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Taxestatistik 2019
Inmatning
Om inte taxan har förändrats går det att enkelt spara ner fjolårets värden. Det finns en
förändrad fråga, Aa5a har blivit Aa5b, med förändringen att den sammanlagda avgiften för 15
lägenheter (dvs Typhus B) lämnas, inte avgift per lägenhet som tidigare.

Gå till undersökningen
Under ”Till undersökningarna” eller Indata kommer man till inmatningsformuläret:
OBS Då vi inte gjort några justeringar från fjolårets undersökning så står det taxestatistik
2018 i bilderna nedan men ni avser att svara på TAXA 2019.

Gå till undersökningen
Möjlighet jämföra samt lägga in
fjolårets värden
Göra en anpassning av vilka frågor
man ska besvara.

Är det aktuellt att lägga in svar för flera kommuner väljer man dessa:
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Jämföra med Taxestatistik 2018
Här finns möjlighet att lägga in fjolårets värden om taxan inte ändrats. Genom att ändra den
röda knappen till grön och sedan spara läggs värdena in i årets formulär.

Det finns också möjlighet att skriva ut fjolårsvärdena till Excel, eller båda årens värden (för
till exempel kontroll) när årets värden är inlagda.
Glöm inte att kontrollera att alla frågor stämmer – något kan ha matats in fel i fjol!

Anpassa frågeurvalet
Det finns två sätt att anpassa frågeurvalet, om de är flera som besvarar undersökningen:
•
•

Under Administrera i huvudmenyn kan Lokal SA fördela frågor mellan sina olika
användare
I undersökningsmenyn kan varje användare anpassa sitt eget frågeformulär

Formuläret
Frågorna ser ut enligt nedan:
Asterisk betyder
obligatorisk fråga

Definition till frågan
Kvalitetskoder
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Möjlighet att lägga in
kommentarer - en bock visar att
kommentar finns inlagd
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Använd gärna kommentarsfälten. ”Egen kommentar till svaret” kan användas som stöd till
nästa års undersökning och kan bara ses av egna organisationen. OBS! Tanken är att
”Kommentar till svaret” är en kommentar till det aktuella svaret och kan alltså variera från år till år,
den sparas inte i kommentarsfältet till nästa år. Men det går nu att se fjolårets kommentar genom att
hålla markören över fjolårets svar. Finns det en kommentar visas den där. ”Kommentarer till

svaret” kan ses av alla, här kan ni t.ex. lägga in vilken typ av fastighet en parameter avser.
De alternativ som finns när man besvarar en fråga är:
•
•
•

Skriva in ett värde
Om man saknar uppgifter men frågan är relevant – välj Data saknas i rullgardinen
Om frågan inte är relevant (när den parametern inte finns i taxan) – välj Ej relevant i
rullgardinen, skriv inte 0 (ni får då en varning om att värdet inte bör vara 0).

De två sista punkterna innebär att fältet lämnas tomt. Ett nollvärde som inte ska vara 0 ger
fel vid statistisk bearbetning.
Om ett värde skrivs in väljer man även kvalitetskod. Syftet med detta är att vid analyser ska
det gå att se hur säkra uppgifterna är. De alternativ som finns är:
•
•
•

Exakt - Man vet med säkerhet att siffran stämmer
Beräknat - Beräknat värde med ev. felmarginal
Uppskattat - Tillräckligt underlag saknas men man har gjort en kvalificerad
uppskattning

De obligatoriska frågorna där ett siffervärde krävs har spärrar, där det inte går att svara 0.
Dessutom finns det, som en extra kontroll, en varning om värdet är 20 % större eller mindre
än fjolårets värde. Alla Ja/Nej-frågor är obligatoriska.
När man lägger in ett svar kommer det upp en jämförelse med fjolårets värde, dels som en
procentuell förändring, dels syns värdet om man håller markören ovanför jämförelsevärdet:
När frågan är
besvarad och
kvalitetskod inlagd
får frågan en bock
i kanten

Kvalitetskod
markerad – raden
blir grå

Jämförelse med
fjolåret

Det är viktigt är att titta på jämförelsen så att man inte råkar lägga in t.ex. en nolla för
mycket!
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Om man besvarat frågorna utan att ange kvalitetskod och försöker spara får man ett
felmeddelande.
Vägledning för att beräkna årskostnaderna för Typhus A och Typhus B finns på Svenskt
Vatten websida, http://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-ochjuridik/instruktion-vass-taxa_avgifter-typhus.pdf

Att klarmarkera undersökningen

När man lagt in uppgifterna ska undersökningen klarmarkeras, vilket innebär en granskning
av det som lagts in. Är det bara en som lägger in uppgifterna kan man klarmarkera hela
undersökningen direkt, är man flera som lägger in uppgifter får man komma överens om
vem som klarmarkerar hela undersökningen och vem/vilka som först måste klarmarkera sina
delar.
Alla obligatoriska frågor måste vara ifyllda för att hela undersökningen ska kunna
klarmarkeras!
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Vid klarmarkeringen syns först en flik med nyckeltalen. På nästa flik visas svaren:

Här syns även fjolårets svar. Det är också möjligt att skriva ut formuläret ovan till Excel.
Verkar allt riktigt klarmarkerar man, om inte går man tillbaka till undersökningen och ändrar.
Syftet med kontrollerna av frågorna samt klarmarkeringen är att få så riktiga uppgifter som
möjligt eftersom Svenskt Vatten inte har resurser att granska i detalj.

Förändringar i frågorna
Förändringar består framför allt av förtydliganden av frågor och beskrivningar.
En fråga har förändrats, också med syfte att den ska bli lättare att besvara. Frågan Aa5a har
utgått och ersatts av Aa5b, Lägenhetsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter).
Beskrivningen är densamma, men enheten är ändrad. I stället för att ange avgift per
lägenhet ska man nu ange den sammanlagda avgiften för 15 lägenheter. Anledningen till
ändringen är att en hel del kommuner har lägenhetsavgifter som förändras med ökande
antal lägenheter, alternativt att de första lägenheterna är avgiftsfria. Vi hoppas att den
förändrade frågan ska göra det lättare att besvara den.
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