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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
- byggnadslovstaxa
- 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 Miljöskyddsnämndens tillsynsområde
- avgifter 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
Övriga taxor och avgifter beslutas av respektive nämnd, som i anslutning till budgetarbetet har att överväga avgiftens storlek med hänsyn till önskad täckningsgrad.

Taxe- och avgiftsjusteringar 2011
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
- vatten- och avloppstaxa ........................................................................................................................ bilaga A
- avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ............................................................................. bilaga B
- avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser ...................................................................... bilaga C
- taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning .............................. bilaga D
Renhållningstaxan läggs fram till Kommunfullmäktige som särskilt ärende.
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Övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige föreslås vara oförändrade under 2011.
KOMMUNSTYRELSEN
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Bilaga A

Taxa för Borås Stads allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-15--16.
Gäller från och med 2011-01-01

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av
fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Hotell
Restauranger
Utbildning
Sjukvård

Butiker
Hantverk
Stormarknader

Utställningslokaler
Småindustri
Sporthallar

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
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§4
Mom 1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24-27 §§ i lagen om allmänna vattentjänster för följande ändamål:
a) V, vattenförsörjning
b) S, spillvattenavlopp
c) D, dagvattenavlopp från gata, väg eller andra allmänna platser, och dag- och dränvattenavlopp från
fastighet.
Mom 2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt Mom 1 inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
Avgiftsskyldighet för dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inträder först när åtgärder för
avledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit informerad om detta.
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

I Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5
Mom 1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall för i § 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift.
Om ej annat framgår av mom 7 nedan utgår avgift per fastighet med:
a)

en servisavgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för V, S och D
b) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och D
c) en avgift per m2 tomtyta
d) en avgift per lägenhet (för de första 8 lgh inom fastigheten)
e) en avgift per lägenhet (för lgh nr 9 och därpå följande)

om

32 920 kr

om
om
om
om

28 810 kr
37 kr
17 970 kr
9 680 kr

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål V, S och D se § 7 mom 1.
Mom 2 Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning utförts av huvudmannen fram till förbindelsepunkt för fastighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet etc.
Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften
enligt mom 1a) avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna.
Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam
för fastigheterna i proportion till respektive fastighets byggnadsdels bruttoarea (BTA).
Avgift enligt §5 mom 1c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt a), b),
d) och e).
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Vid ändrade förhållanden tas ut ytterligare avgift enligt §5 mom 1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i §7 Mom 2.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till §5 mom 4.
Mom 4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller eljest efter ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
Med lägenhet i bostadsfastighet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet.
I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bostadsfastighet och sådana utrymmen i bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal eller dylikt räknas även varje påbörjat 150-tal
m² bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
Mom 5 Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas
avgifter enligt mom 1 a) och b).
Mom 6 Sker om- och tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas fastighetens
tomtyta skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 för tillkommande tomtyta och för tillkommande lägenhet.
Uppföres helt ny bebyggelse på fastighet som förut varit bebyggd eller bildas ny fastighet av förut bebyggda
fastigheter eller delar därav erlägges avgifter enligt §§ 5-7.

§6
Mom 1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Om ej annat framgår av mom 7 nedan utgår avgift per fastighet med:
a)

en servisavgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och D
b) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och D
c) en avgift per m2 tomtyta

om

56 000 kr

om
om

68 040 kr
44 kr

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål, se § 7 mom1.
Mom 2 Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning utförts av huvudmannen fram till förbindelsepunkt för fastighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet etc.
Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften
enligt mom 1 a) avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till
närmaste tiotal kronor.
Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner.
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Mom 4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades
tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Mom 5 Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt skall erläggas avgifter enligt mom 1 a) och b).
Mom 6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt mom 1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Mom 7 Sker om- eller tillbyggnad eller uppföres ytterligare byggnad på fastighet som anslutits före 2004
erlägges tilläggsavgift för tillkommande bruttoarea (BTA) med 85 kronor per m2.

