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Tillsammans för en starkare kommun
Det gemensamma styret lämnar nu sin tredje budget under denna mandatperiod. Mycket
har hänt och det finns en stark framtidstro för att fortsätta genomföra de nödvändiga
satsningar som skapar en positiv utveckling i hela kommunen.
Samtidigt befinner vi oss i en pandemi, vilket skapar osäkerhet kring den ekonomiska
situationen framöver. Långsiktighet i den ekonomiska politiken är alltid att föredra, men i
dagens läge så är det naturligtvis svårare.
Många av våra verksamheter har haft ett ansträngt och annorlunda läge, något som vi tyvärr
ser kommer att fortsätta in i 2021. Hur pandemin kommer att påverka den kommunala
ekonomin under budgetåret är fortfarande osäkert.
Vi väljer ändå att fortsätta förstärka våra kärnverksamheter, vilket är nödvändigt för att
underlätta för verksamheterna.
Efter stora befolkningsökningar under ett antal år är behovet av investeringar stort. Vi måste
helt enkelt bygga ifatt de behov som finns, vilket kommer att vara påfrestande för vår
kommunala ekonomi.
Samtidigt är det viktigt att vi ger signalen att Ulricehamns kommun vill fortsätta att utvecklas
och vara en naturlig del i den framtida arbetsmarknadsregionen mellan Jönköping och
Göteborg.
Ulricehamns kommun har både förutsättningar och möjligheter att vara en viktig del av den
utvecklingen.
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Ekonomiska förutsättningar 2021
Budgeterat ekonomiskt resultat 2020

18 000

Ökade skatteintäkter
Ökade nettokostnader för löner mm
Demografiska förändringar
Kostnader till följd av investeringar

24 300
-23 600
-6 200
-10 200

Ökade generella statsbidrag BP21
Tillskott äldreomsorgen BP21
Tillskott skola
Sänkt arbetsgivaravgift för 19–23 år

16 700
11 400
2 400
2 200

IT, avskrivningar 4 år

500

Utgångsläge budget 2021

35 300

Tillkommande behov - Utgiftsökningar
Anpassningar i verksamheterna, 0,3%

-22 300
4 800

Summa

18 000

% av skatter och utjämning

1,18%

4

Utökade anslag 2021
Miljö och Samhällsbyggnad, personal
Barn och elever med diabetes
Fler elever i särskolan
Fullfölja satsningen på lärarassistenter
Krav på legitimerad personal i särskolan
Evakuering Hössna skola
Utveckla matematikundervisningen
Ny gruppbostad Åsundavy, personal och hyra
LSS hemmaplanslösning
Större behov inom funktionsnedsättning
Minskade intäkter från Migrationsverket för
ensamkommande
Lokalvård äldreomsorg
Förstärkt bemanning äldreomsorg
Kompetensutveckling, förstärkning
äldreomsorgslyftet
Socialt förebyggande åtgärder
KS oförutsett

450
1 000
1 700
1 000
250
2 000
750
1 500
2 700
1 200
2 600
1 000
2 500
750
1 200
1 500

Driftskostnader kopplat till 1%

200

Summa

22 300

Med hänvisning till ovanstående utökas de ekonomiska ramarna för 2021.
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Investeringsbudget
Projekt

Total
utgift

Ack
utfall

Budget
2021

Plan
2022

20,0

13,0

Plan
2023

Total
2021–2023

Sektor Service
Fastighet
Om- och tillbyggnad Hössna skola

34,0

1,0

33,0

Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor

1,4

1,4

HWC särskola Tingsholmsgymnasiet

0,4

0,4

Reservkraft, utbyte verk Hökerumsgården

1,0

1,0

Stadsbibliotek

136,0

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt

20,0

11,5

35,0

81,0

116,0

6,5

5,0

11,5

Lokalanpassning Maskinvägen 6

6,0

Renovering Tingsholm

3,0

Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven

12,8

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg

0,8

14,0

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad

230,0

Ny gruppbostad

6,6

6,0
3,0

12,0

262,1

2,1

7,0

7,0

4,0

96,0

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter
Diverse projekteringar

35,0

9,0
12,0

14,0

Nybyggnad boendedelar Ryttershov

3,0

75,0

14,0
123,4

223,4

14,0

14,0

100,0

210,0

5,0

5,0

5,0

15,0

20,0

15,0

15,0

50,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

67,0

100,0

170,0

Sim- och sporthall

260,0

Ny skola F-6 i Ulricehamn

277,0

1,0

10,0

85,0

100,0

195,0

Skola 7-9

500,0

1,0

10,0

70,0

180,0

260,0

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn

100,0

5,0

6,0

39,0

50,0

Om- och tillbyggnad Vegby skola

21,0

Utökning förvaltningslokaler
Boende socialpsykiatri
Nytt samverkanshus i Ulricehamn

12,0

8,0

20,0

150,0

0,3

10,0

70,0

80,0

38,0

3,0

35,0

38,0

20,0

20,0

250,0

Kultur och Fritid
Inventarier Stadsbibliotek

15,0

15,0

Asfaltering Lassalyckan, granulatuppsamling

0,5

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar

1,0

1,0

1,0

0,5
3,0

Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser

0,4

0,4

0,4

1,2

Pott för offentlig gestaltning (räknas inte om per automatik)

0,7

4,6

7,2

12,5

Utbyte konstgräs A- och B-plan

3,5

2,5

6,0

Mobil scenvagn och scenmoduler

0,5

0,5

El, accesspunkter för eventnät

0,2

0,2

Kommunservice
Parker och lekplatser

1,0

1,0

Städmaskiner

0,3

0,3

6

1,0

3,0
0,6

Projekt

Total
utgift

Ack
utfall

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Total
2021–2023

1,0

1,0

1,0

3,0

19,8

19,7

21,5

61,0

0,2

2,0

3,2

5,4

Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet

15,0

20,0

20,0

55,0

Genomförande av detaljplaner

12,2

23,9

24,5

60,6

Gator, vägar och trafikåtgärder

Kost
Diverse investeringar inom köksverksamheten
IT
Investeringar i IT-utrustning
Utbyggnad av stadsmiljöavtalet

