.

OMSORG

Vård och omsorg
Avgifter i kommunens hemtjänst
Avgift för hemtjänst

2018
Avgift
350

2019
350 kr/timme (maximalt 1/12 av 53,92 % av
prisbasbeloppet per månad)
höjning ger ca + 18000/år

Vård
Korttidsboende

Avgift
kr/dygn. Beräknas: 1/12 av 53,92% av prisbasbeloppet
plus 1/30 av helkost särskilt boende.

Växelvård
Dagvård

kr/dygn. Beräknas: 1/30 av helkost särskilt boende.
50
kr/tillfälle

Avgifter i kommunens hemsjukvård
Avgift
Inskrivna i hemsjukvården
350
Ej inskrivna i hemsjukvården
200
Bedömning/utprovning tekniska hjälpmedel
200
Bedömning/utprovning bostadsanpassning
400
Hälso och sjukvårdsinsatser till boende enligt LSS350

kr/månad
kr/besök (deb. max 4 besök/månad)
kr/tillfälle
kr/tillfälle
kr /månad

Boendeavgift o hyror i särskilt boende
Boendeavgift Vinkelbo

Avgift
kr/månad. Beräknas: 1/12 av 55,39 % av
prisbasbeloppet
Hyra särskilt boende, 1 rum lgh, Solbacka
*
kr/månad
Hyra särskilt boende, 2 rum lgh, Solbacka
*
kr/månad
Hyra särskilt boende, 1 rum lgh, Bäckgården
*
kr/månad
Hyra särskilt boende, 2 rum lgh, Bäckgården
*
kr/månad
(*hyror ändras efter genomförd hyresförhandling)
Avgifter för hjälpmedel( följer landstinget)
Kryckkäppar
Isdubbar
Doppsko
Rullator - den andra
CPAP/BIPAP
Eldriven rullstoll för utomhusbruk
Tyngdtäcke
Badbräda
Duschpall
Förhöjningsklossar
Griptång
Strumppådragare
TENS-apparat

Avgift
100
40
8
300
500
500
400

100
40
8
300
500
500
400

Övriga avgifter i särskilt boende
Förbrukningsartiklar
makar
Trygghetslarm

Avgift
350
475
200

350 kr/månad
475 kr/månad
200 kr/månad
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kr/st
kr/st
kr/st
kr/st (första rullatorn är utan avgift)
kr/mask
kr/år
kr/år
NK tillhandahåller utan avgift
Egenansvar
Egenansvar
Egenansvar
Egenansvar
Egenansvar

OMSORG

Måltidstaxa
2018

Biståndsbedömd
Helkost, särskilt boende
Lunch
Middag

2019

Avgift
3 200 3 325 kr/månad
1 300 1 350 kr/månad
1 300 1 350 kr/månad
ger ca. +140.000 på årsbasis.

Handikappomsorgen Lss och Sol beslut samma taxa
för korttidsboende Snäckan 0-3 år
38
38
för korttidsboende Snäckan 4-15 år
48
48
för korttidsboende Snäckan 16-21 år
68
68
för daglig verksamhet inkl mellanmål
55
55
halv avgift debiteras vid sondmatning och vistelse halvdag.

Ej biståndsbedömd och extern taxa
Enstaka måltider, ej biståndsbedömda

kr/dygn
kr/dygn
kr/dygn
kr/måltid

Avgift inkl moms
60
60 kr/måltid

Fotvård
Personer 65 år eller äldre
Personer 0-64 år
Landstingsdebitering

Avgift inkl moms
400
400 kr/behandling
500
500 kr/behandling
580
580 kr/behandling

Dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen
Dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen

Avgift exkl moms
kr/timme. Beräknas: Prisbasbelopp x 0,685% + moms
(25%).

Färdtjänst
Länstrafikens taxa + 25 kr/resa

uppdateras årligen
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RENHÅLLNING

Renhållningstaxa
Riktlinjer återfinns i "Renhållningstaxa för Norsjö kommun"

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift.
Grundavgiften är obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.
2018 2019
Avgift inkl moms
1 200 1 220 kr/år

Permanentboende
Grundavgift
Hämtningsavgift *
120 l kärl
190 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Hyreslägenhet
Volymhämtning

420
430 kr/år. Hämtning varannan vecka
1 250 1 275 kr/år. Hämtning varannan vecka
1 970 2 000 kr/år. Hämtning varannan vecka
2 470 2 520 kr/år. Hämtning varannan vecka
490
495 kr/år. Hämtning varannan vecka
460
465 kr/m³. Hämtning varje vecka

* Hämtning varje vecka kostar dubbelt mot varannan veckas hämtning.