§7
Mom 1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i § 4 mom 1 angivna ändamålen, erlägges avgift
enligt nedanstående tabell.
Avgift

a) Servisavgift
b) Avgift per FP
c) Avgift per m2 tomtyta
d) Avgift per lägenhet

Vid avgiftsuttag för endast två av
ändamålen V, S, D erlägges angiven % av full avgift per förbindelsepunkt
90%
70%
70%
70%

Vid avgiftsuttag för endast ett av
ändamålen V, S, D erlägges angiven % av full avgift per förbindelsepunkt
80%
40%
40%
40%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Mom 2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, skall
erläggas tilläggsavgift motsvarande kvarvarande avgift enligt mom 1. Tilläggsavgiften skall beräknas enligt
den anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ändamålet.
Mom 3 Vid önskemål om flera förbindelsepunkter för ett ändamål, eller skilda lägen för förbindelsepunkter för de olika ändamålen utgår servisavgift och förbindelsepunktsavgift enligt § 5 respektive § 6 med
reducering enligt tabell ovan.
Mom 4 I det fall avgiftsskyldighet för engångsavgift för det lokala ledningsnätet fullgjorts på annat sätt än
via anläggningsavgift, skall ändock en avgift utgå med ett belopp motsvarande 15 % av anläggningsavgift
beräknad enligt § 5 respektive § 6 med reducering enligt tabell ovan.
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§8
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–7 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§9
Mom 1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
Mom 2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Mom 3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i
framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt § 12
Mom 2.
Mom 4 Avgiftsskyldighet enligt § 5 Mom 3, § 5 Mom 5, § 6 Mom 5 eller § 6 Mom 6 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan
att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt § 9 Mom 2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram
till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 10
Mom 1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledning utförts på annat sätt eller
försetts med andra anordningar än vad verket funnit erforderligt eller extra servisledning anlagts, skall
fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-9
erlägga ersättning härför inom tid som anges i räkning.
Mom 2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.
Mom 3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan
befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
Mom 4 Begär fastighetsägare att befintlig servisledning inte längre skall brukas beroende på att han påkallat nytt servisläge eller av annat skäl, skall huvudmannens kostnad för proppning av servisanslutning ersättas av fastighetsägaren med belopp enligt §5 Mom1a).
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II Brukningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 11
Mom 1 I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger, skall brukningsavgift erläggas med:
a) en fast avgift per vattenmätare och år enligt nedanstående tabell
Taxeklass

Mätarstorlek

Avgift/år

0
1
2
3
4
5
6
7
8

qn 2,5 (småhus 1-2 lgh)
qn 2,5 (grundtaxa)
qn 6
qn 10
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm och större
Undermätare qn 2,5 - 150 mm

2 030 kr
2 440 kr
4 880 kr
9 760 kr
19 520 kr
34 180 kr
48 830 kr
97 660 kr
2 030 kr

Den fasta avgiften reduceras till 60 % av i ovanstående tabell angivna belopp om avgiftsskyldighet föreligger för endast ett av ändamålen (V eller S).
I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna va-anläggningen brukas
för fastigheten erlägges fast avgift enligt huvudmannens bestämmande.
Begär fastighetsägaren att servisen proppas skall huvudmannen tillgodose sådan begäran. Detta sker på
fastighetsägarens bekostnad, se §10 Mom 4. Huvudmannen äger rätt påfordra sådan proppning om anläggning, enligt föregående stycke, under minst 3 års tid ej varit i bruk.
b) en avgift per m3 levererat vatten för
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
eller V+S tillsammans

om
om

9,81 kr
11,08 kr
20,89 kr

c) Mängdrabatt utgår för huvudmannens avledning och rening av spillvatten enligt följande

3

Kvantitet per mätpunkt m /år
0
– 100 000
100 000 – 200 000
200 000 – 500 000
> 500 000