15,9

13,0

7,3

36,2

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2

1,0

20,0

20,0

41,0

Entré Ulricehamn

0,5

5,0

5,0

10,5

11,0

10,0

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter

21,0

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar

4,0

4,0

Centrumutveckling

1,0

1,0

Sektor Välfärd
Inventarier Fållan daglig verksamhet

0,3

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder

0,4

Inventarier nya gruppbostäder

0,5

Välfärdsteknik

1,0

0,3
0,2

0,2

0,8

0,5

1,0

3,5

5,5

Inventarier samverkanshus Gällstad

5,0

5,0

Inventarier boende socialpsykiatri

0,5

0,5

1,0

Sektor Lärande
Inventarier Hössna skola

0,5

0,5

Inventarier Vegby skola

0,5

0,5

Inventarier förskola i Gällstad

1,2

1,2

Övrigt
Uppgradering av ärendesystem Ephorte

0,3

Diverse verksamhetsinventarier

4,5

4,5

4,5

13,5

Ej kända projekt

3,0

3,0

3,0

9,0

284,2

703,3

944,4

1 931,9

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN
2021–2023

2 310,4

Prognos ombudgetering från 2020 års budget

32,8

0,3

95,0

Total investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023

372,9

Investeringsutgifter när det gäller mark- och exploateringsverksamhet medför intäkter vid
försäljning. Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun
finansierar ca 36 %.
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95,0
703,3

944,4

2 026,9

Uppdrag till förvaltningen
•

Campus Ulricehamn
Utveckla Ulricehamn till en attraktiv boendeort för studenter. För varje student som bosätter
sig i Ulricehamns kommun finns en potentiell medarbetare. Vårt geografiska läge mellan två
högskoleorter skapar bra förutsättningar.

•

Inventering av invasiva arter
Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk
mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord‐ och skogsbruk samt
människors och djurs hälsa. Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till
Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö.
De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden.
Vi vill att förvaltningen presenterar en plan och en kostnad för ett arbete att bekämpa
invasiva arter.

•

Likvärdighet inom förskolan
För att vara en attraktiv inflyttningskommun är förskolan en viktig parameter för hela
kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga förskolor skall finnas kvar på de
orter de finns idag. Vi vill därför att det utreds hur vi kan anpassa våra förskolor så att vi
säkerställer att det finns en likvärdighet oavsett var förskolorna är geografiskt placerade.

•

Kompetenscentrum för särskolan
Särskoleverksamheten inom grundskolan är idag lokaliserade på flera olika ställen.
Utred om vi kan skapa ett samlat kompetenscentrum för grundsärskolan.

•

Näringslivsklimat
Ulricehamns kommun behöver öka sin attraktion som företagsvänlig kommun. Målet är att
skapa bättre förutsättningar för ett förbättrat företagsklimat och för mer nöjda företagare,
nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i Ulricehamns kommun.
En arbetsgrupp behöver skapas med olika kompetenser för att fortsätta och ta steg framåt
för ett bättre näringslivsklimat.

•

Bygga klimatsmart och miljövänligt
Kommunen står inför ett antal nybyggnationer och det är nu vi har möjlighet att ta fram
riktlinjer för byggande.
Vi vill ta fram riktlinjer för hur vi kan bygga klimatsmart och miljövänligt.

•

Genomförande av detaljplaner
För flera år sedan togs det fram en detaljplan för ett område med bostäder utmed
Väpnarevägen i Nitta. Arbetet för att färdigställa tomter för försäljning genomfördes aldrig.
Sedan motorvägen öppnades har västra delen av kommunen fått ett ökat intresse för
inflyttning. Därför ger vi uppdraget att färdigställa dessa tomter för att kunna försäljas
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Taxor 2021
Moms tillkommer för vissa taxor
En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen.
Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Även
social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till
vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) är undantagen från skatteplikt.
Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är exklusive
moms tillkommer moms vid debitering.

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om
anpassningar i vissa fall
Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat reglerade
takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar som påverkar
taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade maxtaxor. Till följd av
sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att kommunen beslutar om anpassning av
taxan.
Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett pågående
budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i Ulricehamns kommun.

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning
Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för
avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
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Bygga, bo och miljö
Livsmedel, hälsoskydd och annan tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn av livsmedel, tobak mm.
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Tillsyn livsmedel (normalkontroll)

1 384 kr/tim

1 384 kr/tim

Tobak tillsyn

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Tillstånd tobak

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Tillfälligt tillstånd Tobak

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Folköl

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Tillsyn receptfria läkemedel

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Avgifter för prövning och tillsyn, övrigt
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Kemikalier

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Miljöfarlig verksamhet

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Hälsoskydd

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Solarier

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Foder eller animaliska biprodukter

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Sprängämnesprekursorer

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Avgifter för prövning av serveringstillstånd
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska avgift för serveringstillstånd omräknas enligt fastställd procent
av prisbasbeloppet. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan inges till kommunen.
Kommunen har ingen skyldighet att påbörja en utredning av ansökan förrän avgiften erlagts.
Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska
uppgifter om servering av spritdrycker, vin och starköl. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid
skickar Tillståndsenheten en påminnelseavgift på 550 kronor per påminnelse. Om rapporten inte
kommit in efter två påminnelser kommer högsta rörliga tillsynsavgiften att debiteras.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för
delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning.
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Ansökan och förändring i serveringstillstånd

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Avgift för kunskapsprov

900 kr/tillfälle

1 006 kr/tillfälle

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider
till kl 02.00

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering beroende på
984 kr/tim
omsättning

