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Grundprinciper för serviceklassificering

• Ersätter de ekonomiska uppgifterna som samlas in per uppgift från och med 2021. 
• Omfattar all kommunal verksamhet

• Kommunernas lagstadgade uppgifter samt uppgifter som kommunerna åtagit sig. 
• Ska avstämmas med resultaträkningen. 

• Det finns en egen serviceklass för allmänna förvaltningstjänster som inte delas ut vidare till andra 
serviceklasser. 

• Undantag: Samkommunerna för social- och hälsovård använder inte denna.

• Alla andra förvaltnings-, stöd- och tilläggstjänster, understöd och bidrag hänförs till den egentliga 
serviceklassen, vars verksamhet de "stöder".

• Upprätthålls i kodtjänsten. 
• Även i bilaga 5 i AURA-handboken. 
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Social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet och 
räddningsväsendet

4 19.10.2020

Verksamhetssätt Rapportering Rapportering

Kommunen 
producerar tjänsten

Kommunen rapporterar på serviceklassificeringsnivå

Kommunen köper 
tjänsten av 
samkommunen

Kommunen rapporterar köp av tjänster på nivån ~grov 
serviceklassificering

Samkommunen rapporterar 
på serviceklassificerings-
nivå

Kommunen köper 
tjänsten av en privat 
serviceproducent

Kommunen rapporterar på serviceklassificeringsnivå

Värdkommun-modellen Kommunen rapporterar köp av tjänster på nivån ~grov 
serviceklassificering, kommunen rapporterar 
klientavgifter och övriga inkomster från andra än 
samkommuner på serviceklassificeringsnivån.

Värdkommunen 
rapporterar på 
serviceklassificerings-nivå
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Beskrivningen visar vilka tjänster som 
tillhör kategorin ospecificerad

2131 Öppenvården inom barnskyddet 
tillhör inte kategorin ospecificerad



Klassen ospecificerad

• Endast köp från kommuner och samkommuner, endast angivna serviceklasser. 
• Investeringar ska inte rapporteras med ospecificerade serviceklasser. 
• Till klassen ospecificerad kan hänföras förvaltning som gäller köp av tjänster (från kommuner och 

samkommuner), såsom avtalsövervakning, beslutsfattande osv. 
• I huvudsak bokförs i klassen ospecificerad endast köp av tjänster av kommuner och samkommuner + 

administrativa kostnader i anslutning till dessa (räddningsväsendet, en del av social- och hälsovården, 
miljöhälsovården), men i särskilda fall kan bokföringar även göras på andra konton. 

• Till exempel har man kommit överens inom räddningsväsendet om att medlemskommunen skaffar materielen 
och att den därmed kan omfatta bl.a. serviceinköp i anslutning till underhållet eller dylikt, varvid dessa kan 
bokföras direkt på kontot i fråga.

• En inventarieinvestering bokförs dock på en mer preciserad klass inom räddningsväsendet, inte i klassen 
ospecificerad. 
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Räddningsväsendet
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Ospecificerat 
räddningsväsend
e

Klassen ospecificerad kan endast användas för tjänster 
som köps av kommuner och samkommuner. I klassen 
registreras räddningsverksamhet, förebyggande av 
eldsvådor och olyckor, övervakning av farliga kemikalier 
och explosiva varor samt oljebekämpning.

Räddningsverks
amhet

brådskande räddningsåtgärder vid hot om brand eller 
annan olycka, brandutredning, situationer där åtgärderna 
inte kan skötas på annat sätt eller någon annan myndighet 
eller organisation samt beredskap och beredskap för 
störningsfri skötsel av uppgifterna i fråga om den egna 
verksamheten även under störnings- och 
undantagsförhållanden

Räddningsverksamheten omfattar mottagning av larm, varning av befolkningen, avvärjande av en hotande olycka, skydd och 
räddning av olycksoffer och människor, miljön och egendom som är i fara, släckning av bränder och skadebegränsande uppgifter 
samt lednings-, kommunikations-, underhålls- och andra stödfunktioner i anslutning till dessa.

Inom räddningsverksamheten kan man anlita avtalsbrandkårer (frivilliga brandkåren, anstaltsbrandkåren, industribrandkåren, 
militärbrandkåren) eller andra sammanslutningar inom räddningsbranschen enligt överenskommelse med dem.

Förebyggande 
av bränder och 
olyckor

räddningsväsendets tillsynsuppgifter enligt tillsynsplanen, 
uppföljning av olycksutvecklingen, säkerhetskommunikation 
och experttjänster för förebyggande av olyckor som grundar 
sig på riskbedömning i området

Syftet med tjänsterna för förebyggande av eldsvådor och olyckor är att minska sannolikheten för olyckor och att genom beredskap 
för olyckor styra till att minska de skador som olyckan orsakar. Som tjänster genomförs bl.a. verksamhetsutövarens skyldigheter i 
fråga om egen beredskap, säkerhetskommunikation och experttjänster erbjuds bl.a. för planering av markanvändning och boende-
och skötsellösningar för personer med begränsad funktionsförmåga. 