Rabatt i % av spillvattenavgift enligt § 11 mom 1 b)
0
10
20
30
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d) Extra årsavgift för sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande varom separat avtal tecknats
mellan brukare och huvudman:
Anslutning 100 mm
8 000 kr
"
150
18 000 kr
"
200
32 000 kr
"
300
72 000 kr
e) Extra avgift per avläsningstillfälle för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats
260 kr.
Mom 2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, bestämmer huvudmannen om avgiftens storlek. Normalt erlägges en för enbostadsfastighet fast avgift
motsvarande lägst taxeklass 1, vartill lägges en avgift motsvarande minst förbrukning av 200 m3 per år för
vattenförsörjning och minst 200 m3 spillvattenavlopp.
Mom 3 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt §11 mom1 a) och b). Om mätning inte
sker skall den förbrukade mängden uppskattas av huvudmannen.
Mom 4 Antas vattenmätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta
förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.
Mom 5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av §
18.
Mom 6 För icke förorenad spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift per m3 med
0,98 kr
Mom 7 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat avtal med av huvudmannen godkänd entreprenör har huvudmannen rätt att beställa sådan tömning för abonnents räkning.
Avgiften utgörs av självkostnad för tömning med ett omkostnadspålägg om 20 %.
Tömningsfrekvensen, som bestämmes av huvudmannen för varje abonnent, är beroende av avskiljarens
storlek och belastning.
Mom 8 Abonnent som saknar för ändamålet avsedd avskiljaranordning, eller vars anordning eller tillsyn
av anordning av huvudmannen konstaterats bristfällig, påföres huvudmannens kostnad för extraordinära
åtgärder i det allmänna va-systemet.
Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall dock minst täcka två kontroll- och
renspolningsåtgärder per år eller motsvarande
6 550 kr
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§ 12
Mom 1 Tillföres avloppsnätet avsevärt större eller mindre spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds
till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat
sätt, varom överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter huvudmannens uppskattning.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad
mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
Mom 2 Fastighetsägare som trots huvudmannens erinran släpper ut dagvatten i det allmänna spillvattensystemet påföres avloppsavgift. Beloppet baseras på yta som avvattnas och årsmedelnederbörden 1 200
mm.

§ 13
Mom 1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare
Omplombering av mätare
Utbyte av sönderfrusen mätare qn 2,5 m3
Montering och demontering av strypbricka i vm (exkl moms, ej momsbelagt)
Montering och demontering av sommarvattenmätare
Kontrollprovning av vattenmätare
Påsläpp eller avstängning av servisventil under ordinarie arbetstid
Länspumpning av mätarbrunn
Ståndrörsmätare debiteras enligt taxeklass 3, dock lägst 250 kr/tillfälle.

490 kr
490 kr
820 kr
540 kr
540 kr
740 kr
420 kr
580 kr

Mom 2 Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand träffat överenskommelse
med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna
va-systemet.
Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall dock minst uppgå till

6 550 kr

§ 14
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 11-12 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 15
Brukningsavgift enligt §11 mom 1a debiteras normalt i efterskott enligt beslut av huvudmannen. Brukningsavgift enligt §11 mom 1b debiteras normalt i efterskott baserad på förbrukad renvattenmängd eller
annan grund som anges i §11 och §12. Huvudmannen äger debitera preliminära brukningsavgifter fram
t o m den förfallodag som anges i räkning.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

9 (9)

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar
ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran
med anledning av fastighetsöverlåtelse.
För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp inom förfallotiden, eller där
det av annat skäl kan befaras att huvudmannen kan komma att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen
avkräva fastighetsägare att betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa räknings
förfallodag.

§ 16
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 17
Avgifter enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Vid ändring av
gällande skattesats regleras taxan i motsvarande mån.

Taxans införande
§ 18
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2011 varvid tidigare gällande taxa upphör att gälla. De brukningsavgifter enligt §§ 11 och 12, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikrafttagande.
-----Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Bilaga B

Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15--16
Gäller fr o m 2011-01-01

Denna taxa gäller för Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet dels enligt alkohollagen och tobakslagen
och dels enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt 7 kap 13 § andra stycket alkohollagen
(1994:1738) får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får kommunen får ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 23 §, får kommunen för sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.