1 006 kr/tim

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport

550 kr

550 kr

Extra kontroll

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Försvårad delgivning

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Arrendeavgift jordbruksmark

Enligt regler för
arrenden

Enligt regler för
arrenden

Jaktzon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt

126 kr/ha/år

126 kr/ha/år

Jaktzon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv

107 kr/ha/år

107 kr/ha/år

Jaktzon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv

54 kr/ha/år

54 kr/ha/år

Jaktzon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och
skyddsjakt

21 kr/ha/år

21 kr/ha/år

Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms)
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Avgifter för nyttjande av allmän platsmark
Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur
Taxans namn
Administrativ avgift per upplåtelse och avtal
Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter
upplåten tid
Byggetableringar (byggställningar, bodar, upplag,
containrar, byggkranar)

Taxa året före
budgetåret
600 kr
3 x fastställd taxa
+ administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad, minst 600
kr/månad

Taxa budgetåret

Taxa året före
budgetåret
1 500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjat
dygn
Endast administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ avgift

Taxa budgetåret

Taxa året före
budgetåret
60 kr/m²/påbörjad
månad, minst 400
kr/ månad
200 kr/påbörjat
dygn
400 kr/påbörjat
dygn
1 000 kr/påbörjad 7dagarsperiod

Taxa budgetåret

600 kr
3 x fastställd taxa
+ administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad, minst 400
kr/månad

Evenemang
Taxans namn
Cirkus
Stora evenemang med inträde, över 500m²
Mindre evenemang med inträde, max 500m²
Evenemang utan inträde
Ideella föreningar utan inträde

1 500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjat
dygn
Endast administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ avgift

Försäljning
Taxans namn
Uteservering
Försäljning, korttid, max 10 m²
Försäljning, korttid, över 10 m²
Försäljning
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30 kr/m²/påbörjad
månad, minst 200
kr/ månad
100 kr/påbörjat
dygn
200 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjad 7dagarsperiod

Övrigt
Taxa året före
budgetåret
500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
800 kr/påbörjad
månad
1 000 kr/st/år
Ingen avgift,
ingen
administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad
1 kr/m²/påbörjad
månad

Taxa budgetåret

Taxa året före
budgetåret
Ingen avgift,
ingen
administrativ
avgift
Ingen avgift,
ingen
administrativ
avgift

Taxa budgetåret

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år

0 kr/tillfälle

0 kr/tillfälle

Taxans namn
Uppställning av fordon, max 500 m²
Uppställning av fordon, över 500 m²
Reklamskyltar, trottoarpratare, ej
bygglovspliktiga, ej Storgatan
Tidningsställ/varuställ
Ideella aktiviteter
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser,
inom centralorten
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser,
utom centralorten

500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
800 kr/påbörjad
månad
1 000 kr/st/år
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad
1 kr/m²/påbörjad
månad

Avvikelser
Taxans namn

Storgatan 1,5 m från fasadliv

Skolklasser och välgörenhet

Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift

Torghandel

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 kalenderdagar per
120 kr/tillfälle
kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)

120 kr/tillfälle

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–29 kalenderdagar
270 kr/tillfälle
per kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)

270 kr/tillfälle

Fast försäljning 1–5 m², minst en månad

300 kr/påbörjad
månad

300 kr/påbörjad
månad

Fast försäljning 5,1–30 m², minst en månad

600 kr/påbörjad
månad

600 kr/påbörjad
månad
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Parkering
Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud
att stanna och parkera fordon

700 kr

700 kr

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller
parkerat fordon på plats avsedd för rörelsehindrad
utan att inneha ett särskilt tillstånd avsedd för
rörelsehindrad

900 kr

900 kr

Parkerat på plats med förbud att parkera fordon

500 kr

500 kr

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt
trafikförordningen

400 kr

400 kr

Överträdelser av lokala trafikföreskrifter
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Stannat eller parkerat fordon på plats med
förbud att stanna och parkera fordon

700 kr

700 kr

Stannat eller parkerat fordon på plats avsedd för
rörelsehindrad utan att inneha särskilt tillstånd

900 kr

900 kr

Parkerat fordon på plats med förbud att parkera

500 kr

500 kr

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt
lokal trafikföreskrift

400 kr

400 kr
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Trafik, gata och parkering
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Nyttoparkeringstillstånd 1 år

2 500 kr/år

2 500 kr/år

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad

350 kr/mån

350 kr/mån

Trafikö

1 120 kr exkl.
moms april-okt

1 120 kr exkl.
moms april-okt

Extra trafikö

320 kr exkl. moms 320 kr exkl. moms
april-okt
april-okt

Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i tid =
2 000 kr/st
ingen avgift)

2 000 kr/st

Framtida underhåll av asfaltskarv vid
schaktöppning i gata. Taxan undantas vid
grävning för fiber under förutsättning att 10 års
garantitid lämnas på arbetet.

120
120
kr/löpmeter/skarv kr/löpmeter/skarv

Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid
återställd schakt

5 000 kr/st

5 000 kr/st

Brister på arbetsplatser på väg enligt handbok
Arbete på väg

5 000 kr/st

5 000 kr/st

Trafikmätning

3 000 kr/st

3 000 kr/st

Dispens för tunga, långa, höga och breda
transporter

600 kr/dispens

600 kr/dispens

Flyttning av fordon från gatumark, enligt
gällande lagstiftning (fordonsägaren debiteras)

2 000 kr/fordon

2 000 kr/fordon

Flyttning av fordon från tomtmark, enligt
gällande lagstiftning (tomtägaren debiteras om
fordonsägaren är okänd)

1 000 kr/fordon

1 000 kr/fordon

Uppställning av fordon vid fordonsflytt

20 kr/dygn

20 kr/dygn

Tomtavgifter
Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma tomt blir det
budgivning
Taxans namn
Byggrätt enligt gällande detaljplan med total möjlig
byggrätt, kr/m² BTA för
Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata,
fastighetsbildning,
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Taxa året
före
budgetåret

Taxa budgetåret

lägst 500
kr/m² BTA

lägst 500 kr/m²
BTA

Villatomter
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Villatomter Ulricehamn

lägst 200 kr/m²

lägst 200 kr/m²

Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och Gällstad 75 kr/m²

75 kr/m²

Villatomter, övriga orter

50 kr/m²

50 kr/m²

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Vist industriområde

120 kr/m²

120 kr/m²

Hester industriområde

120 kr/m²

120 kr/m²

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive
grovterrassering, gatukostnadsersättning och
fastighetsbildning

375 kr/m²

375 kr/m²

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive
grovterrassering, gatukostnadsersättning och
fastighetsbildning

315 kr/m²

315 kr/m²

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning,
oterrasserad.