Fritidsboende och Enskilda gårdar
Grundavgift Fritidsboende
Grundavgift Enskilda gårdar

Avgift inkl moms
541
552 kr/år
584
595 kr/år

Hämtningsavgift fritidsboende
1 maj – 30 september (5 mån. hämtning)
Fritidshus, Enskilda gårdar

239

240 kr/år. Hämtning varannan vecka
(maj-september)

Övriga avgifter
Avgift inkl moms
370
400 kr/kärl

Latrinkärl endast typ "Norsjö kommun" inkl.
borttransport

50

Sopsäckar inkl. destruktionsavgift hämtas enligt
gällande turer (Endast säckar märkta Norsjö
kommun)
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50 kr/säck

RENHÅLLNING

Sortering av avfall mot avgift
2018
Avgift inkl moms
Osorterat brännbart avfall - som inte går att sortera
på återvinningscentral (ÅVC).
Hushåll och fritidshus
Företag

Ingår
390

lngår
400 kr/m³ exkl moms

Ingår
485

Ingår
495 kr/m³ exkl moms

Gratis
390

Ingår
400 kr/m³ exkl moms

135
108

Ingår kr/m³ inkl moms
115 kr/m³ exkl moms

485
388

Ingår kr/m³ inkl moms
395 kr/m³ exkl moms

Deponirest, Inert material - t.ex toalettstolar,
tvättställ, keramik, tegel och betonghålsten.
Hushåll och fritidshus
Företag
Farligt avfall - Målat trä, tryckimpregnerat kapspill
Hushåll och fritidshus
Företag

Rent träavfall
Hushåll och fritidshus
Företag
Övrigt bygg- och rivningsavfall - t.ex inredningar,
skivor och golvmattor.
Hushåll och fritidshus
Företag

Taxa för slamtömning

2018
Taxa inkl moms
1 240 1 265 kr/tömning
590
600 kr/m³
80
80 kr/m³

Obligatorisk slamtömning (brunnar upp till 3 m³)
Obligatorisk slamtömning (brunnar över 3 m³)
Vid extratömning tillkommer behandlingsavgift
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VATTEN OCH AVLOPP

Taxa för vatten och avlopp
Riktlinjer återfinns i "Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning"

Vatten och avlopp med mätning
Fast avgift
Lägenhetsavgift
Vatten
Avlopp
Vatten och avlopp

2018
2019
Taxa inkl moms
720
730
2 050
2 080
15,50
16,00
15,50
16,00
31,00
32,00

Endast vatten med mätning
Fast avgift + lägenhetsavgift
Vatten

Taxa inkl moms
1 939
1 967 kr/år
15,50
16,00 kr/m³

Vatten och/eller avlopp utan mätare
Vatten och avlopp (utan mätare)
Enbart vatten (utan mätare)
Enbart avlopp (utan mätare)
Fritidshus (utan mätare)

Taxa inkl moms
8 970
9 210
5 039
5 167
5 039
5 167
3 102
3 167

Sommarvatten
Sommarvatten (maj-september)

Taxa inkl moms
1 562
1 625 kr/år

Anläggningsavgift - bostadsfastighet
Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df
2
Avgift per m tomtyta
Avgift per lägenhet

Taxa inkl moms
40 000
40 000 kr/st

Anläggningsavgift - annan fastighet
Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df
Avgift per m2 tomtyta

Taxa inkl moms
50 000
50 000 kr/st

12,50
2 500

12,50

kr/år
kr/år
kr/m³
kr/m³
kr/m³

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

12,50 kr/m²
2 500 kr/st

12,50 kr/m²

Övriga taxor
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare
Förgäves besök

7

Taxa inkl moms
500
550
500
550
500
550
500
550
500
550
500
550
250
300

kr/tillfälle
kr/tillfälle
kr/tillfälle
kr/tillfälle
kr/tillfälle
kr/tillfälle
kr/tillfälle

MÅLTIDER

Avgifter för köp av måltider från köken
Avgift inkl moms
2018
2019

Köp av måltid från köken
Enstaka måltider
Köp av enbart sallad och inte hel måltid