1

Serveringstillstånd enligt alkohollagen

1.1

Ansökningsavgifter

Gällande taxa

- Nyansökan

8 000 kr

- Prövning av nya ägare i HB och AB

5 000 kr

- Ny bolagsform, samma personer

3 700 kr

- Utvidgat tillstånd

3 700 kr

- Utökad serveringstid

2 600 kr

- Tillfälligt tillstånd till allmänheten

4 200 kr

- Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

500 kr

- Tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt utökat serveringsområde, tillfällig uteservering

500 kr

Av ansökningsavgiften för tillfälligt tillstånd till allmänheten återbetalas 500 kr vid avslag.
1.2 Tillsynsavgifter

1.2.1 Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering till slutna sällskap
Avgiften är 2 500 kr per tillstånd och år.
1.2.2 Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten
Avgiften är 1 500 kr per tillstånd och år.
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1.2.3 Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten
Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av alkohol året före ansökan. Om en ny restaurang erhåller
tillstånd placeras den första året i lägsta klassen.
Årsomsättning

Avgift per år

–

250 000

2 500 kr

250 001

–

500 000

3 800 kr

500 001

–

1 000 000

4 900 kr

1 000 001

–

2 000 000

6 900 kr

2 000 001

–

4 000 000

8 100 kr

4 000 001

–

6 000 000

9 400 kr

6 000 001

–

8 000 000

10 600 kr

8 000 001

–

12 000 000

13 800 kr

12 000 001

–

16 000 000

16 600 kr

16 000 001

–

18 900 kr

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer och vid restaurangskolor inom gymnasieskolan
utgår endast fast tillsynsavgift.
1.2.4 Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Avgiften räknas in i ansökningsavgiften som angetts ovan. Vid avslag på ansökan om tillfälligt tillstånd för
servering till allmänheten återbetalas tillsynsavgiften 500 kr.
1.2.5 Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år nyansökan inkommit efter den 1 juli. Har nyansökan inkommit före den 1
juli tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen upphör före kalenderårets slut.

2

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Taxa idag

Förslag till ny

Folköl

1 600 kr

1 500 kr

Tobak

600 kr

1 500 kr

2 000 kr

1 950 kr

600 kr

Tas bort

Folköl och tobak
Nikotinläkemedel
Vissa receptfria läkemedel
Nikotinläkemedel + tobak
Vissa receptfria läkemedel + tobak eller folköl
Nikotinläkemedel + tobak + folköl
Vissa receptfria läkemedel + tobak + folköl

1 500 kr
1 000 kr

Tas bort

-

1 950 kr

2 400 kr

Tas bort

-

2 925 kr
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2.1.1 Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 juli. Har anmälan inkommit före den 1 juli
tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen upphör före kalenderårets slut.

3

Tolkning och tillämpning

Kommunstyrelsen äger besluta om tillämpningsföreskrifter till denna taxa. Fritids- och folkhälsonämnden
äger fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa med tillhörande tillämpningsföreskrifter.

1

Bilaga C

Avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser
Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15--16
Gäller fr o m 2011-01-01
Utöver nedanstående belopp tillkommer i förekommande fall lagstadgad mervärdesskatt.
Upplåtelsens ändamål
Gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar
Telefonkiosker
- enkelkiosker
- dubbelkiosker
- reklamfinansierad
Tillfälliga kiosker
(Typ försäljningsvagn - husvagn)
Annat försäljningsändamål

Högsta avgiftsbelopp kronor
(maxbelopp)

Anmärkning

2
80 kr/m och mån

500 kr/år
600 kr/år
1 800 kr/år

Moms tillkommer
Moms tillkommer
Moms tillkommer

30 000 kr/år

Torgplatser

500 kr/m2 och år eller
400 kr per dag för enstaka tillfällen

Tillfällig försäljning

300 kr/dag

Julgransförsäljning o dyl

900 kr

3x3m

Reklam
Reklamskyltar
Företagsskyltar
Byggplatsskyltar
Fasta affischpelare
Övriga reklamplatser
(affischtavlor, kartskåp m m)
- skåp
- tavlor
Tidningslådor

Grundavgift 5 000 kr/år
2
Skyltyta 500 kr/m och år
Grundavgift 3 500 kr/år
2
Skyltyta 300 kr/m och år
Grundavgift 3 500 kr/år
2
Skyltyta 360 kr/m och år
2
200 kr/m affischyta och år

Moms tillkommer

2
350 kr/m och år
2
350 kr/m och år

Moms tillkommer

5 000 kr st/år

Moms tilkommer

Ej ordnad mark
2
50 kr/m och år

Minimiavgift 500 kr

Ordnad mark
2
1:80 kr/m och dag, dag 1-30
2
1:80 kr/m och vecka, månad 2-6
2
60 kr/m och år mån 7-ff

