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2020-08-31 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/631 

Revidering av taxa, Kart och GIS produkter och tjänster 2021 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

1. Föreslagen taxa för Kart och GIS produkter och tjänster antas.

2. Taxan träder i kraft från  och med 1 januari 2021 då tidigare taxa för Kart och GIS

produkter och tjänster upphör att gälla.

Ärendet i korthet 

Den nu gällande taxan för Kart och GIS produkter och tjänster revideras och antogs 

år 2020. Taxan är idag behov av mindre revidering av prisbasbeloppet för att ligga på 

samma nivå som regerings årliga justering av prisbeloppet.  

Den föreslagna taxan för Kart och GIS produkter föreslås gälla från och med 1 

januari 2021 och tidigare taxa upphör att gälla.  

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31

2. Förslag till ny taxa för Kart och GIS produkter och tjänster

3. Gällande taxa för Kart och GIS produkter och tjänster

Bakgrund 

Kart och GIS förvaltar kommunens grundläggande geografiska information och 

tillhandahåller tjänster och produkter inom mätning, kartproduktion och 

databearbetning. För de tjänster och produkter som verksamheten erbjuder kan avgift 

tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagen (1991:900). 

Den gällande taxan för Kart och GIS produkter och tjänster reviderades under 2019, 

men är idag behov av en mindre revidering. Under året som gått sedan taxan antogs 

har regeringens årliga justering av prisbasbeloppet genomförts. Detta innebär att 

taxan som antogs i kommunfullmäktige under 2019 behöver revideras då den 

hänvisar till fel års prisbelopp.  
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Barnkonsekvensanalys 

En förändring av taxan för Kart och GIS tjänster och produkter förväntas inte 

påverka barn, och därmed bedöms en analys av konsekvenserna inte vara nödvändig. 

 

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att en förändring av taxan för Kart och GIS 

tjänster och produkter inte kommer att medföra någon betydande påverkan på företag 

i kommunen då revideringen är så pass liten.  
 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget till att revidera taxan efter regerings årliga justering av prisbeloppet speglar 

prisutvecklingen i samhället och ger en mer rättvisande bild av verksamhetens 

nedlagda kostnader.  

 

 
Slutsatser 

Den föreslagna taxan omfattar en mindre justering av prisbasbeloppet och 

förvaltningen föreslår att den börjar gälla från och med 1 januari 2021. 
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