200 kr/m²

200 kr/m²

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning,
oterrasserad.

150 kr/m²

150 kr/m²

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/hotell så kallad
250 kr/m²
"Servicetomt", terasserad.

250 kr/m²

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/ hotell sk.
"Servicetomt", oterrasserad.

200 kr/m²

200 kr/m²

Industrimark i Gällstad, Hökerum och Timmele

60 kr/m²

60 kr/m²

Industrimark, övriga orter

10 kr/m²

10 kr/m²

Service- och industritomter
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Bygglov, detaljplaner och planärenden
Bygglov, detaljplaner med mera
I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska byggas.
Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg eller planärenden
som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för nybyggnadskarta, utstakning,
kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för närmare besked om dina kostnader.
Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021. I
denna finns definitioner och beräkningsgrunder samt en genomgång om hur dessa ska användas.
Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart- och
mätarbete

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Anmälan

HF2*mPBB*OF*XF

HF2*mPBB*OF*XF

Prövning för bygglov

(HF1+HF2)*mPBB*OF*XF (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF

Taxans namn

Villkorsbesked

40 mPPB

Ingripandebesked

40 mPPB

Förhandsbesked inom plan

60 mPBB

60 mPBB

Förhandsbesked utom plan

100 mPBB

120 mPBB

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej
ianspråktagen plats)

20 *mPBB*OF*XF

20 *mPBB*OF*XF

Kommuniceringsavgift

KOM*mPBB

KOM*mPBB

Planavgift vid bygglov

mPPB*PF*OF

mPPB*PF*OF

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Planavgift vid bygglov Detaljplaner 2017
och framåt (då avgift ej tagits ut vid
markförsäljning eller vid upprättandet av
detaljplanen)

PF 100

PF 100

Planavgift Detaljplaner 1987–2016
nybyggnad

PF 74

PF 74

Planavgift Detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m.m.> 50
m2 BTA

PF 35

PF 35

Planavgift Detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m. m. <50 Fast pris 2 000 kr
m2 BTA
Ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr
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Fast pris 2 000 kr

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Avslag (lov)

HF 1

HF 1

Vägrat startbesked (lov, anmälan)

0,25 mPBB

0,25 mPBB

Avvisat ärende

20 mPBB

20 mPBB

Återtagen ansökan (påbörjad
handläggning)

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Försvårad delgivning

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Planavgift vid markförsäljning (faktureras
vid fastighetsförsäljning,100 % BTA)

mPBB*PF*OF

mPBB*PF*OF

Planbesked liten åtgärd

300 *mPBB

300 *mPBB

Planbesked medelstor åtgärd

300 *mPBB

350 *mPBB

Planbesked stor åtgärd

400 *mPBB

400 *mPBB

Klass 1, Mycket enkelt planärende eller
upphävande av detaljplan med liten
planproblematik, begränsad yta, få
sakägare. Exempelvis ändring av
planbestämmelser.

72 100 kr

73 500 kr

Planärenden

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad
154 500 kr
problematik, begränsad sakägarkrets.

157 500 kr

Klass 3, Normalt planärende med normal
planproblematik och ej alltför stort
område och sakägarkrets.

257 500 kr

262 600 kr

Klass 4, Normalt planärende med normal
planproblematik, ej alltför stort område.
Större sakägarkrets.

360 500 kr

367 700 kr

Klass 5, Komplext planärende med
omfattande planproblematik och/eller
omfattande sakägarkrets.

463 500 kr

472 700 kr

Klass 6, Mycket komplext planärende med
särskilt omfattande planproblematik och
oklara förutsättningar. Kan innebära
betydande miljöpåverkan.

618 000 kr

630 400 kr
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Kart- och mättaxa
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Bygglovskarta

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Förenklad nybyggnadskarta

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Nybyggnadskarta

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Kartprodukt och mätning vid strandskydd

mPBB*NFK

Utstakningsavgift

mPBB*UF

mPBB*UF

Lägeskontroll

mPBB*MF

mPBB*MF

Grundkarta

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Inmätning av objekt utöver det som ingår i
grundkartan.

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Gränsutvisning/gränsutredning

984 kr/tim

1 006 kr/tim

Digitalt ortofoto, KF=7,5

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

Stadsmodell i 3D, KF= 7,5

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

mPBB*KF*1/HA

mPBB*KF*HA

Markering och inmätning av tillfällig punkt

mPBB*MF

mPBB*MF

Utskrift

mPBB*A*ÅF

mPBB*A*ÅF

Kommentar
Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och
beräkningsgrunder, samt en genomgång hur dessa ska användas.
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Barn och utbildning
Barnomsorg
Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 dagar
netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 49 280 kr för 2020.
Taxorna för förskola och fritidshem följer de belopp som anges i Skolverkets föreskrift.
Avgifter för barn i förskola och pedagogisk omsorg indexuppräknas baseras på inkomstaket.
Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket 2021 kommer.
Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 1 juli det år de fyller
tre år
Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 1 478 kr/mån

högst 1 478 kr/mån

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 986 kr/mån

högst 986 kr/mån

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 493 kr/mån

högst 493 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

ingen avgift

Taxans namn

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5 % samtliga månader under
året till och med juli det år barnet fyller sex år.
Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Barn 1