60
25
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60 kr/måltid
30 kr/måltid

FRITIDSVERKSAMHET

Norsjö Arena Simhall
2018
2019
Pris inkl moms
Gratis i målsmans sällskap
30
30 kr
Gratis
20 kr
45
45 kr
32
32 kr
130
130 kr
270
270 kr
400
400 kr
280
280 kr
600
600 kr
1 100
1 100 kr
770
770 kr
1 950
1 950 kr

Barn 1-6 år
Barn 7-18 år + Vuxen med CSN-kort
Barn 7-18 år med CSN eller FaR-förskrivning
Vuxen med tidsbegränsad föreskrivning av FaR
Vuxen 19-64 år
Vuxen 65+
Familjebad
10-kort barn
10-kort vuxen 19-64 år
10-kort vuxen 65+
Årskort barn
Årskort vuxen 19-64 år
Årskort vuxen 65+
Årskort familj
Vattengymnastik
Vattengymnastik 65+
Vattengymnastik 10-kort
Vattengymnastik 10-kort, 65+
Handikappbad
Handikappbad 10-kort
Styrketräning + bad
Styrketräning + bad, 65+

55
39
495
347
30
270
75
53

Hyra cafeterian
Hyra simhallen med personal
Hyra simhallen med personal - helgdagar

220
650
1 300

Hyra simhallen, fasta veckobokningar
Hyra simhallen, Norsjö simklubb

330
100

55
39
495
347
30
270
75
53

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

220 kr/tillfälle
650 kr/timme inkl personal
1 300 kr/timme inkl personal
330 kr/timme
120 kr/timme

Styrkehallen
Per gång
10-kort
Halvårskort

Pris inkl moms
40
40 kr
360
360 kr
900
900 kr

Uthyrning
Badlakan
Badkläder
Liten handduk

Pris inkl moms
20
20 kr
20
20 kr
15
15 kr
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FRITIDSVERKSAMHET

Idrottsanläggningar inomhus
Norsjö Arena sporthall
Träning, tävling, uthyrning internt, hel hall
Träning, tävling, uthyrning internt, halv hall
Träning, tävling, uthyrning externt, hel hall
Träning, tävling, uthyrning externt, halv hall
Matcher i seriespel med inträde
Hyra av cafeteria

2018
2019
Pris inkl moms
100
100
70
70
220
220
140
140
150
150
220
220

Kommersiella arrangemang

Enligt särskild överenskommelse

Cuper/turneringar

Enligt särskild överenskommelse

Norsjö Arena bordtennis/skyttehall
Träning, tävling, intern uthyrning
Träning, extern uthyrning

Pris inkl moms
70
70 kr/timme
140
140 kr/timme

Kommersiella arrangemang

Enligt särskild överenskommelse

Norsjö Arena ishall
Föreningar i Norsjö kommun
Extern uthyrning
Matcher i seriespel med inträde

Pris inkl moms
120
120 kr/timme
550
550 kr/timme
150
150 kr/timme max 800 kr

Kommersiella arrangemang

Enligt särskild överenskommelse

Cuper/Turneringar

Enligt särskild överenskommelse

Norsjö Arena fotbollshall
Träning, tävling, intern uthyrning
Extern uthyrning
Matcher med inträde

Pris inkl moms
100
100 kr/timme
450
450 kr/timme
150
150 kr/timme max 800 kr

Kommersiella arrangemang

Enligt särskild överenskommelse

Cuper/turneringar

Enligt särskild överenskommelse.

Gymnastikhallar Bastuträsk/Norsjövallen
Träning, tävling, intern uthyrning
Träning, tävling, extern uthyrning

Pris inkl moms
80
80 kr/timme
170
170 kr/timme

Kommersiella arrangemang

Enligt särskild överenskommelse.
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kr/timme
kr/timme
kr/timme
kr/timme
kr/timme, max 800 kr
kr/tillfälle

FRITIDSVERKSAMHET

Idrottsanläggningar utomhus
Norsjö Arena gräsfotbollsplan (Noret)
Träning, intern uthyrning
Träning, extern uthyrning
Matcher i seriespel med inträde

2018
2019
Pris inkl moms
70
70 kr/timme
130
130 kr/timme
100
100 kr/timme max 800 kr

Kommersiella arrangemang

Enligt särskild överenskommelse.

Cuper

Enligt särskild överenskommelse.

