SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 240

Dnr 2021/344-1.2.7

Barnens bästa gäller! i Kronobergs län
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom
Region Kronobergs förslag och därmed besluta
1. Att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i
frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat
implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022
ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att ta fram en plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken
takt införandet ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning
för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets
genomförande till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i länet.
Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla
barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt.
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande,
gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla
aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur. Region Kronoberg har nu sänt ut förslag till
samtliga kommuner för att ta gemensamma politiska beslut om att gå
vidare med arbetet.
I processen deltar flera av kommunens nämnder, varför ett
kommunövergripande beslut i kommunfullmäktige krävs. Ärendet
har behandlats av både Socialnämnden och Barn-och
utbildningsnämnden, som ställt sig positiva. Även kommunstyrelsen
genom Kultur- och fritid deltar i processen. I det lokala arbetet
används en gemensam handlingsplan, som biläggs ärendet för
kännedom.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 164
Underlag från Region Kronoberg
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-28 § 73
Socialnämndens protokoll 2021-09-22 § 101
Lokal handlingsplan, version 2 2021-09-02
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 164

Dnr 2021/344-1.2.7

Barnens bästa gäller! i Kronobergs län
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom
Region Kronobergs förslag och därmed besluta
1. Att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i
frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat
implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022
ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att ta fram en plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken
takt införandet ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning
för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets
genomförande till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i länet.
Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla
barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt.
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande,
gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla
aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur. Region Kronoberg har nu sänt ut förslag till
samtliga kommuner för att ta gemensamma politiska beslut om att gå
vidare med arbetet.
I processen deltar flera av kommunens nämnder, varför ett
kommunövergripande beslut i kommunfullmäktige krävs. Ärendet
har behandlats av både Socialnämnden och Barn-och
utbildningsnämnden, som ställt sig positiva. Även kommunstyrelsen
genom Kultur- och fritid deltar i processen. I det lokala arbetet
används en gemensam handlingsplan, som biläggs ärendet för
kännedom.
Beslutsunderlag
Underlag från Region Kronoberg
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-28 § 73
Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
Socialnämndens protokoll 2021-09-22 § 101
Lokal handlingsplan, version 2 2021-09-02
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-28
§ 73

Dnr 2021/163-1.6.3

Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
regionens förslag till beslut och föreslår Kommunfullmäktige att
besluta:
Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör
barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer barnkonventionens
krav på respektive verksamhet.
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där
bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd
(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag
på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam
införandeplan.
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av
resurser inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande
och i vilken takt införandet ska ske.
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för
barnets plan som alla parter kan nå.
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande
till nämnd/styrelse/fullmäktige.
Ärendebeskrivning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i länet.
Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla
barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt.
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande,
gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla
aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för
att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan
är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i
arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i enighet
med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete,
Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-28
tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både
för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i
länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-14 § 36
Tjänsteskrivelse Barnens bästa gäller! I Kronoberg,
Kronobarnsmodellen
Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller
Lokal handlingsplan för Barnens bästa gäller

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-18

Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom
Region Kronobergs förslag och därmed besluta
1. Att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i
frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat
implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det
ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför
2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att ta fram en plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i
vilken takt införandet ska ske.
4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning
för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets
genomförande till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i
länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på
att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god
uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och
förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en
länsgemensam samverkansstruktur. Region Kronoberg har nu sänt
ut förslag till samtliga kommuner för att ta gemensamma politiska
beslut om att gå vidare med arbetet.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-18
I processen deltar flera av kommunens nämnder, varför ett
kommunövergripande beslut i kommunfullmäktige krävs. Ärendet
har behandlats av både Socialnämnden och Barn-och
utbildningsnämnden, som ställt sig positiva. Även
kommunstyrelsen genom Kultur- och fritid deltar i processen. I det
lokala arbetet används en gemensam handlingsplan, som biläggs
ärendet för kännedom.
Konsekvenser
Arbetet med Barnens bästa kan framåt innebära konsekvenser för
Lessebo kommuns budget, vilket bl.a. tas upp under beslutspunkt
3. Samverkan kan få konsekvenser i fördelning och sätt att jobba
med budgeten gällande barn och unga.
Beslutsunderlag
Underlag från Region Kronoberg
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-28 § 73
Socialnämndens protokoll 2021-09-22 § 101
Lokal handlingsplan, version 2 2021-09-02
Beslutet skickas till
Region Kronoberg
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsutskottet

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-22
§ 101

Dnr 2021/50-1.6.2

Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta Kronobarnsmodellen för barnens
bästa.
Ärendebeskrivning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i länet.
Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla
barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt.
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande,
gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla
aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg
för att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets
plan är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med
strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i
samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och
förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad
samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets
vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort.
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Beslutsunderlag
Underlag för politiska beslut, 2021-08-20
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att anta
Kronobarnsmodellen för barnens bästa.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Underlag för politiska beslut gällande
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen
Förslag till beslut:
Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet
ska ske.
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan
som alla parter kan nå
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige
Sammanfattning
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande
och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och
att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och
barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god

Sida 1 av 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 223

Dnr 2021/352-1.3.1

Renhållningstaxa 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
renhållningstaxa 2022 för Lessebo i enlighet med Södra Smålands
Avfall och Miljö AB:s förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningstaxa har tagits fram av Södra Smålands
Avfall och Miljö AB (SSAM) genom styrelsebeslut 2021-09-24.
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna
finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för
sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och
latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad
inklusive eventuella kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek
på behållare, hämtningsintervall och eventuellt dragavstånd.
Jessica Cedervall, vd för SSAM redogör för taxeförslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 169
SSAM:s protokoll 2021-09-24 § 49
Tjänsteskrivelse - Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2044
Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Lessebo kommun
Hämtningsavgifter för Lessebo kommun 2022 Bilaga A-D

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 169

Dnr 2021/352-1.3.1

Renhållningstaxa 2022
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
renhållningstaxa 2022 för Lessebo i enlighet med Södra Smålands
Avfall och Miljö AB:s förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningstaxa har tagits fram av Södra Smålands
Avfall och Miljö AB (SSAM) genom styrelsebeslut 2021-09-24.
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna
finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för
sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och
latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad
inklusive eventuella kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek
på behållare, hämtningsintervall och eventuellt dragavstånd.
Beslutsunderlag
SSAM:s protokoll 2021-09-24 § 49
Tjänsteskrivelse - Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2044
Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Lessebo kommun
Hämtningsavgifter för Lessebo kommun 2022 Bilaga A-D

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Södra Smålands avfall och miljö

ÄRENDE: 2021:XXX
2021-09-30

Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda förslag till
renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i
respektive kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2022 enligt bilagda förslag till
renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och består av två
separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader
för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa.
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i
nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I renhållningstaxorna
finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar
och latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för
behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och ev
dragavstånd.

Taxeförslag 2022
Höjda grund- och hämtningsavgifter
From 2022-01-01 höjs den statliga förbränningsskatten en tredje gång från 100 kr/ton till 125
kr/ton. Pga denna höjning föreslås såväl höjda grund- som hämtningsavgifter motsvarande
kostnaden för skattehöjningen. Detta påverkar avgifterna enligt följande:



Höjning av samtliga kommuners grundavgifter. För villor höjning med ca 5 kr
Höjning av hämtningsavgifterna, innebär tex för villa med fyrfack 39 tömningar en
höjning med ca 10 kr inkl moms.

