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Taxor och avgifter
Regler

Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och
omfattar även regler för avgiftsuttaget, olika föreskrifter m m.
Justeringar av samtliga avgifter skall ske i årsbudgeten om inte särskilda skäl omöjliggör detta. Ändringar av taxekonstruktionerna sker i anslutning till årsbudgeten. Om kostnadsutvecklingen blir en
annan än vad som förutsattes i budgeten, åligger det nämnden att under budgetåret vidta åtgärder så
att täckningsgraden bibehålls.
Följande taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige
- avgifter för registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen
- avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser
- avgifter för tillfälliga parkeringstillstånd
- plan – och bygglovtaxa (PBL)
- mätningstaxa samt avgifter för uppdrag utförda av fastighetsbildningsmyndigheten
- avgifter för allmän parkering
- felparkeringsavgifter
- handläggningsavgifter för undantag från föreskrifter om trafik på väg eller i terräng
- vatten- och avloppstaxa
- renhållningstaxa
- taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
- taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens tillsynsområde
- taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
- avgifter för tillhandahållande av avskrift av allmän handling
- taxa för förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnsomsorg
- taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning
- taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
- taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Övriga taxor och avgifter beslutas av respektive nämnd, som i anslutning till budgetarbetet har att
överväga avgiftens storlek med hänsyn till önskad täckningsgrad. Sotningstaxan fastställs av Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Taxe- och avgiftsjusteringar 2014

I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i själva budgeten, i vissa fall redovisas hela
taxan i form av särskilda bilagor. I särskilda bilagor redovisas följande taxor och avgifter, där förändring sker och där beslut skall fattas av Kommunfullmäktige
Bilaga A Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
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Renhållningstaxan och vatten- och avloppstaxan läggs fram till Kommunfullmäktige som särskilda
ärenden.
Övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige föreslås vara oförändrade under 2014.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Christer Johansson
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Bilaga A

Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS
(lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-11-21--22
Gäller fr o m 2014-01-01
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Taxans omfattning

2

Boendekostnad

3

Debitering

4

Tolkning och tillämpning

Denna taxa gäller för Sociala omsorgsnämndens verksamhet enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria men i 19 – 20 §§ regleras
undantag som ger kommunen möjlighet att ta ut vissa avgifter. Enligt 19 § får skäliga avgifter för
bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut av dem som har hel allmän ålderspension,
hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av
motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Boendekostnaden ska följa Konsumentverkets beräkningar av vad ungdomar med egen inkomst bör
betala när de bor hemma 1.

Avgiften debiteras samma månad som avgiften avser.

Kommunstyrelsen fattar beslut om avgiftens storlek inför nytt kalenderår. Sociala omsorgsnämnden
kan fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa med tillhörande tillämpningsföreskrifter.
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2013 års belopp är 1 800 kr per månad.
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