Spårmaskin
Internt Skolskidspår schemalagd körning
Internt Förskolor utifrån beställning
Externt Spårmaskin med förare, skidförening
Externt Spårmaskin med förare, exkl. transport
(spårmaskinen hyrs endast ut med förare)

6 000
300
800
900

kr/år
kr/tillfälle
kr/tillfälle
kr/timme

Avgifter för nyttjande skollokaler i Norsjö kommun
Norsjöskolan/ Norsjö Gymnasium/ Byaskolor

Pris inkl moms
700
700 kr/dygn och rum
400
400 kr/tillfälle
400
400 kr/dygn

Övernattning i klassrum
Matsal, stora (ej kök)
Matsal, lilla (uthyrningskök)
Bastuträskskolan
Matsal (ej kök)

400

400 kr/tillfälle

Avgifter för kurser avseende hjärt-lungräddning/livräddning
Pris inkl moms
200
200 kr/kursdeltagare
450
450 kr/kursdeltagare

Vuxen HLR, internt
Vuxen HLR, externt
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FRITIDSGÅRD

Fritidsgård
Medlemskort läsårsvis
Medlemskort musikstudio

2018
30
100

12

2019
30 kr/läsår
100 kr/läsår

MUSIKSKOLA

Avgifter för musikskolan
2018

2019

1:a barnet
Fr.o.m. 2:a barnet
Hyra instrument - i mån av tillgång

500
500
100

500 kr/termin
500 kr/termin
100 kr/termin

Orkester
Körsång
Dans
Teater

200
200
600
600

200
200
600
600
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kr/termin
kr/termin
kr/termin
kr/termin

per barn
per barn
per barn
per barn

TORGPLATS

Torgplats
Kostnad per dag för hyra av torgplats beror på vilken torgplats som hyrs plus
vilken ampere som behövs.
2018
2019
Torgplats
Avgift inkl moms
Plats 3
160
160 kr/dag
Plats 1,2,4,5
240
240 kr/dag
Plats 6
380
380 kr/dag
El
El 10 A
El 16 A
El 25 A

60
110
140
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60 kr/dag
110 kr/dag
140 kr/dag

5,0 m
7,5 m
12,5 m

FÖRSKOLE- OCH SKOLBARNSOMSORGSAVGIFT

Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och allmän förskola
Avgifter för barnomsorg/skolbarnomsorg följer statliga nivåer för maxtaxa och kan därför
ändras under innevarande år.
Information om aktuella avgifter återfinns på kommunens hemsida.
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DIVERSE AVGIFTER

Parkeringsplatser
Månadsavgift oktober-april
…undantag från månadsavgift: vikarier med begränsad anställningstid

Dagshyra

Felparkerings- och kontrollavgift

2018
2019
Avgift inkl moms
200
200 kr/mån
225
225 kr/mån
30
30 kr/dag

2018
Avgift
500

Felparkerings- och kontrollavgift

Videokonferensutrustning

2019
500 kr/felparkering

2018
2019
Avgift inkl moms
500
500 kr/tillfälle

Hyra videokonferensutrustning inkl konferensrum
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TOMTPRISER

Tomtpriser
2018
Avgift

2019

Tomtpris i Norsjö och byar
Åkermark
Övrig mark
Strandnära tomter

20
20
40

kr/m² Anslutningsavgift tillkommer
kr/m² Anslutningsavgift tillkommer
kr/m² Anslutningsavgift tillkommer

Vid slutbesked inom 2 år från förvärvsdatum vid byggande av permanenthus återbetalas tomtpriset
minus 1 krona.
Kommunen ansvarar inte för drift och underhåll av befintlig gata.
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EFTERANSLUTNING TILL STATSNÄTET

Efteranslutning till statsnätet
2018
Avgift

2019

Anslutningsavgift
Vid nyetablering
Vid efteranslutning där kanalisation saknas
Vid efteranslutning där kanalisation finns

14 000 14 000 kr
19 000 19 000 kr
9 000 9 000 kr
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KOPIERING