För Växjö föreslås höjning av grundavgift för att finansiera obemannad återvinningscentral i
Rottne. För Grundavgift villa innebär detta en höjning på 15 kr.
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Södra Smålands avfall och miljö

-

ÄRENDE: 2021:XXX
2021-09-30

För beskrivning av bakgrund i övrigt till föreslagen taxeförändring hänvisas till bilaga
”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024”.

För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan:
Kommun FNI-taxa 2021 (2 st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per år)

FNI-taxa 2022 (2 st 370 l kärl 26
+ 13 tömningar per år)

Älmhult

2800

2874

Markaryd

2830

2873

Lessebo

2780

2862

Växjö

2590

2700

Tingsryd

2760

2804

Utökade möjligheter FNI-taxor
Utökade möjligheter i fyrfackstaxan föreslås för samtliga kommuner enligt följande:
•

Utsträckt hämtningsintervall för fritidsabonnemang kärl 1 – till var 4:de vecka, dvs 5
tömningar per säsong

Övriga förändringar i taxeförslaget:
•

Maxtaxa för returpapper införs för att hantera att kommunerna from 2022-01-01 övertar
ansvaret för insamling av returpapper.

•

Nya skrivningar för insamling av grovavfall, farligt avfall samt elavfall som även
möjliggör insamling från flerfamiljshus (tidigare enbart tjänst för villor).

•

Förtydligad skrivning angående hur avgifter vid abonnemangsändringar uttages

•

För Växjö kommun föreslås Taxa för årlig tömning stora brunnar om 6 och 10 kbm (avgift
finns redan i övriga kommuner)

Jessica Cedervall

Per Gunnarsson

VD

IT och digitaliseringsansvarig

Bilagor

-

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024
Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults
kommuner
Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner
2022 Bilaga A-D
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Renhållningstaxa

Prisändringsmodell renhållningstjänster 20222024
Inledning
Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder.
Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner
med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar
vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2022 – 2024. Ekonomi,
leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi
tillhandahålla prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.
1. Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl tjänster i renhållningstaxan
 Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för sophämtning, vilket
innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera (nödvändiga
kostnader). För att kunna leverera en säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha
kunden i fokus och erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska vara
till nytta för kunden.
 Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest miljöriktiga alternativet.
 Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning är konkurrenskraftiga
jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.
 Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för sophämtning.
 Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan
2. SSAMs prisändring och prisprognos
Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för
tömningskostnad och behandlingskostnad förbränning och matavfall samt skatter som styr
prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska
ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Inför 2022 ser
vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att
justera taxan för 2022 och indikerar enligt nedan för 2023 och 2024. Priset för 2023 fastställs
under 2022. Prisindikation för år 2023 och 2024 ligger med höjning inom intervallet 1-3 procent.
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4.5 Kostnad matavfallspåsar
Vår leverantör av matavfallspåsar har aviserat att de vill höja priset på matavfallspåsar. Vi står även
inför en ny upphandling där avtalet ska börja gälla från mitten av 2022, vilket medför att priset på
påsar i det nya avtalet riskerar påverkas av den nuvarande prisbilden på marknaden. Råvaran, s k
kraftpapper har ökat kraftigt i pris under det senaste året och det är för närvarande global brist på
kraftpapper. Orsakerna till detta är flera:
•
•
•
•
•

•

Politiska beslut om övergång från plastpåsar till papperspåsar, dvs ökad efterfrågan på
kraftpapper
Covid-19 och hemarbete har lett till större global förbrukning av förpackningsmaterial i
kraftpapper till livsmedelsbranschen (bärkassar, mjölpåsar, matavfallspåsar etc)
Under Covid -19 har internethandeln fått ett uppsving och man har gått över till
papperspåsar istället för plastpåsar även här, dvs ny produkt – ökad efterfrågan
I april uppstod en brand på ett av Europas största pappersbruk av kraftpapper, vilket lett till
en minskad kvantitet kraftpapper på den europeiska marknaden
Flera pappersbruk har åberopat Force Majeure för att de inte får fram kraftpapper till sina
kunder och har stoppat beställningar på order av kraftpapper. Detta har lett till skenande
priser.
Priset tros fortsätta öka under hela 2022.

De index som bäst speglar marknaden för kraftpapper, Foex NBSK och Foex index ”Kraftliner brown”,
har gått upp med 59,8% respektive 35,4% under perioden november 2020 till augusti 2021.
I taxekalkylen för 2022 räknar vi med en 30% ökning av kostnaden för matavfallspåsar.
6. Utveckling av kunddialog
Under 2022 planerar vi utveckla vår taxeprocess så att den blir mer transparent och vi avser även öka
dialogen med våra kundorganisationer, t ex Villaägarnas riksförbund och Fastighetsägarna. Vi föreslår
även för våra ägare att samtliga kommuner ska fatta beslut om renhållningstaxan i respektive
kommunfullmäktige redan i juni månad varje år för att möjliggöra en tidig och tydlig kommunikation
till våra kunder. Vi kommer även att förbättra kommunikationen till olika kundgrupper avseende hur
deras kostnader för avfallshantering påverkas inför kommande år.
Under 2022 planerar vi möten enligt nedan:
1. samrådsmöte med kundorganisationer Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under
detta möte behandlar vi följande områden:
• Statusrapport per renhållningskollektiv
• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
• Förändringar skatter, lagstiftning etc
• Framtidsplaner samt nya tjänster
• Status kostnadsutveckling, kundutveckling
• Status investeringsprojekt
• Diskussion miljö kontra pris
• Förslag prisförändring 2022
• Förslag målsättning år 2023-2024
• Synpunkter kundorganisation
• Kommunikationsplan till kunder i regionen
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Vi kommer även att genomföra följande fr o m 2022:
•
•
•
•

Underlag för beslut lämnas till respektive kommun (april) för beslut i respektive
Kommunfullmäktige (juni)
Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till kunder (september)
Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)
Nytt pris gäller (1 januari)
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2022
Gäller from 2022-01-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall
förbränningsskatt om 125 kr per ton.
1.

HUSHÅLLSSOPOR

A

Grundavgift / kr
Byggnad med tre eller fler lägenheter

830 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter

1070 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri

1075 per byggnad

Fritidshus

688 per byggnad

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets
fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för
fastighetstyp 2-5. För byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt
tre eller fler lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill
grundavgift för antal lägenheter i byggnaden. För villa som även innehåller
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för
byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening.
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen.
B

Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus
Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon.
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samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller
vid avslut av abonnemang.
För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages
avgift om 100 kr per tillfälle.
Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus
Fyrfackskärl
100 kr per kärl och år
För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.
C

Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av
hushållsavfall i säck, kärl och containers
Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning.
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter
Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits
matavfallsinsamling.
För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att
klara matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten
automatiskt till abonnemang med osorterat avfall.
I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr
per tillfälle.
I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i
köket.
För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger
kostnaden för tömning en gång per vecka.
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Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation
av avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges
för befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för
kärl alternativt 20 m för säck.
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift
om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift.
-För utkörning resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr
-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle
Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang,
uppehåll eller vid avslut av abonnemang
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och
verksamheter
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Grundavgifter tillkommer

Total taxa kr per
år inkl moms
3077

Bottentömmande behållare
För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg av
vägd mängd multiplicerat med gällande tonpris enligt behandlingsavgift för
Häringetorps avfallsanläggning. Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52
gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande
timpris.
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna.
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för
slamsugningsfordon med spolmöjlighet.
2.