Minimiavgift 500 kr
Minimiavgift 500 kr
Minimiavgift 500 kr

2
100 kr/m och dag

Minimiavgift 500 kr

Annat ändamål
Upplag, provisoriska bodar,
byggnadsställningar m m)

Utställningar samt annat utnyttjande av
allmän plats

Taxorna justeras årligen i enlighet med förändringar av konsumentprisindex (KPI) med oktober 2010 som
basmånd.
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Bilaga D

Taxa för vård och omsorg av äldre och personer
med funktionsnedsättning
Fastställda av Kommunfullmäktige 2011-12-15--16
Gäller fr. o m 2012-01-01

1

Taxans omfattning

Denna taxa gäller för den vård och omsorg inom kommunens verksamhet för äldre och personer med
funktionsnedsättning som enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen lämnas vårdtagaren i
ordinärt boende eller i särskild boendeform, samt annan kompletterande service. Taxan gäller oavsett om
insatserna utförs av kommunen själv eller på uppdrag av kommunen.

2

Avgift

2.1 Grundprincip
För insatser i ordinärt boende betalas avgift för serviceinsatser enligt en timtaxa. Till detta kommer särskilda enhetsavgifter för omvårdnad, ACTION, matdistribution, dagverksamhet samt hemsjukvård för varje
vårdtagare. Vårdtagare i särskilt boende betalar en enhetsavgift för samtliga insatser (respektive avgift beskrivs under punkt 2.2). Den sammanräknade avgiften ska reduceras så att varje vårdtagare garanteras ett
förbehållsbelopp för personliga utgifter och bostadskostnad (punkt 5). För beräkningen av förbehållsbeloppet fastställs ett avgiftsunderlag (punkt 4).
2.2 Avgift för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet
Avgifterna är grundade på Socialtjänstlagens bestämmelse att den enskildes avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och hemsjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet per månad
(1 712 kr i 2011 års nivå).
- För serviceinsatser betalas en timavgift på 210 kronor per timma. Avgift utgår för faktiskt utförd tid.
Med serviceinsatser avses insatserna veckostädning, inköp/övriga ärenden, post-/bankärenden,
tvätt/klädvård, samt enstaka ledsagning.
- För omvårdnadsinsatser betalas en avgift på 230 kr/mån oavsett vilken tidsomfattning omvårdnaden
har. Med omvårdnad avses personlig omvårdnad/dusch, egenvård, hjälp vid måltider, aktiviteter/ledsagning samt tillsyn/kommunikation.
- För deltagande i ACTION betalas en avgift på 230 kr/mån.
- För matdistribution betalas en avgift på 230 kr/mån. Avgiften avser endast distribution av mat. Avgift
för kost betalas enligt särskild taxa.
- För dagverksamhet betalas en avgift på 230 kr/mån oavsett vilken omfattning dagverksamheten har.
- För hemsjukvård betalas en avgift på 230 kr/mån oavsett omfattning.
- Avgiften för särskilt boenden ska alltid vara den avgift som är den högst tillåtna enligt Socialtjänstlagen
(1 712 kr i 2011 års nivå).
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Avgifterna enligt ovan, med undantag för avgiften för särskilt boende, läggs samman. Den totala avgiften
kan aldrig bli större än den högst tillåtna enligt Socialtjänstlagen.
Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, sålunda inte per hushåll. Om två vårdtagare i
samma hushåll har matdistribution debiteras dock endast en avgift för matdistributionen. Det samma gäller för Action.
För trygghetslarm utgår ingen avgift. Inte heller påverkar besök efter akutlarm timberäkningen för serviceinsatser.
Insatser av kommunens demensteam är avgiftsfria. När insatserna övergår till att bli stadigvarande, utgår
ordinarie taxa.
Om prisbasbeloppet ökar kan Kommunstyrelsen inför varje nytt kalenderår justera timavgiften med förändringen av prisbasbeloppet som grund. Det är då tillåtet att avrunda avgifterna till närmast högre tiotal
kronor.
För korttidsboende är avgiften 57 kr/dag. Summan av korttidsavgiften och eventuellt övriga avgifter kan
inte att överstiga den högsta tillåtna avgiften enligt Socialtjänstlagen.
Kommunfullmäktige har i ”Riktlinjer för närståendestöd” angivit att vissa insatser ska vara avgiftsfria.
Detta är ett undantag från ovanstående regler.
2.3 Avgift för bostadskostnad
För kostnad för sådan bostad som inte omfattas av reglerna i hyreslagen (i praktiken tvåbäddsrum) uttas
en avgift på en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet per månad. För 2011 är avgiften 1 783 kr/mån.