Kopiering
Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF 2:13) kan sökande, som så begär, få kopia eller avskrift av allmän
handling. Enligt Lag (SFS 2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen, ska kommunen även tillhandahålla information som lagras elektroniskt.
Inom statlig förvaltning tillämpas Avgiftsförordningen (AvgF, SFS 1992:191) och reglerna enligt denna
förordning tillämpas även inom kommuner och landsting. Enligt 15 § avgiftsförordningen ska avgift tas
ut för • kopia eller avskrift av allmän handling • utskrift av upptagning för automatisk databehandling •
kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning • sådana bevis och
registerutdrag som avses i AvgF 20 §.
Ersättning för porto ska tas ut för avgiftsbelagda kopior mm. om försändelsen väger mer än 20 gram.
Eventuell postförskottsavgift tillkommer.
Papperskopior, utskrifter av elektronisk
lagrad information (A4, A3)
Upp till nio sidor *
Tio första sidorna *
Varje sida utöver tio sidor *

2018
2019
Avgift inkl moms
Gratis
50 kr
2 kr/st

* Med sida menas avprintad kopia. Dubbelsidig kopia ses som två sidor. Om kopior behöver tas med enkelsidig
utskrift eller dubbelsidig utskrift avgörs av myndighetens personal från fall till fall. Bedömningen görs utifrån det
material som ska kopieras och av miljöskäl används dubbelsidig kopia i första hand.

2018
2019
Avskrift av allmän handling eller utskrift
av ljudbandsupptagning
Avgift inkl moms
Avskrift av allmän handling
90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Utskrift av ljudbandsupptagning
90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Lämna om möjligt förhandsbesked om ungefärlig totalkostnad.

Kopia av video- eller
ljudbandsupptagning
Kopia av videobandsupptagning **
Kopia av ljudbandsupptagning **

2018
2019
Avgift inkl moms
600 kr/band
120 kr/band

** Materialkostnad, porto mm tillkommer.

2018
2019
Bestyrkta avskrifter/kopior av handlingar Avgift inkl moms
Bestyrkt avskrift av handling
90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt kopia av allmän handling
2 kr/kopia, dock lägst 50 kronor

Digital information överförd till olika
media
Digital information kopierad på CD
Digital information kopierad på papper
Digital information överförd via e-post

2018
2019
Avgift inkl moms
90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Samma avgift som övriga papperskopior
90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
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KOPIERING
Undantag: Avgift tas inte ut för följande:
1. Utskick av sammanträdeshandlingar m.m. till av kommunen utsedda organ.
2. Tillhandahållande av allmänna handlingar till organ som har en nära anknytning till nämndens
löpande verksamhet. Kommunchefen avgör vilka organ som ska medges undantag.
3. När en enskild person begär att få ta del av handlingar rörande den egna fysiska personen (i rimlig
omfattning), med hänvisning till 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och rätten att en gång per
kalenderår gratis få ett registerutdrag. Från och med 25 maj 2018 gäller nya Dataskyddsförordningen
(EU 2016/679) och enskild person har då rätt att få ta del av handlingar rörande den egna fysiska
personen ( i rimlig omfattning), med hänvisning till Kapitel 3, Artikel 15.
4. De kopior kommunens förtroendevalda begär att få för att kunna fullfölja sitt uppdrag.
5. De kopior som ett annat bolag inom Norsjö kommuns koncern begär att få.
6. När massmedia begär att få kopior av allmänna handlingar, dock endast i rimlig omfattning.
Undantagsregel vid misstanke om missbruk
För att undvika att behöva betala för kopiorna kan någon ständigt återkomma med
”småbeställningar”, det vill säga färre än tio sidor, när beställningen hade kunnat göras i ett
sammanhang. Om myndigheten misstänker att någon systematiskt undviker att betala för kopiorna
kan myndigheten göra en tjänsteanteckning över utlämnade kopior och sedan använda det som
underlag för beslut om tillämning av undantagsregeln. Vid varje beställning kan i sådant fall 50 kronor
tas ut redan från och med den första sidan till och med den tionde och därefter två kronor per sida.

Kopiering av medtagen handling Föreningar
A4 eller A3 per sida ***
Färgutskrift per sida ***

2018
2019
Avgift inkl moms
1 kr/st
2 kr/st

Kopiering av medtagen handling - Privat
A4 eller A3 per sida ***
Färgutskrift per sida ***

3 kr/st
5 kr/st

*** Med sida menas avprintad kopia. Dubbelsidig kopia ses som två sidor.Om kopior behöver tas med enkelsidig
utskrift eller dubbelsidig utskrift avgörs av myndighetens personal från fall till fall. Bedömningen görs utifrån det
material som ska kopieras och av miljöskäl används dubbelsidig kopia i första hand.
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