högst 1 027,21
kr/mån

högst 1 027,21 kr/mån

Barn 2

högst 685,27 kr/mån

högst 685,27 kr/mån

Barn 3

högst 342,64 kr/mån

högst 342,64 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

ingen avgift

Taxans namn

För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt
skollagen 2a § 9 utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka.
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Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i förskoleklass eller skola.
Avgifter för barn i fritidshem – gäller barn som går i förskoleklass eller skola, indexuppräknas baseras
på inkomstaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket 2021 kommer.
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 986 kr/mån

högst 986 kr/mån

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 493 kr/mån

högst 493 kr/mån

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst

högst 493 kr/mån

högst 493 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

ingen avgift

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/familjedaghem bestäms
avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende om barnet finns
i enskild eller kommunal verksamhet.
Skollovstaxa
För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 75 kr ut per beställd dag.
Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Fritidsbarn avser barn 6-12
år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år).
Regler för barnomsorg och förskola
Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se
Vårdnadshavares gemensamma arbetstider (veckovis återkommande) ska ligga till grund för
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt schema meddelas via kommunens e-tjänst på
ulricehamn.se.
Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. Avgift
uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som sjukdom,
ferier, etcetera.
Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se. Uppsägningstiden är två
månader.
Avgift debiteras via faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den sista
vardagen i månaden. Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler. Om avgiften för två
månader förfallit och fakturorna fortfarande är obetalda, skickar kommunen meddelande till dig som
vårdnadshavare. Rektor tar beslut om avstängning av omsorgsplatsen. Beslutet tas med 14 dagars
varsel. Vårdnadshavare ska lämna uppgift om inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att
kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas kommer maximal taxa att gälla.
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Musikskoleavgift
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Musikskoleavgift 1:a barnet

725 kr/termin

725 kr/termin

Musikskoleavgift 1:a barnet två ämnen

1 087,50 kr/termin

1 087,50 kr/termin

Musikskoleavgift 2:a barnet

375 kr/termin

375 kr/termin

Musikskoleavgift 2:a barnet två ämnen

562,50 kr/termin

562,50 kr/termin

Musikskoleavgift 3:e barnet

375 kr/termin

375 kr/termin

Musikskolavgift 3:e barnet två ämnen

562,50 kr/termin

562,50 kr/termin

Prövningsvagift

500 kr

500 kr

Stöd och omsorg
Funktionsnedsättning
Alla beslut enligt LSS.
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Måltidsabonnemang per månad, gruppbostad

2 477 kr/mån

2 551 kr/mån

Frukost

17 kr

18 kr

Lunch

35 kr

36 kr

Mellanmål

10 kr

10 kr

Kvällsmål

34 kr

35 kr

Lunch daglig verksamhet

53,57 kr exkl. moms

55 kr exkl. moms

Korttidsplats socialpsykiatri

89 kr/dygn

92 kr/dygn

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Hemtjänst ej dagliga insatser

523 kr/mån

539 kr/mån

Hemtjänst dagliga insatser

811 kr/mån

835 kr/mån

Vård- och omsorgsboende

1 882 kr/mån

1 938 kr/mån

Tillfälliga omvårdnadsinsatser

296 kr/tim

305 kr/tim

Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost

89 kr/dygn

92 kr/dygn

Grundavgift medboende SÄBO

659 kr/mån

700 kr/mån

Äldreomsorg

22

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Serviceinsatser inom SoL, äldreomsorg och
funktionsnedsättning

296 kr/tim

305 kr/tim

Ledsagning inom SoL

157 kr/tim

162 kr/tim

Särskilda näringsprodukter inom kommunal
hemsjukvård

1 849 kr/mån

1 904 kr/mån

Trygghetslarm

219 kr/mån

226 kr/mån

Förbrukningsartiklar

137 kr/mån

141 kr/mån

Influensavaccin

125 kr/tillfälle

Samma taxa som i
regionen

Grundavgift hemsjukvård

324 kr/mån

334 kr/mån

Boendestödsavgift

293 kr/mån

302 kr/mån

Förenklat biståndsbeslut

240 kr/tim

247 kr/tim

Färdtjänst
Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0–19 år
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Resor hela dygnet
Inom Ulricehamns kommun

42 kr/resa

43 kr/resa

Ulricehamn – Borås

105 kr/resa

108 kr/resa

Ulricehamn – Falköping

121 kr/resa

125 kr/resa

Ulricehamn – Herrljunga

121 kr/resa

125 kr/resa

Ulricehamn – Mullsjö

121 kr/resa

125 kr/resa

Ulricehamn – Tranemo

116 kr/resa

119 kr/resa

Ulricehamn – Jönköping

121 kr/resa

125 kr/resa

Ulricehamn – Härryda

221 kr/resa

228 kr/resa

Ulricehamn – Bollebygd

165 kr/resa

Ulricehamn – Mölndal

270 kr/resa

Ulricehamn – Göteborg

270 kr/resa

Resor i annan kommun
Egenavgift för arbetsresor

60 kr/enkelresa
Se Västtrafiks taxa för
periodbiljett 30 dagar
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80 kr/enkelresa
35 % av egenavgift för
färdtjänstresa

Egenavgift vuxen, åldersgrupp 20 år och äldre
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Resor hela dygnet
Inom Ulricehamns kommun