LATRIN
Taxor se bilaga A
Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.
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För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.
3.

BUDNINGSTAXA
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.
För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150:- per
tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00
hämtningsdagen.
Avgift för hämtning av grovavfall
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar,
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av elavfall
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker
således
på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser enbart
elavfall härrörande från hushåll.
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt
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Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av farligt avfall
Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier,
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej.
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt
märkt med upplysning om innehållet.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll
Förpackningar med farligt avfall skall vara emballerat i öppningsbar
behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid
hämtningstillfället. Avfallslämnare i villafastighet håller själv med lämplig
behållare. Behållare med farligt avfall skall inför hämtning vara placerad på
överenskommet ställe på villafastighetens tomt.
Per tillfälle hämtas från villa max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar
(upp till en papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med
måttbegränsningen cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan
läckage, ska vara uppmärkta med vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och
miljö AB.
4.

EVENEMANGSTAXA
För evenemang uttages följande avgifter:
Container
Storlek Avgift
3 m3
6 m3
8 m3
10 m3

1255
1510
1680
1850

Extra tömning
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa

I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning
inkl behandlingskostnad.
Kärl
Moment
Utsättning +
hemtagning*

Taxa

enhet

300

kr/kärl
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Sluttömning
Hyra av behållare
Extra tömning
förbeställd**
Extra tömning akut
Helgtillägg

25
10
25

kr/kärl
kr/kärl/dygn
kr/kärl

125
25

kr/kärl
kr/kärl

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker
vardagar
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan
5.

SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår
en avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

940 kr
1530 kr
1960 kr
3230 kr

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDTbrunn uttages avgift motsvarande budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår
avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 kr
per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2470 kr
2900 kr
4050 kr

Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym,
avgift per tank enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2470 kr
2900 kr
4050 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3
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arbetsdagar tillkommer tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per tömning. Tömning samma
arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om
575 kr per brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och
liknande utgår timpris 900 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd
volym.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift
per avskiljare enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras.
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton
tömd volym.
6. Trädgårdsavfall i kärl
För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 600 kr. För
bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A.
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur. Vid
hemtagning av trädgårdsavfallskärl uttages avgift om 100 kr per tillfälle.
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7.

Returpapper
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms,
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut
för själva hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom
Södra smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem.
Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.
8.

8.1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avbrott och ändringar
Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.
Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.

8.2

Ersättning
Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall
och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska
detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med
fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas
inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte
debiterat belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och
inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer
för fakturering och kravverksamhet.

8.3

Ändring av abonnemang
Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla
när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl.

8.4

Ändringsavgift
Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften
debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle.
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning.

8.5

Avgiftsskyldighet
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I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens
ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
skall anses som ägare.
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive
beställare.
Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits,
avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället,
uttages likväl avgift som om hämtning skett.
8.6

Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra Smålands
avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya behållare och
tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena
väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på.

8.7

Abonnentens åliggande
Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

8.8

Bemyndigande angående vissa taxebeslut
Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad
skatt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 224

Dnr 2021/314-1.3.1

Taxa för Lessebo kommuns prövning
enligt plan-och bygglagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. anta taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen
har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 2021-09-21 ut förslaget på
remiss till berörda nämnder och förslaget har efter det omarbetats
enligt inkomna yttranden.
Ärendet föredras av nämndsekreterare Neira Dedic och
byggnadsingenjör Marcus Ekström.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 166
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-10-08
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11
Förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 2021-10-12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 166

Dnr 2021/314-1.3.1

Taxa för Lessebo kommuns prövning
enligt plan-och bygglagen
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. anta taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen
har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 2021-09-21 ut förslaget på
remiss till berörda nämnder och har efter det omarbetats enligt
inkomna yttranden.
Ärendet föredras av nämndsekreterare Neira Dedic och
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-10-08
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11
Förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 2021-10-12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-12

Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. anta taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och
bygglagen har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den
sökande och handläggaren i de ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.
KSAU skickade 2021-09-21 ut förslaget på remiss till berörda
nämnder och har efter det omarbetats enligt inkomna yttranden.
o akgrund
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och
myndighetsnämnden berörs utav taxan skickade KSAU 2021-09-21
ut förslaget på remiss. Nämnderna har haft möjlighet att yttra sig
över taxan.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade följande yttrande:
”Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan bör ändras.
Nämnden anser att en översyn utav taxan ska göras vartannat år.
Nämnden anser att beträffande taxor enligt plan- och bygglagen och
avgifter för bygglov för mindre åtgärder till exempel plank, mindre
parkeringsplatser och liknande yrkas att avgiften föreslås bli lägre, bli
rimlig i förhållande till åtgärdens omfattning och således lägre än vad
som nu föreslås. Nämnden menar även att det samtidigt bör tas fram
en broschyr alternativt förtydligande att taxan avser det som är
bygglovspliktigt och att det finns bygglovsbefriande åtgärder till
exempel utanför detaljplan.”

Myndighetsnämnden lämnade följande yttrande:
”Myndighetsnämnden har inget att erinra”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har omarbetat förslaget och
lämnar nu vidare det till kommunstyrelsen.
Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 2016-10-24 § 75.
o eslutsunderlag
SBN beslut 2021-10-08 §
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11
Förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 2021-10-12
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-12
o eslutet skiBkas till
Kommunfullmäktige

Neira Dedic
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor
Taxa för plan- och byggverksamheten antagen 2016-10-24 § 75
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-08
§ 114

Dnr 2021/154-1.3.1

Yttrande i remiss angående taxa för
prövning enligt plan- och bygglagen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan bör ändras.
Nämnden anser att en översyn utav taxan ska göras vartannat år.
Nämnden anser att beträffande taxor enligt plan- och bygglagen och
avgifter för bygglov för mindre åtgärder till exempel plank, mindre
parkeringsplatser och liknande yrkas att avgiften föreslås bli lägre, bli
rimlig i förhållande till åtgärdens omfattning och således lägre än vad
som nu föreslås. Nämnden menar även att det samtidigt bör tas fram
en broschyr alternativt förtydligande att taxan avser det som är
bygglovspliktigt och att det finns bygglovsbefriande åtgärder till
exempel utanför detaljplan.
Bakgrund
Remiss angående taxa för prövning enligt plan- och bygglagen inkom
2021-09-23 ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen
har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige. Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige
2016-10-24 § 75.
Beslutsunderlag
Förslag till taxa för plan- och byggverksamheten 2021-09-23
Beslut KSAU 2021-09-21
Tjänsteskrivelse 2021-09-27
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 88

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-09-21
§ 149

Dnr 2021/314-1.3.1

Taxa för prövning enligt plan- och
bygglagen
Beslut
Arbetsutskottets beslutar att sända ut förslag till taxa för plan- och
byggverksamheten på remiss till myndighetsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden ska inkomma senast den 12
oktober 2021.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen
har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-14
Förslag till taxa för plan- och byggverksamheten 2021-09-14

Beslutsexpediering
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Taxa för prövning enligt
plan- och bygglagen

Dokumentets typ: Taxa
Datum för antagande: 2021-xx-xx
Beslut av: Kommunfullmäktige
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A

Taxetabeller för lov, anmälan mm

För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering,
se kommunens taxebestämmelser.
Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).
Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet
förhandsbesked.
Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.
Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS
21054:2009.

