data för visst ändamål (icke exklusiv rätt).

Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för upplåtelsen tillåtas variera med

det angivna ändamålet eller användningen av kartdata.

exkl. moms

Enl MSBN taxa

För permanenta nyttjare  av kommunalt kartdata träffas vid uttagande av avg. normalt avtal, som löper flera år.
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Avgifter för mätningsarbeten och kartframställning 

 

  

Personalkostnad Ingenjör/Handläggare 07:00-16:00, övrig tid +35% 1100 kr/tim

Personalkostand Mätningsbiträde, 07:00-16:00, övrig tid +35% 800 kr/tim

Bilersättning 7 kr/km

Förättningsförberedelser Lantmäteriet, enligt KFF-avtal

Gränsutvisning med träläkt

Taxa enligt nedan gäller vid beställningstid mer än 10 arbetsdagar
Grovutsättning * 8000 kr

Finutsättning * 8000 kr

Lägeskontroll 6500 kr

Extra hörnpunkt utöver 8 st 200 kr

10000 kr

Komplementbyggnad i samband med utsättning av huvudbyggnad

Grovutsättning 4500 kr

Finutsättning 4500 kr

Hyra av utrustning

GPS-utustning (GNSS) 1000 kr/dag

Totalstation Trimble S6 1000 kr/dag

Kabelsökarpaket m. signalgenerator CAT4 550 kr/dag

Avvägningsinstrument 80 kr/dag

Husutsättning huvudbyggnad, grundavgift

* Extra avgift tillkommer vid kortare beställningstid då arbetet ej går att planera med 
annat arbete. 

Tid- och bilersättning enl 
ovan

Tid- och bilersättning enl 
ovan

exkl. moms
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SUMNET 

 

 

 

Information gällande samtliga tjänster och produkter från sumnet.

Alla taxor och avgifter kräver att ett befintligt avtal finns hos oss. alt. att ett sådant ingås vid köptillfället.

Information om vad som ingår i varje tjänst och produkt beskrivs i avtalen.

Flera tjänster och avgifter kan vara delar i avtalspaket, så att löpande avrop kan ske.

(1.) Anslutningsavgifter till stadsnätet (alternativ enligt byggnadstyp)

(1.1-3) Privatperson: Ansluter till spridningspunkt 8 000 kr

Ansluter till anslutningspunkt 12 800 kr

Ansluter och grävning ingår 20 000 kr
(1.4-6) Företag: Ansluter till spridningspunkt 10 000 kr

Ansluter till anslutningspunkt 16 000 kr

Ansluter och grävning ingår 25 000 kr

Ansluter till spridningspunkt 13 000 kr

Ansluter till anslutningspunkt 19 000 kr

Ansluter och grävning ingår 28 000 kr
(1.10-12) Företag: Ansluter till spridningspunkt 16 250 kr

Ansluter till anslutningspunkt 23 750 kr

Ansluter och grävning ingår 35 000 kr

Fiber till varje hushåll/lokal ink. cpe 3 920 kr

Befintligt fastighetsnät används 2 000 kr
(1.15) Åtgärd vid 
avtalsbrott Avstängning/återinkoppling vid avtalsbrott 1 200 kr

(2.1-5) Ethernet Light 100/100 Mbit/s 175 kr/mån
(SumNet öppna nätet) 250/100 Mbit/s 240 kr/mån

500/100 Mbit/s 370 kr/mån

1000/100 Mbit/s 600 kr/mån

Fritidstjänst 30dagar surf 100/100 Mbit/s 325 kr

(2.6-9) Ethernet Medium Startkostnad 5 000 kr
(Lokalaccess P till P)

10 Mbit/s 1 000 kr/mån

100 Mbit/s 1 500 kr/mån

1000Mbit/s 2 500 kr/mån

exkl. moms

exkl. moms

Byggnadstypen har ett hushåll eller en lokal t.ex. Småhus/fritidshus & företag

Byggnadstypen har flera hushåll eller lokaler t.ex. Parhus, flerbostadshus, 
företagshotell (anslutning + per hushåll/lokal)
(1.7-9) 
Privatperson/Förening:

(2.) Tjänster i kommunikationsnätet

(1.13-14) Tillkommande 
per hushåll eller lokal:
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(3.1-6) Svartfiberhyra Svartfiber Light Startavgift 400 kr

