Protokoll
Kommunfullmäktige

2019-11-25

§ 144 - Taxor 2020
(19KS142)

Ärendebeskrivning
I samband med att budget för 2020 fastställs ska även kommunfullmäktige fastställa de taxor
som ej hanteras som delegationsbeslut hos de olika nämnderna i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-11-05 att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. att priset för en en-portionsmåltid med dessert ska vara 61,00 kr exkl moms (59,00
föregående år),
2. att priset för en en-portionsmåltid utan dessert ska vara 56,00 kr exkl moms (56,00
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
(63,00 föregående år),
4. att taxan för pensionärer som äter vid någon av kommunens skollunchrestauranger ska vara
63,00 kr inkl moms (63,00 föregående år),
5. att lämna fotvårdstaxan oförändrad för 2020, det vill säga 387 kr/behandling och 437
kr/behandling vid hembesök,
6. att lämna taxan för tillfällig markupplåtelse samt kajplats oförändrad 2020,
7. att lämna avfallstaxan 2020 för Askersunds kommun oförändrad,
8. att justeringsfaktorn(n) i taxa för Sydnärkes byggnämnds verksamhet fastställs till n=0,8 för
2020 (samma som 2019),
9. att inga planavgifter skall uttagas 2020 av Sydnärkes Byggnämnd och istället tas
planavgiften ut i samband med försäljning av kommunens tomter,
10. att godkänna taxa för 2020 för kommunens arbete enligt lag om tobak och liknande
produkter,
11. att lämna musikskolans taxor för 2020 oförändrade,
12. att höja VA-taxans brukaravgift med 3,2 % from 2020-01-01,
13. att höja VA-taxans anläggningsavgift med 7 % from 2020-01-01,
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14. att anta förslag från Sydnärkes miljönämnd till taxa för tillsyn och prövning inom
miljöbalkens område from 2020-01-01.
Yrkanden
Staffan Korsgren (L) yrkar att taxan för tillfällig markupplåtelse samt kajplats höjs med 10%.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger gällande punkt 6 i kommunstyrelsens
förslag; Staffan Korsgrens (L) yrkande att taxan för tillfällig markupplåtelse samt kajplats
höjs med 10% samt kommunstyrelsens förslag att taxan ska vara oförändrad. Ordförande
ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Staffan
Korsgrens (L) yrkande.
Gällande punkterna 1-5 och 7-14 i kommunstyrelsens förslag finner ordförande att ett förslag
till beslut föreligger, tillika kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med detta.
Beslutsunderlag
§207 KS Taxor 2020
§172 KSAU Taxor 2020
Tjänsteskrivelse - Taxor 2020
SN § 138, 2019 - Taxor och avgifter 2020 som fastställs av kommunfullmäktige - Måltidspriser 2020
Produktions- och transportkostnader måltider 2020
SN § 139, 2019 - Taxor och avgifter som fastställs av kommunfullmäktige - Fotvårdsavgift 2020
Taxa för tillfällig markupplåtelse samt kajplats inom Askersunds kommun 2019
Avgifter och regler - Renhållningstaxa Askersunds kommun 2019
Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt lag (20182088) om tobak och liknande produkter
Terminsavgifter Musikskolan 2020
KoT § 115, 2019 - VA-taxa 2020
VA-taxa 2020
Jämförelse av förändring i VA-taxa 2020 med VA-taxa 2019 för alla typer av abonnemang
SMN § 28, 2019 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga 1 - avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd m.m.
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Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Taxebilaga 3 - Timavgift (efterskottsbetalning)
Förtydligande avseende taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att priset för en en-portionsmåltid med dessert ska vara 61,00 kr exkl moms (59,00
föregående år),
2. att priset för en en-portionsmåltid utan dessert ska vara 56,00 kr exkl moms (56,00
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
(63,00 föregående år),
4. att taxan för pensionärer som äter vid någon av kommunens skollunchrestauranger ska vara
63,00 kr inkl moms (63,00 föregående år),
5. att lämna fotvårdstaxan oförändrad för 2020, det vill säga 387 kr/behandling och 437
kr/behandling vid hembesök,
6. att taxan för tillfällig markupplåtelse samt kajplats höjs med 10% för år 2020,
7. att lämna avfallstaxan 2020 för Askersunds kommun oförändrad,
8. att justeringsfaktorn(n) i taxa för Sydnärkes byggnämnds verksamhet fastställs till n=0,8 för
2020 (samma som 2019),
9. att inga planavgifter skall uttagas 2020 av Sydnärkes Byggnämnd och istället tas
planavgiften ut i samband med försäljning av kommunens tomter,
10. att godkänna taxa för 2020 för kommunens arbete enligt lag om tobak och liknande
produkter,
11. att lämna musikskolans taxor för 2020 oförändrade,
12. att höja VA-taxans brukaravgift med 3,2 % from 2020-01-01,
13. att höja VA-taxans anläggningsavgift med 7 % from 2020-01-01,
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14. att anta förslag från Sydnärkes miljönämnd till taxa för tillsyn och prövning inom
miljöbalkens område from 2020-01-01.
________
Expedieras till

Ekonomikontoret
Socialförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Sydnärkes byggförvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Sydnärkes kommunalförbund
Sydnärkes miljönämnd
-Paragrafen är justerad-
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