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Kommunfullmäktige

2018-12-10

§ 191 - Taxor 2019 för Askersunds kommun
(18KS160)

Ärendebeskrivning
I samband med att budget för 2019 fastställs ska även kommunfullmäktige fastställa de taxor
som ej hanteras som delegationsbeslut hos de olika nämnderna i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-12-04 att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. att priset för en en-portionsmåltid med dessert ska vara 59,00 kr exkl moms (58,00
föregående år),
2. att priset för en en-portionsmåltid utan dessert ska vara 56,00 kr exkl moms (55,00
föregående år),
3. att taxan för omsorgstagare inom LSS i gruppboende som får leverans av en enportionsmåltid eller som besöker någon av kommunens skolor, ska vara 63,00 kr inkl moms
(62,00 föregående år),
4. att taxan för pensionärer som äter vid någon av kommunens skollunchrestauranger ska vara
63,00 kr inkl moms (62,00 föregående år),
5. att lämna fotvårdstaxan oförändrad för 2019,
6. att lämna taxan för tillfällig markupplåtelse samt kajplats oförändrad 2019,
7. att godkänna förslag från Sydnärkes Kommunalförbund att lämna avfallstaxan 2019 för
Askersunds kommun oförändrad,
8. att justeringsfaktorn(n) i taxa för Sydnärkes byggnämnds verksamhet fastställs till n=0,8 för
2019 (samma som 2018),
9. att inga planavgifter skall uttagas av Sydnärkes Byggnämnd och istället tas planavgiften ut i
samband med försäljning av kommunens tomter,
10. att lämna musikskolans taxor för 2019 oförändrade,
11. att höja VA-taxans brukaravgifter med 10,2 % from 2019-01-01,
12. att miljönämndens timtaxa för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme,
13. att miljönämndens timtaxa för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme,
14. att samtliga ovanstående taxor ska gälla från 2019-01-01.
Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar att fotvårdsverksamheten ska vara självfinansierad, innebärande en
avgiftshöjning med 97 kronor.
Siv Ahlstrand (S), Johan Calais (S), Rune Karlsson (V) och Kurt Blomkvist (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Justerare signatur
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Propositionsordning
Gällande punkterna 1-4 och 6-14 i kommunstyrelsens förslag finner ordförande att ett förslag
till beslut föreligger, tillika kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med detta.
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger gällande punkt 5 i kommunstyrelsens
förslag; Caroline Diekers (M) yrkande om att fotvårdsverksamheten ska vara självfinansierad,
innebärande en avgiftshöjning med 97 kronor samt Siv Ahlstrands (S) m.fl. yrkande om bifall
till kommunstyrelsens förslag att lämna fotvårdstaxan oförändrad för 2019. Ordförande ställer
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Caroline
Diekers (M) yrkande.
Votering
Votering begärs och ska verkställas.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Siv Ahlstrands (S) m.fl. yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Caroline Diekers (M) yrkande om att fotvårdsverksamheten ska vara
självfinansierad, innebärande en avgiftshöjning med 97 kronor.
Med 16 ja-röster och 17 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Caroline
Diekers (M) yrkande.
Beslutsunderlag
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
KoT § 110, 2018 - VA-taxa 2019
Taxebilaga 1 - VA-taxa 2019 Askersunds kommun
Taxebilaga 2 - VA S Rapport ekonomisimulering Askersund
SMN § 34, 2018 - Timtaxa avseende livsmedelslagstiftningen för kontroll och extra offentlig kontroll
inom miljönämndens område
Förslag till taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att priset för en en-portionsmåltid med dessert ska vara 59,00 kr exkl moms (58,00
föregående år),
2. att priset för en en-portionsmåltid utan dessert ska vara 56,00 kr exkl moms (55,00
föregående år),
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3. att taxan för omsorgstagare inom LSS i gruppboende som får leverans av en enportionsmåltid eller som besöker någon av kommunens skolor, ska vara 63,00 kr inkl moms
(62,00 föregående år),
4. att taxan för pensionärer som äter vid någon av kommunens skollunchrestauranger ska vara
63,00 kr inkl moms (62,00 föregående år),
5. att fotvårdsverksamheten ska vara självfinansierad, innebärande av avgiftshöjning med 97
kronor,
6. att lämna taxan för tillfällig markupplåtelse samt kajplats oförändrad 2019,
7. att godkänna förslag från Sydnärkes Kommunalförbund att lämna avfallstaxan 2019 för
Askersunds kommun oförändrad,
8. att justeringsfaktorn(n) i taxa för Sydnärkes byggnämnds verksamhet fastställs till n=0,8 för
2019 (samma som 2018),
9. att inga planavgifter skall uttagas av Sydnärkes Byggnämnd och istället tas planavgiften ut i
samband med försäljning av kommunens tomter,
10. att lämna musikskolans taxor för 2019 oförändrade,
11. att höja VA-taxans brukaravgifter med 10,2 % from 2019-01-01,
12. att miljönämndens timtaxa för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme,
13. att miljönämndens timtaxa för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme,
14. att samtliga ovanstående taxor ska gälla från 2019-01-01.
Reservationer
Per Eriksson (S), Inger Trodell Dahl (S), Ronny Larsson (S), Siv Ahlstrand (S), Johan Calais
(S), Tomas Vynge (S), Solveig Samuelsson (S), Rolf Karlsson (S), Kurt Blomkvist (S), Peter
Thuresson (S), Rune Karlsson (V), Annika Finnström (V), Anna Gransten (MP), Billy
Ludvigsson (C), Kjell Johansson (C) och Peter Danielsson (C) reserverar sig till förmån för
kommunstyrelsens förslag.
________
Expedieras till

Socialförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Sydnärkes byggförvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Sydnärkes kommunalförbund
Sydnärkes miljönämnd
Ekonomikontoret
Justerare signatur
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-10

Voteringslista: §191
Ärende: Taxor 2019 för Askersunds kommun, 18KS160

Voteringslist(or)

Votering punkt 62. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Caroline
Diekers (M) yrkande.
Ledamot

Ja

Caroline Dieker (M), ledamot
René Francis (M), ledamot
Johanna Martin (M), ledamot
Linus Thomas (M), ledamot
Calill Ohlson (M), ordförande
Arne Kumm (M), ledamot
Per Johansson (M), ledamot
Billy Ludvigsson (C), ledamot
Kjell Johansson (C), ledamot
Staffan Korsgren (L), ledamot
Erling Johansson (KD), vice ordförande
Klas Folenius (KD), ledamot
Per Eriksson (S), ledamot
Inger Trodell Dahl (S), 2:e vice ordförande
Ronny Larsson (S), ledamot
Siv Ahlstrand (S), ledamot
Johan Calais (S), ledamot
Tomas Vynge (S), ledamot
Solveig Samuelsson (S), ledamot
Rolf Karlsson (S), ledamot
Peter Thuresson (S), ledamot
Rune Karlsson (V), ledamot
Jonas Bygdén (SD), ledamot
Jan Gullstrand (SD), ledamot
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD), ledamot
Ulla-Carin Grafström (LPo), ledamot
Sofia Härdvall Hansson (M), ersättare
Peter Danielsson (C), ersättare
Kurt Blomqvist (S), ersättare
Annika Finnström (V), ersättare
Anna Gransten (MP), ersättare
Lina Fogelqvist Särén (SD), ersättare
Maria Lilja (SD), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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