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Taxor och avgifter Kommunstyrelsen 2023

Avgifter Nova – utbildning, F&U och affärsutveckling

Tentamensavgift för studenter bosatta utanför kommunen 

Under 1 år skriver 80 personer tentor på Nova, av dessa är det totalt 97 tentamenstillfällen, det 

vill säga en del personer skriver flera tentor på Nova. Vid dessa tentamenstillfällen får 

studenter skrivna i Oskarshamns kommun tentera gratis, men studenter bosatta utanför 

kommunen betalar en avgift. Avgiften täcker ej faktisk kostnad, men ses som en symbolisk 

summa för administration och tentamenspersonal som tas in för tentamenstillfället. 

 600 kronor per tentamenstillfälle  

Övriga kostnader 

Uthyrning av lokaler 

Ej för privata  organisationer. 

 Föreläsningssal (Castor 1 och 2) – 2 800 kronor för heldag eller 500 kronor per timme. 

 Föreläsningssal (övriga) – 2 000 kronor för heldag eller 400 kronor per timme. 

Avgifter Servicecenter

Sändning av fax för privat bruk  

 Inrikes, 1–3 sidor – 20 kronor 

 Inrikes, fler sidor – 40 kronor 

 Utrikes, 1–3 sidor – 40 kronor 

 Utrikes, fler sidor – 60 kronor 

Kopiering, utskrift, scanning för privat bruk  

 A4 svartvitt – 2 kronor per kopia/utskrift 

 A4 färg – 6 kronor per kopia/utskrift 

 A3 svartvitt – 4 kronor per kopia/utskrift 

 A3 färg – 10 kronor per kopia/utskrift 

Avgifter Ekonomiavdelningen

Oskarshamns kommun har överlåtit inkassoverksamheten till Visma Financial Solutions AB. 

Amorteringsplan 

 Arvode för upprättande av amorteringsplan – 170 kronor 
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 Aviseringsavgift – 60 kronor 

Inkassokrav 

Inkassokrav enligt lag (1981:739) och förordning (1981:1057) om ersättning för 

inkassokostnader. 

 180 kronor 

Betalningsföreläggande 

 Ombudsarvode för upprättande av ärende – 380 kronor 

 Ansökningsavgift – 300 kronor 

Vanlig handräckning 

 Ombudsarvode för upprättande av ärende – 420 kronor 

 Ansökningsavgift – 300 kronor 

Särskild handräckning 

 Ombudsarvode för upprättande av ärende – 420 kronor 

 Ansökningsavgift – 300 kronor 
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