A1

A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga
komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.
Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

A 1.12
A 1.13

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

A 1.14
A 1.15
A 1.16

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt

Avgift
23 600 kr

Avviker från detaljplan

27 140 kr

Utanför planlagt område

29 500 kr

Planenligt

20 650 kr

Avviker från detaljplan

24 190 kr

Utanför planlagt område

26 550 kr

Planenligt

15 340 kr

Avviker från detaljplan

17 700 kr

Utanför planlagt område

17 700 kr

Planenligt

7 670 kr

Avviker från detaljplan

10 030 kr

Utanför planlagt område

10 030 kr

Planenligt

15 340 kr

Avviker från detaljplan

17 700 kr

Utanför planlagt område

17 700 kr

Planenligt

7 670 kr

A 1.17

Avviker från detaljplan

10 030 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

10 030 kr

Planenligt

12 390 kr

A 1.20

Avviker från detaljplan

14 750 kr

A 1.21

Utanför planlagt område

14 750 kr

A 1.19

A 1.22

Ändring, med tekniskt samråd

Planenligt

5 310 kr

A 1.23

Avviker från detaljplan

7 670 kr

A 1.24

Utanför planlagt område

7 670 kr

A 1.25

Ändring, utan tekniskt samråd

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en
och samma ansökan (gruppbebyggelse)
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7 080 kr

A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
2 950 kr

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

4 130 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 180 kr

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 180 kr

A 3.1

A4

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Avgift
Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

A 4.1
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A5

A 5.1
A 5.2

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

A 5.3
A 5.4
A 5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

A 5.6
A 5.7
A 5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, med tekniskt samråd

A 5.9
A 5.10
A 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, utan tekniskt samråd

A 5.12
A 5.13
A 5.14

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
transformatorstation

A 5.15

A6

A 6.1

A7

A 7.1

Planenligt

Avgift
10 620 kr

Avviker från detaljplan

12 980 kr

Utanför planlagt område

12 980 kr

Planenligt

4 720 kr

Avviker från detaljplan

6 490 kr

Utanför planlagt område

6 490 kr

Planenligt

8 260 kr

Avviker från detaljplan

10 620 kr

Utanför planlagt område

10 620 kr

Planenligt

4 720 kr

Avviker från detaljplan

6 490 kr

Utanför planlagt område

6 490 kr

Planenligt

4 720 kr

Avviker från detaljplan

7 080 kr

Utanför planlagt område

7 080 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Avgift
4 720 kr

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
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Avgift
4 720 kr

A8

Anmälningspliktiga åtgärder

A 8.1

Ärendetyp
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Avgift
7 080 kr

A 8.2

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, utan tekniskt samråd

4 720 kr

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

9 440 kr

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

4 720 kr

A 8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

2 360 kr

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

1 770 kr

A 8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

4 130 kr

A 8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt
samråd

5 310 kr

A 8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt
samråd

4 130 kr

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

14 160 kr

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

7 080 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

8 260 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

4 720 kr
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A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

9 440 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

5 900 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

8 260 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd

4 720 kr

A 8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

8 260 kr

A 8.28

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

4 720 kr

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

8 260 kr

A 8.30

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

4 720 kr

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, med tekniskt samråd

8 260 kr

A 8.32

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §

4 720 kr
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A9

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 9.1

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

10 620 kr

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

4 720 kr

A 10

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

Avgift

A 10.1

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

11 800 kr

A 10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

5 900 kr

A 11

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 11.1

Inom planlagt område

Förhandsbesked

A 11.2

A 12

Avgift
Utanför planlagt område

A 13

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering

Ingripandebesked
Avgift

Ärendetyp
A 13.1

A 14

10 620 kr

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

4 720 kr

Ingripandebesked

Timdebitering

Extra arbetsplatsbesök, startbesked/slutbesked och samråd
Ärendetyp

Avgift

A 14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

3 540 kr

A 14.2
A 14.3

Extra startbesked eller slutbesked
Extra samråd

2 360 kr
3 540 kr

A 15

Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp

A 15.1

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

A 15.2

Avgift
Inom planlagt område

5 900 kr

Utanför planlagt område

3 540 kr

A 15.3

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta  5001 kvm

Inom planlagt område

8 260 kr

A 15.4
A 15.5

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Utanför planlagt område
Inom planlagt område/Utanför
planlagt område

5 900 kr
1 180 kr

A 16

Utstakning
Avgift

Ärendetyp
A 16.1

Nybyggnad, 1-4 punkter

Grovutstakning

4 720 kr

A 16.2

Tillbyggnad, 1-4 punkter

Grovutstakning

4 720 kr

A 16.3

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Grovutstakning

590 kr

A 16.4

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Grovutstakning

2 360 kr
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A 17

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

A 17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte
finns i någon av taxans övriga tabeller

A 18

A 18.1

A 19

A 19.1

A 20
A 20.1

A 21
A 21.1

I enlighet med tillämplig tabell
Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avslag
Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avslag

Avskrivning
Avskrivning

Avvisning
Avvisning
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B. Taxetabeller för planbesked
B5
B 5.1
B 5.2
B 5.3

Planbesked
Ärendetyp
Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte omfattas
av kategori 2 eller 3)
Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller
åtgärder som kräver miljöbedömning)
Planbesked kategori 3 (åtgärder som innebär mindre
ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan,
förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan
eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet)
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Avgift
5 900 kr
10 620 kr
4 720 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 225

Dnr 2021/324-1.3.1

Taxa för Lessebo kommuns prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. anta taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 2021-09-21 ut förslaget på
remiss till berörda nämnder och förslaget har efter det omarbetats
enligt inkomna yttranden.
Ärendet föredras av nämndsekreterare Neira Dedic och
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 167
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-10-08
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11
Förslag till taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område 2021-09-14

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens aräetsutsdott
Sammantr20es0atum
1 - 1 9§9- §95
/ 934