53 kr/resa

55 kr/resa

Ulricehamn – Borås

137 kr/resa

141 kr/resa

Ulricehamn – Falköping

158 kr/resa

163 kr/resa

Ulricehamn – Herrljunga

158 kr/resa

163 kr/resa

Ulricehamn – Mullsjö

158 kr/resa

163 kr/resa

Ulricehamn – Tranemo

147 kr/resa

151 kr/resa

Ulricehamn – Jönköping

158 kr/resa

163 kr/resa

Ulricehamn – Härryda

273 kr/resa

281 kr/resa

Ulricehamn – Bollebygd

200 kr/resa

Ulricehamn – Mölndal

335 kr/resa

Ulricehamn – Göteborg

335 kr/resa

Resor i annan kommun

60 kr/enkelresa

80 kr/enkelresa

Egenavgift för arbetsresor

Se Västtrafiks taxa för
periodbiljett 30 dagar

35 % av egenavgift för
färdtjänstresa

Måltider
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Personallunch

53,57 kr exkl. moms

55,36 kr exkl.
moms

Personallunch studerande

53,57 kr exkl. moms

55,36 kr exkl.
moms

Externa gäster

72,32 kr exkl. moms

75 kr exkl. moms

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Dygnsabonnemang av mat

4 170 kr/mån

4 322 kr/mån

Matdistribution matportioner

57 kr/portion

59 kr/portion

Mat korttidsboende

139 kr/dygn

144 kr/dygn

Måltidsabonnemang - palliativ vård

500 kr

500 kr

Måltidspriser äldreomsorg
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Kultur och fritid
Kostnadskategorier
Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i
Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för
erhållande av kommunala bidrag.
Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns
kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala bidrag.
Kategori övriga - övriga föreningar och privata förhyrare.
* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal.
**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10–20 % av biljettintäkt brutto. Dock lägst lokalens
timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad.

Bibliotek
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Första påminnelse

10 kr

10 kr

Andra påminnelse

20 kr

20 kr

Räkning (efter 31 dagar)

20 kr

20 kr

Förlorat lånekort

10 kr

10 kr

Utskrift från PC/sida, kopiering A4

1,60 kr exkl. moms

1,60 kr exkl. moms

Kopiering A3

3,20 kr exkl. moms

3,20 kr exkl. moms

Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok

200 kr

200 kr

Schablonbelopp bok barn, ljudbok

150 kr

150 kr

Schablonbelopp CD musik

50 kr

50 kr

Schablonbelopp DVD

350 kr

350 kr

Schablonbelopp tidskrifter

50 kr

50 kr
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Övrigt
Provision om 20 % av sammanlagd försäljning av de verk som sålts på utställningar när kultur
ansvarar för bemanning.
Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för markupplåtelse tas ut
av miljö- och samhällsbyggnad.
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Gårdskort, årskort

40 kr

40 kr

Gymnastik- och idrottshallar
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Idrottshallar kategori 1

58 kr

58 kr

Idrottshallar kategori 2, övriga

148 kr

148 kr

Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, övriga

250 kr

250 kr

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar
kategori 1

150 kr

150 kr

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar,
kategori 2, övriga

300 kr

300 kr

Entrébelagda arrangemang i idrottshall
kategori 1, 2*

10 % biljettintäkt
(brutto)

10 % biljettintäkt
(brutto)

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1

44 kr

44 kr

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2,
övriga

110 kr

110 kr

Simhall, träning (2 banor) kategori 1

58 kr

58 kr

Simhall, tävling (6 banor) kategori 1

168 kr

168 kr

Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1

168 kr

168 kr

Simhall per bassäng kategori 2, övriga

358 kr

365 kr

Simhall undervisningsbassäng kategori 1

112 kr

112 kr

Simhall alla bassänger kategori 1

334 kr
- personalkostnad
tillkommer vid behov

334 kr
- personalkostnad
tillkommer vid behov

Simhall alla bassänger kategori 2, övriga

1 040 kr inkl. personal

1 060 kr inkl. personal

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1

44 kr

44 kr

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2,
övriga

70 kr

70 kr
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Ishall
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Ishall kategori 1

70 kr

70 kr

Ishall kategori 2

232 kr

232 kr

Ishall övriga

714 kr

714 kr

Ishall matchtaxa kategori 2

360 kr

360 kr

Entrébelagda arrangemang ishall kategori 1, 2**

10 % biljettintäkt
(brutto)

10 %
biljettintäkt
(brutto)

Entrébelagda arrangemang ishall övriga**

20 % biljettintäkt
(brutto)

20 %
biljettintäkt
(brutto)

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1

150 kr

150 kr

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2

300 kr

300 kr

Skolor utanför kommunen

440 kr

440 kr

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 1

42 kr

42 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 2

106 kr

106 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 övriga

160 kr

160 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 1

70 kr

70 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 2

230 kr

230 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 övriga

530 kr

530 kr

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 1,
vinterplan

102 kr

102 kr

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 2,
vinterplan

340 kr

340 kr

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 övriga,
vinterplan

664 kr

664 kr

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11
kategori 1

136 kr

136 kr

Lassalyckans idrottsanläggning
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11
kategori 2

450 kr

450 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 matchtaxa kategori 2

250 kr

250 kr

Lassalyckan matcharena Uppvärmd plan 11 mot 11
övriga

800 kr

800 kr

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag,
arrangemang kategori 1

150 kr/plan

150 kr/plan

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag,
arrangemang kategori 2

300 kr/plan

300 kr/plan

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang,
skidspår/spår/stadion kategori 1

150 kr/tim

150 kr/tim

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang,
skidspår/spår/stadion kategori 2

300 kr/tim

300 kr/tim

Lassalyckans stadionområde /övriga ytor för mässor,
försäljning, vallabussar

1 500 kr/dygn

1 500 kr/dygn

Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan stadionoch friluftsområde

500 kr/dygn

500 kr/dygn

Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan stadion- och
friluftsområde

1 500 kr/dygn

1 500 kr/dygn

300 kr

150 kr/grupp
med minst 5
deltagare

600 kr

600 kr

Kommersiella arrangemang (skidkurser, löpning,
cykel mm) i spårområdet, då spåren nyttjas av
allmänheten
Tillkommande personalkostnad vid röd dag samtliga
anläggningar
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Simhallen
Dagsentré
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen vuxen