3

Vad ingår i avgiften

I avgiften enligt punkt 2 ingår hemtjänstinsatser (vård, omsorg och service). Bostad (undantag punkt 2.3)
och kost ingår inte.
I särskilda boenden med heldygnsomsorg ingår även hushållsel i avgiften.

4

Avgiftsunderlag

De poster som ska ingå i avgiftsunderlaget beräknas enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen. Vårdtagaren
ska lämna uppgifter om dessa poster senast i februari månad varje år. Kommunen sänder ut särskild blankett med anvisningar för detta. Inkomster, pensioner och bostadstillägg/bostadsbidrag anges för innevarande år. Kapitalinkomster anges med de belopp som framgår av kontrolluppgifter för föregående år.
I avgiftsunderlaget ingår bostadstillägg/bostadsbidrag. Uppgifter om faktiskt bidrag hämtas från försäkringskassan
Med ledning av de uppgifter som de enskilda lämnar fastställs avgiftsunderlag från och med april samma
år.
När förhållandena ändras under året är vårdtagaren skyldig att meddela kommunen. Om pensionen ändras
får kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt avgiftsunderlag fastställs utifrån de nya
uppgifterna.
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan beräknas avgifter utan hänsyn till förbehållsbelopp. Avgiften kan dock aldrig uppgå till mer än den högst tillåtna avgiften enligt Socialtjänstlagen.
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5

Förbehållsbelopp

5.1 Förbehållsbelopp för personliga utgifter
Den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). Detta förbehållsbelopp ska enligt Socialtjänstlagen beräknas med ledning av ett
minimibelopp, som alltid per månad ska utgöra en tolftedel av
1 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående ( 4 832 kr år 2011) eller
2 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor (4 083 kr år 2011).
För vårdtagare som är yngre än 65 år ska förbehållsbeloppet ökas med 10 % utöver minimibeloppet.
Förbehållsbeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd och läkemedel. Det förhöjda förbehållsbeloppet för personer under 65 år innebär att
hänsyn tagits till normalkostnader för denna åldersgrupp avviker från genomsnittskostnaden för dem som
är 65 år eller äldre.
Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter.
Förbehållsbeloppet ska täcka kostnader för normala livsmedelskostnader. I de fall vårdtagaren betalar för
kost som han/hon får som bistånd enligt Socialtjänstlagen ska förbehållsbeloppets minimibelopp ökas
med skillnaden mellan avgiften för kosten och motsvarande livsmedelskostnad enligt Konsumentverkets
beräkningar. Dessa biståndsbeslut gäller vanligen personer som bor i särskilt boende eller får matdistribution.
I övrigt får respektive kommundelsnämnd (eller den som nämnden delegerar detta till) fatta beslut om
ökning av förbehållsbeloppet i individuella fall efter ansökan från vårdtagaren. Endast varaktiga förhållanden ska beaktas. Med varaktighet avses en minsta sammanhängande tid på sex månader. Dessutom ska
gälla att endast kostnader som uppgår till minst 200 kr per månad beaktas.
5.2 Förbehållsbelopp för bostadskostnad
Vårdtagaren ska i sitt förbehållsbelopp utöver minimibeloppet tillgodoräknas ett förbehållsbelopp för bostadskostnad. För denna bostadskostnad gäller vid varje tillfälle gällande regler i Riksförsäkringsverkets
författningssamlig om beräkning av bostadskostnad vid beslut om BTP. Detta innebär att kostnad för
hushållsel inte ska ingå i bostadskostnaden även om den betalas som en del av hyran.
För sådan bostadskostnad, som anges ovan i punkt 2.3 (tvåbäddsrum) ska inget förbehåll göras för bostadskostnad. Detta regleras av Socialtjänstlagen.
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Familjer med barn under 18 år