Dnr 1 - 1 9. b1 f §9öbö9

Taxa för Lessebo kommuns prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område
Beslut
Aräetsutsdottets åkrslai g
Kommunstyrelsen äeslutar att åkreslx dommunåullm2dtpi e att
9ö anta tava åkr Lesseäo dommuns c rkhnpni oj F tpllsyn pnom
mpl6käaldens omrx0eö
1 ö tavan äkr6ar i 2lla årxn oj F me0 9 6anuarp1 - 1 1 ö
Ärendebeskrivning
: krslai tpll tava åkr c rkhnpni enlpi t 1 3 dac ö1 1 / mpl6käalden åkr
un0erskdnpni sdostna0er oj F enlpi t 1 C dac ö1 / mpl6käalden åkr
r2ttei xni sdostna0er Far tai pts åram utah t62nstec ersoner c x
samF2llsäyi i na0såkrhaltnpni enöTavan 2r åramtai en enlpi t SKRgs
mall åkr mpl6ktava oj F syåtar tpll att un0erl2tta åkr äx0e 0en skdan0e
oj F Fan0l2i i aren p0e 2ren0en som äerkrsö
Kommunstyrelsens aräetsutsdott sdpj da0e 1 - 1 9§- 5§1 9 ut åkrslai et c x
rempss tpll äerkr0a n2mn0er oj F Far eåter 0et omaräetats enlpi t
pndomna yttran0enö
Ären0et åkre0ras ah n2mn0sedreterare Nepra De0pj oj F
samF2llsäyi i na0sj Feå7 onny Avelssonö
Beslutsunderlag
T62nstesdrphelse 1 - 1 9§9- §99
SamF2llsäyi i na0sn2mn0ens yttran0e 1 - 1 9§9- §- 8
Myn0pi Fetsn2mn0ens yttran0e 1 - 1 9§9- §99
: krslai tpll tava åkr Lesseäo dommuns c rkhnpni oj F tpllsyn pnom
mpl6käaldens omrx0e 1 - 1 9§- 5§9f

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-12

Taxa för Lessebo kommuns prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. anta taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den
sökande och handläggaren i de ärenden som berörs.
KSAU skickade 2021-09-21 ut förslaget på remiss till berörda
nämnder och har efter det omarbetats enligt inkomna yttranden.
o akgrund
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och
myndighetsnämnden berörs utav taxan skickade KSAU 2021-09-21
ut förslaget på remiss. Nämnderna har haft möjlighet att yttra sig
över taxan.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade följande yttrande:
”Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan ska ändras. Nämnden
anser att ingen automatisk indexuppräkning bör ske utan istället föreslås
följande skrivning:
’Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras
vartannat år.’
Nämnden anser det bör tas fram en lättförståelig sammanfattning eller
broschyr med de vanligaste avgifterna så att medborgarna lättare kan
skaffa sig en uppfattning om vad tillsyn och tillstånd kostar. Nämnden
anser även att det bör skrivas in i taxebestämmelserna att § 29
(Nedsättning av avgift) kan åberopas av en medborgare som anser sig ha
fått för hög avgift och att omprövning därför bör ske. Nämnden anser
dessutom att alla U-verksamheter, inklusive skytteklubbar på U-nivå, ska
gå in på timavgift istället för årlig avgift.”

Myndighetsnämnden lämnade följande yttrande:
”Myndighetsnämnden har inget att erinra”
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-12
Samhällsbyggnadsförvaltningen har omarbetat förslaget och
lämnar nu vidare det till kommunstyrelsen.
Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 122.
o eslutsunderlag
SBN beslut 2021-10-08 §
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11
Förslag till taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område 2021-09-14
o eslutet skiBkas till
Kommunfullmäktige

Neira Dedic
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor
Taxa enligt miljöbalken antagen 2018-12-17 § 122
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-09-21
§ 148

Dnr 2021/324-1.3.1

Taxa för Lessebo kommuns prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända ut förslag till taxa för Lessebo
kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område på remiss
till myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden
ska inkomma senast den 12 oktober 2021.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-14
Förslag till taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område 2021-09-14

Beslutsexpediering
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-08
§ 113

Dnr 2021/153-1.3.1

Yttrande i remiss angående taxa för
Lessebo kommuns prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge svar enligt
ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan ska ändras.
Nämnden anser att ingen automatisk indexuppräkning bör ske utan
istället föreslås följande skrivning:
”Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras
vartannat år.”
Nämnden anser det bör tas fram en lättförståelig sammanfattning
eller broschyr med de vanligaste avgifterna så att medborgarna lättare
kan skaffa sig en uppfattning om vad tillsyn och tillstånd kostar.
Nämnden anser även att det bör skrivas in i taxebestämmelserna att §
29 (Nedsättning av avgift) kan åberopas av en medborgare som anser
sig ha fått för hög avgift och att omprövning därför bör ske. Nämnden
anser dessutom att alla U-verksamheter, inklusive skytteklubbar på
U-nivå, ska gå in på timavgift istället för årlig avgift.
Bakgrund
Remiss angående taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område inkom 2021-09-23 ifrån
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige. Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige
2018-12-17 § 122.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-08
Beslutsunderlag
Förslag på taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
2021-09-23
Beslut KSAU 2021-09-21
Tjänsteskrivelse 2021-09-27
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 87

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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92

Taxa för Lessebo kommuns
prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område

Dokumentets typ: Taxa
Datum för antagande: 2021-xx-xx
Beslut av: Kommunfullmäktige
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Taxebilaga 2

Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

Verksamhetskod

Timmar

Prövn.nivå

1.20

C

6

1.30

C

6

5.20

C

6

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING
AV FISK
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30

C

9

10.40

C

6

10.50

C

6

10.60

C

6

11.30

C

9

13.70

C

6

15.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50

C

9

15.80

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101

C

18

15.125

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

99

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror
15.151

C

18

15.180

C

9

15.200

C

9

15.220

C

6

15.240

C

9

15.260

C

18

15.280

C

9

15.310

C

6

15.340

C

9

15.360

C

9

17.30

C

9

18.30

C

9

20.10

C

18

20.30

C

9

20.40

C

9

20.60

C

9

20.80

C

9

20.90

C

6

20.91

C

9

22.10

C

18

22.20

C

9

22.40

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska
råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

100

24.40

C

9

24.41

C

18

24.44

C

18

24.46

C

9

24.47

C

18

VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER,
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
Verksamhetsgrupp Läkemedel
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11

C

18

25.30

C

9

25.50

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30

C

9

26.40

C

18

26.60

C

18

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100

C

18

26.110

C

9

26.120

C

18

26.150

C

9

26.160

C

9

26.180

C

9

27.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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27.140

C

6

28.25

C

6

28.40

C

6

28.71

C

6

28.90

C

9

28.95

C

9

31.30

C

9

31.60

C

9

34.10

C

9

34.20

C

6

34.40

C

18

34.50

C

18

34.80

C

9

39.30

C

9

39.35

C

9

39.50

C

9

39.70

C

9

39.90

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

40.02

C

9

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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40.20

C

9

40.60

C

6

40.70

C

18

40.100

C

6

40.110

C

9

40.120

C

6

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft
Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

50.10

C

9

50.20

C

9

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

63.50

C

6

73.10

C

9

74.20

C

9

85.10

C

18

85.20

C

9

Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetsgrupp Flygplatser
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16

C

9

90.430

C

6

90.251

C

18

90.375

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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90.171

C

9

90.281

C

6

90.341

C

6

90.90

C

18

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29

C

6

90.230

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40

C

9

90.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110

C

9

90.80

C

9

90.120

C

9

90.391

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall
som uppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

93.10

C

9

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

38 § FMH, punkt
1
38 § FMH, punkt
1
38 § FMH, punkt
1
38 § FMH, punkt
2
38 § FMH, punkt
3
38 § FMH, punkt
3
38 § FMH, punkt
3

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är
tillsynstiden 6 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är
tillsynstiden 3 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är
tillsynstiden 3 timmar.