58 kr/besök

60 kr/besök

Avgift simhallen pensionär/student

48 kr/besök

50 kr/besök

Avgift simhallen barn/ungdom 7–17 år

33 kr/besök

33 kr/besök

Avgift simhallen barn 3–6 år

13 kr/besök

13 kr/besök

Avgift simhallen barn under till 3 år i vuxens sällskap

8 kr/besök

8 kr/besök

Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och
med 17 år)

160 kr/besök

160 kr/besök

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn
till och med 17 år)

2 300 kr

2 300 kr

Avgift simhallen årskort vuxen

1 200 kr

1 228 kr

Avgift simhallen årskort pensionär/student

900 kr

930 kr

Avgift simhallen årskort barn och ungdom 7–17 år

650 kr

650 kr

10-kort vuxen

520 kr

532 kr

10-kort pensionär/student

420 kr

430 kr

10-kort barn och ungdom 7–17 år

270 kr

270 kr

Kort och årskort

Simskola och babysim
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Simskola simundervisning/barn

350 kr

400 kr

Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon

250 kr

300 kr

560 kr exkl.
moms/8 gånger

600 kr exkl.
moms/8
gånger/1
baby + vuxna

Babysim
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Dagsentré gym inklusive bad
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen

68 kr

70 kr

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

58 kr

60 kr

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen

2 500 kr

2 555 kr

Avgift simhall motionspass inklusive bad,
pensionär/student/ungdom 16–17 år

1 900 kr

1 940 kr

Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen

1 600 kr

1 637 kr

Avgift simhall motionspass halvårskort
pensionär/student/ungdom 16–17 år inklusive bad

1 200 kr

1 228 kr

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen

610 kr

624 kr

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

510 kr

522 kr

Motionspass månadskort inklusive bad vuxen

325 kr

332 kr

Motionspass månadskort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

250 kr

255 kr

Kort och årskort gym inklusive bad
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Småbåtshamn
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Småbåtshamn administrationsavgift
köhantering

168 kr exkl. moms

176 kr exkl. moms

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m

1 360 kr/säsong exkl.
moms

1 428 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m

1 600 kr/säsong exkl.
moms

1 680 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50

1 760 kr/säsong exkl.
moms

1 848 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan
grind)

1 440 kr/säsong exkl.
moms

1 512 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan
grind)

1 600 kr/säsong exkl.
moms

1 680 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats Åmynningen 1/5–31/10

720 kr/säsong exkl. moms

756 kr/säsong exkl. moms

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Scenmoduler 1-10st (1-10m2)

368 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

368 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

Scenmoduler 11-20st (11-20m2) (halv
scen)

600 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

600 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

Scenmoduler 21-40st (21-40m2) (hel scen)

736 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

736 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Sekretariatvagn/arrangemangsdygn

368 kr exkl. moms

400 kr exkl. moms

Sekretariatvagn/övriga dygn

76 kr exkl. moms

80 kr exkl. moms

Toalettvagn/tillfälle

2 000 kr exkl. moms

2 000 kr exkl. moms

Scenmoduler

Sekretariatvagn och toalettvagn
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Skolornas lokalhyror
Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Facksal kategori 1*

75 kr exkl. moms/tim

75 kr exkl. moms/tim

Facksal övriga*

150 kr exkl. moms/tim

150 kr exkl. moms/tim

Datasal kategori 1*

225 kr exkl. moms/tim

225 kr exkl. moms/tim

Datasal övriga*

450 kr exkl. moms/tim

450 kr exkl. moms/tim

Cafeteria kategori 1*

75 kr/tim

75 kr/tim

Cafeteria övriga*

150 kr/tim

150 kr/tim

Videokonferensanläggning

400 kr exkl. moms/tim

400 kr exkl. moms/tim

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser kategori 1*

110 kr

110 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser övriga

212 kr

212 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25120 platser kategori 1*

54 kr

54 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25120 platser övriga

106 kr

106 kr

Entrébelagda arrangemang i
samlingslokal/motsvarande

10 %

10 %

Taxans namn

Övernattning skolsal/motsvarande upp
55 kr/pers/dygn
till 100 deltagare

60 kr/pers/dygn

Övernattning skolsal/motsvarande
101–200 deltagare

50 kr/pers/dygn

55 kr/pers/dygn

Övernattning skolsal/motsvarande 201
45 kr/pers/dygn
eller fler

50 kr/pers/dygn

Annat inkomstbringande arrangemang
i ishall, sim- och sporthall. konsert,
loppmarknad med mera

10 000 kr/arrangemang
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10 000 kr/arrangemang

Övrigt
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Notarius publicus intyg

200 kr exkl. moms

200 kr exkl. moms

Notarius publicus apostille

240 kr exkl. moms

240 kr exkl. moms

Notarius publicus växelprotest

220 kr exkl. moms

220 kr exkl. moms

Notarius publicus fullständiga adoptionshandlingar

900 kr exkl. moms

900 kr exkl. moms

Notarius publicus timarvode

720 kr exkl. moms

720 kr exkl. moms

Kopiering/utskrift papper A4 och A3,
svartvitt, 10 sidor*

50 kr

50 kr

Kopiering/utskrift papper A4 och A3,
svartvitt, följande sidor

2 kr/st

2 kr/st

Kopiering A0, svartvitt

40 kr/st

40 kr/st

Kopiering A1, svartvitt

25 kr/st

25 kr/st

Kopiering A2, svartvitt

20 kr/st

20 kr/st

Kopiering färg A0 -A2, första sidan

150 kr

150 kr

Kopiering färg A0 -A2, följande sidor

75 kr/st

75 kr/st

Kopiering färg A3 -A4

6 kr/st

6 kr/st

Skanning av pappershandlingar,
20 sidor**

50 kr

50 kr

Skanning av pappershandlingar,
efter 20 sidor**

2 kr/st

2 kr/st

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §),
10 sidor*

50 kr

50 kr

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §),
följande sidor

2 kr/st

2 kr/st

Digitala handlingar, per påbörjad
15 minuters period****

125 kr

125 kr

Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters
period inklusive lagringsmedia****