Avgift för bistånd som ges till barnfamiljer med barn under 18 år, beräknas på samma sätt som för övriga
vårdtagare. Förbehållsbeloppet ska dock ökas med skäliga kostnader för hemmavarande barn enligt Konsumentverkets beräkningar.
Det bistånd som avses här är vanligen
- fortlöpande komplettering av insatser i hemmet på grund av vårdarens sjukdom/funktionsnedsättning
- då hemmavarande vårdare behöver fortlöpande hjälp med insatser i hemmet på grund av barns sjukdom/funktionsnedsättning
- efter födsel av trillingar.

7

Trygghetsplatser

Trygghetsplatser tillhandahålls av kommunen utan något bistånd enligt Socialtjänstlagen. Avgiften är 57
kr/dag, vilket motsvarar den dygnsavgift som utgår för korttidsboende. Skillnaden är dock att trygghetsplatserna inte omfattas av de avgiftsregler som gäller för insatser enligt Socialtjänstlagen, dvs. det görs ingen beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsunderlag. Till detta kommer avgift för mat enligt kommunens taxa för
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mat inom vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning

8

Inbetalning av avgift

Avgifterna erläggs månadsvis månaden efter den månad som insatsen avser. Enhetsavgift för omvårdnadsinsatser, hemsjukvård och dagverksamhet erläggs på samma sätt första respektive sista månaden som för
övriga månader.
Faktura sänds ej ut om beloppet understiger 50 kr. Ej fakturerade avgifter läggs sammans med eventuella
avgifter för kommande månader.

9

Bortavaro från särskilt boende

Avgiften för särskilt boende är i princip en abonnemangsavgift. Vid bortavaro under hel kalendermånad
betalas ingen avgift. Vid sammanhängande bortavaro mer än 15 dagar betalas halv månadsavgift. Om bortavaron sträcker sig över ett månadsskifte görs avdraget på fakturan för den andra månaden ifråga.

10

Jämkning

Respektive kommundelsnämnd kan efter framställning från vårdtagaren eller företrädare för denne jämka
avgiften när
- en make/maka eller sambo flyttar till särskild boendeform medan den andra bor kvar i ordinärt boende. Den kvarboende ska inte drabbas av en oskäligt försämrad situation
- en make/maka eller sambo flyttar med till särskild boendeform utan att ha behov av insatser i den
omfattning som normalt ligger till grund för ett sådant biståndsbeslut. Den medflyttande ska debiteras
avgift utifrån faktiskt beviljade insatser.

11

Överklagande

Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt Socialtjänstlagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid beslut ska besvärshänvisning lämnas.

12

Nedsättning av avgift

Nedsättning av eller befrielse från avgift kan medges av respektive nämnd då särskilda omständigheter
föreligger i det enskilda fallet.

13

Tillämpning

Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till denna taxa. Respektive kommundelsnämnd fattar beslut om tolkning och tillämpning av taxan och Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar.

14

Betalning för hyra och kost

I de fall kommunen upplåter bostaden (antingen som fastighetsägare eller som upplåtare i andra hand)
fastställs hyror av Lokalförsörjningsnämnden. I de fall kommunen upplåter bostaden är vårdtagaren (eller
dennes dödsbo) inte skyldig att betala hyra under mer än 30 dagar efter dödsfall om lägenheten har utrymts.
Avgifter för kost fastställs av Kommunstyrelsen eller i det fall Kommunstyrelsen inte fastställt någon avgift av respektive kommundelsnämnd.

15

Övergångsregel

Enligt punkt 2.2 är avgiften för insatser i särskilt boende 1 696 kr/mån (i 2010 års nivå). För personer som
bodde i särskilt boende med hemtjänstinsats den 30 juni 2002 och hade insatser enligt vårdnivå 1 eller 2 i
tidigare gällande taxa (dvs. insatser högst en gång per vecka) gäller en särskild övergångsregel. Dessa vård-
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tagare betalar inte avgift för särskilt boende. Istället betalas avgift på samma sätt som för vårdtagare som
bor i ordinärt boende.
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