H

6

H

3

H

3

H

6

För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

3

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3

Timavgift (efterskottsbetalning)

Bransch

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövn.nivå

Avgift

Djurhållning

U

Timavgift

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion

U

Timavgift

U

Timavgift

Berg, naturgrus och andra
jordarter

U

Timavgift

Råpetroleum, naturgas och
kol

U

Timavgift

Annan utvinningsindustri

U

Timavgift

JORDBRUK

FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK

UTVINNING, BRYTNING
OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT
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U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Annan livsmedelstillverkning

U

Timavgift

Foder av animaliska och
vegetabiliska råvaror

U

Timavgift

U
U
U

Timavgift
Timavgift
Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

FÖRBRUKNING AV
ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

U

Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN
OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier
Livsmedel av animaliska
råvaror
Rökeri
Livsmedel av vegetabiliska
råvaror
Kvarnprodukter
Livsmedel av kombinerade
råvaror
Mjölkprodukter

TEXTILVAROR
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
TRÄVAROR
MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
FOTOGRAFISK OCH
GRAFISK PRODUKTION
KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

GUMMI- OCH PLASTVAROR
Glas, glasvaror och
keramiska produkter
Cement, betong, kalk, krita
MINERALISKA PRODUKTER
och gips
Andra mineraliska produkter
STÅL OCH METALL
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
Motorer, turbiner och
reaktorer
Motorfordon
METALLBEARBETNING

Maskinell bearbetning

Gas- och oljeplattformar

107

Förbränning

U

Timavgift

Vindkraft

U

Timavgift

Värme- och kylanläggningar

U

Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING

U

Timavgift

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

U

Timavgift

Annan trafikinfrastruktur

U

Timavgift

Hamnar

U

Timavgift

Flygplatser

U

Timavgift

U
U

Timavgift
Timavgift

U

Timavgift

U
U
U

Timavgift
Timavgift
Timavgift

C

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

C

Timavgift

C

Timavgift

92.20

C

Timavgift

92.30

C

Timavgift

92.2001

U

Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER

U

Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

U

Timavgift

GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA

HAMNAR OCH
FLYGPLATSER

LABORATORIER
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
RENING AV
AVLOPPSVATTEN

AVFALL

Biologisk behandling
Deponering
Förbränning
Konvertering av smittförande
90.382
avfall
Lagring som en del av att
samla in avfall
Mekanisk bearbetning och
sortering
Uppgrävda massor
90.370
Återvinning för
90.141
anläggningsändamål

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR
OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Bostäder m.m.
ETER

45 § FMH, punkt UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Undervisning, vård m.m.
ETER

45 § FMH, punkt UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Samlingslokaler m.m.
ETER

45 § FMH, punkt UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Hotell m.m.
ETER

45 § FMH, punkt UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Idrottsanläggningar, camping,
45 § FMH, punkt UH
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
bad m.m.
ETER

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Lokaler för hygienisk
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
behandling
ETER

Timavgift

45 § FMH, punkt UH
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Sporadiskt tillsynsbehov
Bransch

Verksamhet

Tillsynsbehov

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Lokaler för förvaring av djur
ETER
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Prövn.nivå

Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 226

Dnr 2021/356-1.3.1

VA-taxa 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan
behålls oförändrad 2022.
Ärendebeskrivning
För närvarande pågår arbetet med en kommunövergripande VA-plan.
Planen skall ge underlag för framtida behov av VA-investeringar och
därmed kan även behovet av framtida taxa beräknas. Med hänsyn till
ovanstående föreslås att VA-taxan är oförändrad under 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-08 enligt ovan samt
gav VA-chef i uppdrag att ta fram ett förslag på en reviderad VA-taxa
inför 2023.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 168
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-08 § 112
Förslag till VA-taxa 2021-08-30
Tjänsteskrivelse 2021-09-27

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 168

Dnr 2021/356-1.3.1

VA-taxa 2022
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan
behålls oförändrad 2022.
Ärendebeskrivning
För närvarande pågår arbetet med en kommunövergripande VA-plan.
Planen skall ge underlag för framtida behov av VA-investeringar och
därmed kan även behovet av framtida taxa beräknas. Med hänsyn till
ovanstående föreslås att VA-taxan är oförändrad under 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-08 enligt ovan samt
gav VA-chef i uppdrag att ta fram ett förslag på en reviderad VA-taxa
inför 2023.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-08 § 112
Förslag till VA-taxa 2021-08-30
Tjänsteskrivelse 2021-09-27

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

112

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-08
§ 112

Dnr 2021/140-1.3.1

VA-taxa 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att VAtaxan behålls oförändrad år 2022.
 ge VA-chef i uppdrag att ta fram ett förslag på en reviderad VAtaxa inför 2023.
Ärendebeskrivning
För närvarande pågår arbetet med en kommunövergripande VA-plan.
Planen skall ge underlag för framtida behov av VA-investeringar och
därmed kan även behovet av framtida taxa beräknas. Med hänsyn till
ovanstående föreslås att VA-taxan är oförändrad under 2022.
Bakgrund
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2016-09-19 § 52 att
förbrukningstaxan och anläggningstaxan ska höjas med index, vilket
medförde en 1,1 % höjning. Se beslutsunderlag ”Förslag till VA-taxa”
för specifika avgifter. Därefter har taxan varit oförändrad, vilket
föreslås för 2022 också.
VA-taxan behandlades på arbetsutskottet i september.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för vidare utredning då
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson och VA-chef Katarina
Karlsson Palm hade bokat möte med en konsult för att diskutera en
revidering utav taxan. Arbetsutskottet ansåg därför att nämnden
skulle vänta med att ta beslut om taxan inför nästa år till dess att
mötet ägt rum och förvaltningen haft möjlighet att utreda frågan
ytterligare.
Efter mötet kunde samhällsbyggnadschefen och VA-chefen konstatera
att en revidering utav taxan är ett stort arbete som kräver gedigen
planering och utredning. Därför föreslås att taxan behålls oförändrad
2022 men att förvaltningen påbörjar arbetet med att revidera taxan
efter årsskiftet.
Beslutsunderlag
Förslag till VA-taxa 2021-08-30
Tjänsteskrivelse 2021-09-27
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 86