Svartfiber Light Privatkund (tidigare avtal 1 kunder) 70 kr/mån

Svartfiber Light Företag 140 kr/mån

Svartfiber Standard startavgift 10 000 kr

Svartfiber Standard >5km (mono) SLA0 2 kr/m

Svartfiber Standard >5km (par) SLA0 3 kr/m

(3.7-11) Underhåll Väggskåp 9HE ink. montage 2 500 kr

CPE ink. Montage 1 200 kr

Extra strömadapter till CPE 159 kr

UPS Strömadapter till CPE 399 kr

Timtid Stadsnätstekniker 900 kr

(4.1-2) Inplacering i site Helskåp (pris justeras efter tillgångar i site/nod) 15 000 kr/år

1UE i bef. skåp/rack (pris justeras efter tillgångar i site/nod) 1 500 kr/år

exkl. moms(4.) Inplacering i site & nod

(3.) Stadsnätsavgifter exkl. moms
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Färdtjänsttaxa 

 

  

FÄRDTJÄNSTTAXA

Gällande kollektivtrafiktaxa med påslag 18 kr

exkl. moms

avgift +18 kr
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Räddningstjänsten 

 

Personal för teknisk service 

 

Fordon 

 

1. Inledande bestämmelser

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Vid beräknande av tid och avstånd räknas påbörjad timme/dag/vecka/kilometer som 
hel.

Kortast tid för debitering är en timme om inte annat anges, utom p.11 där 30 minuter 
är kortast tid.

Tid beräknas från avfärd till återkomst på brandstationen. Eventuell tid för återställning 
av material tillkommer.

Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för hela 
återanskaffnings-värdet.

Vid tjänster/arbeten av speciell karaktär kan särskild överenskommelse träffas.

För sådant som inte finns med i denna taxa, bestämmer räddningschefen eller den 
han har utsett, kostnaden.

Uthyrt material som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas. 
Hyreskostnaden blir då reducerad i motsvarande grad.

Alla priser är angivna utan moms.

Observera att personalkostnader tillkommer i vissa fall

2. Personalkostnader. Påbörjad timme räknas som hel timme

2.1 Personalkostnader , vardagar 07.00 - 17.00 450 kr/tim

2.2 Personalkostnader, övrig tid 787 kr/tim
2.3 Personalkostnad för tillsynsförrättare, vardagar 07.00 – 

17.00
1104 kr/tim

2.4 Personalkostnad för tillsynsförrättare. Övrig tid. 1432 kr/tim

exkl. moms

3. Fordon
3.1 Tunga fordon som kräver C-körkort, inkl. personal. Km 

kostnad tillkommer. Påbörjad timme räknas som hel timme.
953 kr/tim

3.2 Km-kostnad tunga fordon 31 kr/km

3.3 Lätta fordon. Km-kostnad, ingen timkostnad. 
Personalkostnad tillkommer

5 kr/km

3.4 Båt, snöskoter, terränghjuling hyrs endast ut till statlig 
räddningstjänst.

3.5 Efterbevakning i samband med avslutad räddningsinsats. 
Fast pris oavsett tid. Personalkostnader tillkommer.

2215 kr/fordon

exkl. moms

Fjällräddningens prislista
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Brandpumpar 

 

Brandslang och annat material 

 

Tryckluftsapparater 

 

Handbrandsläckare 

 

Rådgivning, utbildning och liknande 

 

4. Brandpumpar

Eventuell transportkostnad enligt p.3. Pumpar återlämnas 
fulltankade. Del av dygn räknas som helt dygn.

4.1 Klass 1 1017 kr/dygn

4.2 Klass 2. Personalkostnad enl. 2.1 eller 2.2 för en brandman 
som kör pumparna tillkommer.

2340 kr/dygn

4.3 Dränkbar pump, länspump, övriga mindre pumpar. 1020 kr/dygn

exkl. moms

5. Brandslang och annan materiel
5.1

Uthyrning av brandslang. 147 kr/längd,dygn
5.2 Slang som lämnats kvar för efterbevakning efter 

skogs/gräsbrand

5.3 Slangarmatur, brandposthuvud inkl. nyckel, grenrör, 
strålrör, självresande kar och liknande.

5.4 Elverk. Återlämnas fulltankad. 1020 kr/dygn
5.5 Absol eller liknande sorptionsmedel. 265 kr/säck

0 kr om den återlämnas hel 
och rullad.

120 kr/st./dygn dock max 
485 kr/dygn

exkl. moms

6. Tryckluftsapparater
6.1 Fyllning av luftflaskor. OBS ej andningsluft, endast för 

industriellt bruk.
306 kr/fyllning

exkl. moms

7. Handbrandsläckare och brandmateriel
7.1 Uthyrning av handbrandsläckare. Om en släckare har 

använts av hyrestagaren debiteras den som såld. 
255 kr/dygn. 