Innehåller avgiftsbelagda uppgifter i anslutning till myndighetstillsyn.

Tillsyn över 
farliga kemikalier 
och explosiva 
varor

räddningsverkets tillsynsuppgifter i anslutning till hantering 
av farliga kemikalier och explosiva varor

Uppgifterna är myndigheternas avgiftsbelagda tillsynsuppgifter. Räddningsmyndigheternas kemikalietillsyn gäller bland annat ringa 
lagring eller hantering av farliga kemikalier, tillfällig användning av flytgas på byggarbetsplatsen, lagring av pyroteknisk utrustning i 
samband med handel, användning av explosiva varor eller farliga kemikalier som specialeffekt och användning av fyrverkeripjäser.

Dessutom utför räddningsmyndigheterna bl.a. besiktning eller inspektion av driftsanläggningar som använder eller lagrar flytgas,
företag som idkar handel med explosiva varor, tillfällig lagring av explosiva varor samt ibruktagande av 
oljeuppvärmningsanläggningar. 

Oljebekämpning bekämpning av oljeskador och fartygsoljeskador på land, 
styrning av beredskapen för bekämpning av oljeskador 
samt på begäran bekämpning av fartygskemikalieolyckor

Det lokala räddningsväsendet ska på begäran delta i bekämpningen av fartygskemikalieolyckor, om inte utförandet av uppgiften på 
ett betydande sätt äventyrar utförandet av en annan viktig lagstadgad uppgift. 

Obs! Beredskap och beredskapsplanering   Allmän 
förvaltning
Kommunernas uppgifter vid efterbehandling av oljeskador 
 Förvaltning av jordegendom



Exempel: Brandstationsfastighet

• Kommunen svarar för kostnaderna för brandstationsfastigheten, men producerar inte 
räddningsväsendets tjänster. 

• Alternativ 1: Kommunen fakturerar serviceproducenten för fastighetskostnaderna. Serviceproducenten 
fakturerar kommunen. Kommunen rapporterar köpet av tjänster i en ospecificerad serviceklass (inkl. 
fastighetskostnader). 

• Alternativ 2: Kommunen fakturerar internt fastighetskostnaderna från den ospecificerade serviceklassen. 
Serviceproducenten fakturerar kommunen. Kommunen bokför köpet av tjänster i den ospecificerade 
serviceklassen (fastighetskostnaderna finns redan där).

 I båda fallen hänförs kostnaderna för brandstationsfastigheten till serviceklassen ospecificerat 
räddningsväsende. 
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Miljöhälsovård
Ospecificerad 
miljöhälsovård

Klassen ospecificerad kan endast användas för tjänster som köps av kommuner och samkommuner. I 
klassen antecknas livsmedelstillsyn och rådgivning, veterinärtjänster, övervakning av djurens hälsa och 
välbefinnande, främjande och övervakning av hälsoskyddet och övervakning av tobakslagen.

Livsmedelstillsyn och 
-rådgivning

tillsyn av primärproduktion, tillverkning, annan hantering, import, export, marknadsföring, transport, 
saluföring, servering och annan överlåtelse av livsmedel, övervakning av handelsnormer för grönsaker, 
beredskap och upprättande av tillsynsplaner, utredning av matförgiftningsepidemier, information, 
handledning och rådgivning

I tjänsten ingår utbildning, träning och övervakning i anslutning till de 
ovan nämnda.

Veterinärtjänster grundläggande veterinärtjänster, akut veterinärhjälp och veterinärjour, information, handledning och 
rådgivning

Tjänsten omfattar resesubventioner, lönekostnader, köpta tjänster 
och övriga kostnader. 

Tillsyn över djurens 
hälsa och 
välbefinnande

tillsyn över djurens hälsa (inkl. animaliska biprodukter) och tillsyn över djurens välbefinnande för annat än 
märkning och registrering av djur i anslutning till jordbrukarstöd, tjänsten omfattar tillsyn över märkning och 
registrering av djur, tillsyn övar djurens hälsa samt tillsyn över djurens välbefinnande, förebyggande av 
smittsamma djursjukdomar och utredning av epidemier, zoonoser, beredskap och upprättande av 
tillsynsplaner, information, handledning och rådgivning.

I tjänsten ingår utbildning, träning och övervakning i anslutning till de 
ovan nämnda.

Främjande och 
tillsyn över 
hälsoskydd

främjande och tillsyn över hälsoskyddet (såsom boendehälsa, hushållsvatten, badvatten, 
motionsutrymmen, hudvård), information, handledning och rådgivning, beredskap samt upprättande av 
tillsynsplaner

Omfattar även utbildning och träning.

Tillsyn över 
tobakslagen

tillsyn över tobakslagen och behandling av försäljningstillstånd enligt den, tillståndsövervakning samt 
övervakning av rökförbud, information, handledning och rådgivning samt utarbetande av tillsynsplaner

Omfattar även utbildning och träning.
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Obs! Övervakning av försäljningen av nikotinprodukter enligt 
läkemedelslagen  Tillsyn över tobakslagen
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