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-27

VA-taxa 2022
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
VA-taxan behålls oförändrad år 2022.
 ge VA-chef i uppdrag att ta fram ett förslag på en reviderad VAtaxa inför 2023.
Ärendebeskrivning
För närvarande pågår arbetet med en kommunövergripande VAplan. Planen skall ge underlag för framtida behov av VAinvesteringar och därmed kan även behovet av framtida taxa
beräknas. Med hänsyn till ovanstående föreslås att VA-taxan är
oförändrad under 2022.
o akgrund
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2016-09-19 § 52 att
förbrukningstaxan och anläggningstaxan ska höjas med index,
vilket medförde en 1,1 % höjning. Se beslutsunderlag ”Förslag till
VA-taxa” för specifika avgifter. Därefter har taxan varit
oförändrad, vilket föreslås för 2022 också.
VA-taxan behandlades på arbetsutskottet i september.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för vidare utredning då
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson och VA-chef Katarina
Karlsson Palm hade bokat möte med en konsult för att diskutera
en revidering utav taxan. Arbetsutskottet ansåg därför att
nämnden skulle vänta med att ta beslut om taxan inför nästa år till
dess att mötet ägt rum och förvaltningen haft möjlighet att utreda
frågan ytterligare.
Efter mötet kunde samhällsbyggnadschefen och VA-chefen
konstatera att en revidering utav taxan är ett stort arbete som
kräver gedigen planering och utredning. Därför föreslås att taxan
behålls oförändrad 2022 men att förvaltningen påbörjar arbetet
med att revidera taxan efter årsskiftet.
o eslutsunderlag
Förslag till VA-taxa 2021-08-30
o eslutet skiBkas till
Kommunstyrelsen

Katarina Karlsson Palm
VA-chef, samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 239

Dnr 2021/175-1.1.4

Fördelning av partistöd 2022 samt
redovisning av erhållet lokalt partistöd
2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020.
2. Fastställa fördelning av partistöd 2022.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 om fördelning av lokalt
partistöd för 2021 och beslutade 2020-02-24 om regler för partistöd.
Redovisning av erhållet lokalt partistöd för 2020 har inkommit,
bilaga 1.
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet
inför kommande år, vilket föreslås oförändrat från 2021, bilaga 2.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 163
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020, samtliga partier
Partistöd 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 163

Dnr 2021/175-1.1.4

Fördelning av partistöd 2022 samt
redovisning av erhållet lokalt partistöd
2020
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020.
2. Fastställa fördelning av partistöd 2022.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 om fördelning av lokalt
partistöd för 2021 och beslutade 2020-02-24 om regler för partistöd.
Redovisning av erhållet lokalt partistöd för 2020 har inkommit,
bilaga 1.
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet
inför kommande år, vilket föreslås oförändrat från 2021, bilaga 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020, samtliga partier
Partistöd 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-11

Fördelning av lpt als 2arsi0söd momm0ah s
redpvi0ning av eråklles lpt als 2arsi0söd momo
Förslag till beslut
KSAU föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta att
1. Godkänna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020.
2. Fastställa fördelning av partistöd 2022.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 om fördelning av lokalt
partistöd för 2021 och beslutade 2020-02-24 om regler för
partistöd.
Redovisning av erhållet lokalt partistöd för 2020 har inkommit,
bilaga 1.
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet
inför kommande år, vilket föreslås oförändrat från 2021, bilaga 2.
Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020
Partistöd 2022

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningskontoret
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123

Redovisning avv erhållet lokalt partistöd
Verksamhetsår

2020

Lokal partiorganisation

Kristdemokraterna

Organisationsnummer

802526-2612

19 012:Ordförande

Bodil Jonsson

Aktivitet/kostnad
Överflyttat/fonderat partistöd från föregående år
Löner/ersättningar till anställd personal
Lokalkostnader
Marknadsföring
Deltagande i utbildningar och konferenser
Material (t.ex. kontors- och utställningsmaterial)
Köpta tjänster (inkl. stöd som överförts till andra delar av
partiorganisationen)

Kassör

Bertil Olsson

Belopp (kr)
0:0:700:640:1200:-

5 744:-

Ange nedan vilka motprestationer som erhållits för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
Fondering inför kommande valrörelse

10 728:-

Eventuella kommentarer gällande aktiviteter och kostnader (t.ex. köpta tjänster)

Köpta tjänster från riks och distrikt omfattar: Informationstjänster, utbildning och
konferenser, konsulttjänster, besök- och organisationsutveckling och delade
kostnader för medlemsregister, hemsidor, bokföringstjänst m.m.

Redovisningen ska inkomma senast den 30 juni efter redovisningsperiodens utgång. Till redovisningen bifogas
ifyllt granskningsintyg. Redovisningen lämnas till kommunkansliet, Lessebo kommun eller skickas till:
Lessebo kommun
Kommunstyrelsen
351 86 Lessebo

124

Granskningsintyg för lokalt partistöd
Undertecknad har granskat partiets årliga redovisning och finner att användandet av
partistödet överensstämmer med gällande lagar och lokala regler.
Eventuella kommentarer gällande granskningens resultat

Intygas av partiet utsedd särskild granskare
Ort

Datum

Signatur

Namnförtydligande

125

126

128

130

132

134

136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 236

Dnr 2021/111-1.4.1

Revidering av budget 2022 med
verksamhetsplan 2023-2025
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa reviderad resultat-, investerings- och
finansieringsbudget för 2022 samt ekonomisk plan för driften för
åren 2023-2025 och för investeringarna för åren 2023-2026 i
enlighet med förslag.
2. Fastställa reviderade finansiella mål för 2022.
3. Fastställa att om budgetpropositionens förslag rörande riktade
statsbidrag till Lessebo kommun om ca 4,7 mkr för högt
flyktingmottagande och ca 3,3 mkr för färre än 9 000
invånare/särskilda utmaningar blir beslutade så tilldelas dessa
medel till Socialnämnden utan ytterligare beslut.
4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande årsbudget
2023 med verksamhetsplan 2024–2026 för drift och 2024-2027
för investeringar.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad budget 2022 samt verksamhetsplan för 20232025 samt investeringsplan 2023-2026 är framtaget i enlighet med
Lessebo kommuns budgetprocess.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 161
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Förslag till reviderad budget

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 161

Dnr 2021/111-1.4.1

Revidering av budget 2022 med
verksamhetsplan 2023-2025
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa reviderad resultat-, investerings- och
finansieringsbudget för 2022 samt ekonomisk plan för driften för
åren 2023-2025 och för investeringarna för åren 2023-2026 i
enlighet med förslag.
2. Fastställa reviderade finansiella mål för 2022.
3. Fastställa att om budgetpropositionens förslag rörande riktade
statsbidrag till Lessebo kommun om ca 4,7 mkr för högt
flyktingmottagande och ca 3,3 mkr för färre än 9 000
invånare/särskilda utmaningar blir beslutade så tilldelas dessa
medel till Socialnämnden utan ytterligare beslut.
4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande årsbudget
2023 med verksamhetsplan 2024–2026 för drift och 2024-2027
för investeringar.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad budget 2022 samt verksamhetsplan för 20232025 samt investeringsplan 2023-2026 är framtaget i enlighet med
Lessebo kommuns budgetprocess.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Förslag till reviderad budget

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-11

Reviderad budget 2022 med verksamhetsplan 2023–2025 för Lessebo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa reviderad resultat-, investerings- och
finansieringsbudget för 2022 samt ekonomisk plan för driften
för åren 2023-2025 och för investeringarna för åren 20232026 i enlighet med förslag.
2. Fastställa reviderade finansiella mål för 2022.
3. Fastställa att om budgetpropositionens förslag rörande riktade
statsbidrag till Lessebo kommun om ca 4,7 mkr för högt
flyktingmottagande och ca 3,3 mkr för färre än 9 000
invånare/särskilda utmaningar blir beslutade så tilldelas dessa
medel till Socialnämnden utan ytterligare beslut.
4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande
årsbudget 2023 med verksamhetsplan 2024–2026 för drift och
2024-2027 för investeringar .
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad budget 2022 samt verksamhetsplan för 20232025 samt investeringsplan 2023-2026 är framtaget i enlighet
med Lessebo kommuns budgetprocess.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad budget 2022 med verksamhetsplan 2022–
2025.
Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 237