7.2 Försäljning av brandsläckare, brandvarnare och liknande.

exkl. moms

Dagspris

8. Rådgivning, utbildning och liknande
8.1 Kundanpassad brandutbildning c:a 3,5 tim inklusive praktik. 

Minst 5, max 15 deltagare. Ej Heta Arbeten

8.2 Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori, 
c:a 1- 1,5 tim. Inga praktiska moment

8.3 Transport av skadad/sjuk i terräng. Bär-, lyfthjälp till 
ambulans eller till annan verksamhet inom VLL.

Endast resekostnader enl. 
3.3

Enligt läns-
överenskommelse med VLL

exkl. moms
2393 kr upp till 5 deltagare, 
därefter 549 kr/deltagare
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Lokaler 

 

Larmmottagning, falska larm 

 

9. Lokaler
9.1 Lektionssal Storuman, hel dag >4 tim /halv dag eller kväll

9.2

Lektionssal Tärnaby, hel dag >4 tim /halv dag eller kväll

9.3 Servicekostnad i de fall lokalen inte återställs av 
låntagaren.

2244 kr/tillfälle

exkl. moms
953 kr/ 535 kr

535 kr/ 357 kr

10. Larmhantering
10.1 Anslutning av kommunala larm till räddningstjänstens 

utalarmerings-utrustning.

10.2 Återställning och kontroll vid utryckning som inte är brand. 
Larm orsakade av slarv, dåligt underhåll eller uppsåt. Vid 
nyinstallerade anläggningar debiteras från det tredje 
felaktiga larmet. 

8160 kr/tillfälle

exkl. moms
Enligt överens-kommelse
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Tillsyn, efterkontroller och tillstånd LSO och LBE 

 

Tillstånd LBE 

 

  

11.1 Grundavgift tillsyn LSO eller LBE
Bokning av besök, avisering. 0,25
Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga 
dokument. 0,75
Färdtid, tur och retur. 0,5
Dokumentation 1,5
Tillsyn 30 min. 0,5

11.2 Grundavgift, samordnad tillsyn både LSO och LBE på 
samma objekt
Bokning av besök, avisering. 0,25
Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga 
dokument. 1,25
Färdtid, tur och retur. 0,5
Dokumentation. 1,75
Tillsyn 30 min. 0,5

11.3 Grundavgift vid tillsyn på objekt som inte omfattas av kravet 
på skriftlig redogörelse enligt LSO 2:3 och övriga tillsyner.

11.4 Tillsyn föranledd av anmälan eller misstanke om 
missförhållande som inte föranleder skriftlig anmärkning.

11.5 Särskild tillsyn vid tillfälliga tillställningar typ tältmöten, 
cirkus eller tivoli.

11.6 Om uppföljning kan ske genom telefon-, mailkontakt eller 
åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften.

11.7 Uppföljning genom besök.

exkl. moms

Grundavgift x 0,5, samt 
löpande timkostnad.

Taxeberäkning för tillsyner på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse 
enligt LSO 2:3 eller är tillståndspliktiga enligt LBE. Tillsynerna debiteras med grundavgift 
och löpande timkostnad enligt 2.3 eller 2.4. Påbörjad 30 minutersperiod räknas som hel 
30 minutersperiod.

Ingen kostnad

Ingen kostnad

Ingen kostnad

3,5

4,5

5,5

11. Tillsyn och uppföljning/efterkontroller LSO och LBE. Tillsynerna är inte 
momsbelagda.

Se särskilt dokument. Bilaga 1.

12. Tillstånd LBE exkl. moms
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Kost 

 

 

Observera att kostnaderna för kost är inklusive moms.  

 

Samtliga priser är inkl. moms

Äldreboende Helpension (frukost, lunch, middag, em.fika, kvällsfika) 3330 kr/mån

Halvpension (frukost och lunch eller frukost och middag) 1985 kr/mån

Lunch/ middagsabonnemang 2668 kr/mån

Enstaka lunch med dessert och kaffe 71 kr

Enstaka middag 63 kr

Kvällsfika 25 kr

Externa/personalluncher 64 kr

Externa/personalluncher med dessert 85 kr

Kost korttidsboende 110 kr

Skolmatsalar Pris för utomstående studenter 35 kr

Mellanmål 10 kr

Externa/personalluncher 63 kr

Hemtjänst Enstaka lunch 51 kr

Enstaka lunch med dessert 62 kr

Enstaka middag 51 kr

Frysta matportioner 32 kr

Lunch/ middagsabonnemang 2668 kr/månad

Äldreomsorgen Tillägg Näringsdryck (gäller inte den köken tillagar) 21 kr/tillfälle

Övrigt Kaffe smörgås/kaka 25 kr

Månadsabonnemang kvällsfika 510 kr/mån

inkl. moms