Dnr 2021/202-1.4.1

Upplåning Lessebo kommun år 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppta nya lån för 2022 med 55 mkr, varav omsättning uppgår till
20 mkr och nyupplåning till 35 mkr.
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för
vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt
separat styrelsebeslut.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen,
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter
nyupplåning med 35 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, total
upplåning för 2022 med 55 mkr.
Detta beslut ersätter KF beslut om upplåning från 2021-06-21 §46.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-15

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-14

Reviderad upplåning Lessebo kommun
för år 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppta nya lån för 2022 med 55 mkr, varav omsättning uppgår
till
20 mkr och nyupplåning till 35 mkr.
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån,
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt
separat styrelsebeslut.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa
upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för
2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter
nyupplåning med 35 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr,
total upplåning för 2022 med 55 mkr.
Detta beslut ersätter KF beslut om upplåning från 2021-06-21 §46.

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 243

Dnr 2021/358-2.1.1

Fastställande av sammanträdesplan 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
sammanträdesplan för 2022.
Ärendebeskrivning
Liksom föregående år, föreslås kommunfullmäktige anta en
gemensam sammanträdesplan för samtliga nämnder. Nämnderna har
enligt reglemente själv rätt att besluta om sina sammanträden, men
genom att samordna nämnderna i en gemensam plan, kan
handläggningstiden för ärenden minska och beredningen bli
effektivare. För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är planen
bindande, för övriga en rekommendation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 180
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Förslag till sammanträdesplan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 180

Dnr 2021/358-2.1.1

Fastställande av sammanträdesplan 2022
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
sammanträdesplan för 2022.
Ärendebeskrivning
Liksom föregående år, föreslås kommunfullmäktige anta en
gemensam sammanträdesplan för samtliga nämnder. Nämnderna har
enligt reglemente själv rätt att besluta om sina sammanträden, men
genom att samordna nämnderna i en gemensam plan, kan
handläggningstiden för ärenden minska och beredningen bli
effektivare. För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är planen
bindande, för övriga en rekommendation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Förslag till sammanträdesplan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-11

Fastställande av sammanträdesplan 2022
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
sammanträdesplan för 2022.
Ärendebeskrivning
Liksom föregående år, föreslås kommunfullmäktige anta en
gemensam sammanträdesplan för samtliga nämnder. Nämnderna
har enligt reglemente själv rätt att besluta om sina sammanträden,
men genom att samordna nämnderna i en gemensam plan, kan
handläggningstiden för ärenden minska och beredningen bli
effektivare. För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är
planen bindande, för övriga en rekommendation.
o eslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan 2022
o eslutet skiBkas till
Samtliga nämnder

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Sammanträdeskalender Lessebo kommun, förslag 2022
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsen

(14 dec)

25-jan

01-mar

11-jan

08-feb

15-mar

Kommunfullmäktige

28-feb

29-mar

26-apr 24-maj 21-jun 30-aug

27-sep

25-okt

22-nov

12-apr 10-maj

07-jun 16-aug

13-sep

11-okt

08-nov

06-dec

25-apr

20-jun

26-sep

24-okt

21-nov

19-dec

Nya KF

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden

17-jan
26-jan

23-feb

23-mar

20-apr 18-maj

31-aug

28-sep

26-okt

23-nov

01-feb

08-mar

05-apr 03-maj 31-maj 28-jun 06-sep

04-okt

01-nov

29-nov

21-mar
16-feb

18-apr 16-maj
04-maj

19-sep
05-okt

17-okt
16-nov

14-nov prel. 19 dec extra
21-dec
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22-jun

13-jun
22-jun

22-aug
17-aug

21-dec

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 246

Dnr 2021/372-2.2.2

Översyn av arvoden och politisk
organisation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant från
varje parti i kommunfullmäktige.
2. Arbetsgruppens uppdrag är att se över politisk organisation och
arvoden inför nästa mandatperiod, och presentera förslag på
eventuella förändringar senast i mars 2022.
3. Partierna ska anmäla sina respektive representanter till
kommunledningskontoret innan 30 november 2021.
4. Utse N.N. som sammankallande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har enligt arbetsordning i uppgift att
ta initiativ till organisatoriska förändringar inom kommunens
verksamheter och upprätta förslag till ersättningar och arvoden till
kommunala förtroendevalda tillsammans med utsedda ledamöter
från varje invalt parti i kommunfullmäktige. Inför en ny
mandatperiod vill presidiet därmed initiera en översyn på dessa
områden och har inkommit en skrivelse 2021-10-28.
Under mandatperioden har frågan om arvoden och reseersättning
behandlats i personalutskottet, vilket bör tas med som underlag för
den parlamentariska arbetsgruppen
Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-10-28

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-10-28

Översyn av arvoden och politisk
organisation
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att:
1. En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant
från varje parti i kommunfullmäktige.
2. Arbetsgruppens uppdrag är att se över politisk organisation
och arvoden inför nästa mandatperiod, och presentera förslag
på eventuella förändringar senast i mars 2022.
3. Partierna ska anmäla sina respektive representanter till
kommunledningskontoret innan 30 november 2021.
4. Utse N.N. som sammankallande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har enligt arbetsordning i uppgift
att ta initiativ till organisatoriska förändringar inom kommunens
verksamheter och upprätta förslag till ersättningar och arvoden till
kommunala förtroendevalda tillsammans med utsedda ledamöter
från varje invalt parti i kommunfullmäktige. Inför en ny
mandatperiod vill presidiet därmed initiera en översyn på dessa
områden.
Under mandatperioden har frågan om arvoden och reseersättning
behandlats i personalutskottet, vilket bör tas med som underlag för
den parlamentariska arbetsgruppen.
Kommunfullmäktiges presidium
Monica Widnemark
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-11-11

Avsägelse av uppdrag från Tobias Lindgren
(SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna avsägelsen från Tobias Lindgren (SD).
2. Begära ny rösträkning av Länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Tobias Lindgren (SD) har inkommit med avsägelse från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-10-08

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-11-10

Valärenden 2021-11-22
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval:
Socialnämnden (innevarande mandatperiod)
Som ersättare istället för Maria Palm (SD), välja Jenny Karlsson
(SD).
Barn- och utbildningsnämden (innevarande mandatperiod)
Som ersättare istället Maria Palm (SD), välja Christoffer Petersson
(SD).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2021-10-25 avsägelse från Maria
Palm från sina politiska uppdrag. Maria Palm var ersättare i
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, därmed
behöver fyllnadsval genomföras. Sverigedemokraterna har
inkommit med förslag på fyllnadsval.
Beslutsunderlag
Avsägelser enligt ovan
Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-11-01

Delgivningar 2021-11-22
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Denna gång har följande inkommit för delgivning:
Länsstyrelsen

Beslut om efterträdarval
2021-10-29

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
Bilagor

165