185 kr

185 kr

Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen
om utdrag begärs mer än 1 gång/år

200 kr exkl. moms

200 kr exkl. moms

*Första 9 sidorna är avgiftsfria. **Första 19 sidorna är avgiftsfria. ***Första 9 sidorna är avgiftsfria. ****Första 15 minuterna
är avgiftsfria.
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Kopiering för föreningar
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Föreningskopiering minidebitering

80 kr exkl. moms

80 kr exkl. moms

Kopiering föreningar svartvitt

0,30 kr/st exkl. moms

0,30 kr/st exkl. moms

Kopiering föreningar färg

0,60 kr/st exkl. moms

0,60 kr/st exkl. moms

Renhållning, avfall och VA-taxa
Renhållning och avfall

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I
VILLA/LÄGENHET ELLER FRITIDSHUS

Pris: Kr/år exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/år exkl.
moms (inkl. moms)

Året runt boende

336 kr (420 kr)

356 kr (445 kr)

Fritidshus med sommarhämtning

168 kr (210 kr)

180 kr (225 kr)

ÅRET RUNT BOENDE-gäller innanför
samt utanför kommunalt VA-område

Pris: Kr/år exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/år exkl.
moms (inkl. moms)

Kärl om = 240 liter- 1ggr/2veckor

648 kr (810 kr)

688 kr (860 kr)

Kärl om = 240 liter- 1ggr/vecka

1 296 kr (1 620 kr)

1 376 kr (1 720 kr)

Kärl om = 240 liter- 2ggr/vecka

2 592 kr (3 240 kr)

2 752 kr (3 440 kr)

Kärl om = 370 liter- 1ggr/2veckor

728 kr (910 kr)

768 kr (960 kr)

Kärl om = 370 liter- 1ggr/vecka

1 456 kr (1 820 kr)

1 536 kr (1 920 kr)

Kärl om = 660 liter- 1ggr/2veckor

1 020 kr (1 275 kr)

1 080 kr (1 350 kr)

Kärl om = 660 liter- 1ggr/vecka

2 040 kr (2 550 kr)

2 160 kr (2 700 kr)

Kärl om = 240 liter-1ggr/4veckor

420 kr (525 kr)

448 kr (560 kr)

Kärl om = 240 liter- 4ggr/år

264 kr (330 kr)

280 kr (350 kr)

Kärl om = 240 liter- 2ggr/år

184 kr (230 kr)

196 kr (245 kr)

Kärlhämtning av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall från
handel, kontor och industrier.

ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart
utanför kommunalt VA-område

Taxans namn

Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret
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Fritidshus med sommarhämtning
Kärl om = 240 liter- 10ggr/år (1 maj
- 15 sept)

392 kr (490 kr)

416 kr (520 kr)

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNINGutöver ordinarie abonnemang

Pris vid hämtning efter
budning kr exkl. moms
(inkl. moms)

Pris vid hämtning
efter budning kr exkl.
moms (inkl. moms)

Alla storlekar på kärl

640 kr (800 kr)

672 kr (840 kr)

RÖRLIG AVGIFT inkl.
behandlingsavgift av brännbart
hushållsavfall

Pris: Kr/kg exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/kg exkl.
moms (inkl. moms)

Året runt boende/ sommarhämtning

2,52 kr (3,15 kr)

2,64 kr (3,30 kr)

TRÄDGÅRDSAVFALL, fr o m 1 maj

Pris: Kr/gång exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/gång exkl.
moms (inkl. moms)

Trädgårdsavfall i en stor säck,
budning

1 160 kr (1 450 kr)

1 200 kr (1 500 kr)

KÄRLTVÄTT, fr o m 1 maj

Pris: Kr/gång exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/gång exkl.
moms (inkl. moms)

Tvätt av sopkärl alla storlekar vid
fastigheten, budning

260 kr (325 kr)

272 kr (340 kr)

LATRIN

Pris: Kr/gång exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/gång exkl.
moms (inkl. moms)

Sommarhämtning
Fritidshus/badplatser 10 ggr/år (1
maj – 15 september)

6 500 kr (8 125 kr)

6 800 kr (8 500 kr)

Budning

2 336 kr/gång (2 920 kr)

2 448 kr/gång (3 060
kr)

Avgift per tömning och anläggning
inkl. behandlingsavgift för
slamsugning avslamavskiljare

Pris vid regelbunden
hämtning kr exkl. moms
(inkl. moms)

Pris vid regelbunden
hämtning kr exkl.
moms (inkl. moms)

0 - 1,5 m³

572 kr (715 kr)

672 kr (840 kr)

1,6 - 3,0 m³

680 kr (850 kr)

790 kr (988 kr)

3,1 - 4,5 m³

964 kr (1 205 kr)

1 100 kr (1 375 kr)

4,6 - 6,0 m³

1 220 kr (1 525 kr)

1 391 kr (1 739 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

1 400 kr (1 750 kr)

1 596 kr (1 995 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

332 kr/ m³ (415 kr)

348 kr/ m³ (435 kr)

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret
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Taxa budgetåret

Pris vid hämtning efter
budning kr exkl. moms
(inkl. moms)

Pris vid hämtning
efter budning kr exkl.
moms (inkl. moms)

0 - 1,5 m³

792 kr (990 kr)

912 kr (1 140 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 040 kr (1 300 kr)

1 160 kr (1 450 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 352 kr (1 690 kr)

1 472 kr (1 840 kr)

4,6 - 6,0 m³

1 568 kr (1 960 kr)

1 688 kr (2 110 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

1 728 kr (2 160 kr)

1 848 kr (2 310 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

332 kr/ m³ (415 kr)

348 kr/ m³ (435 kr)

Avgift per tömning och anläggning
inkl. behandlingsavgift för tömning
av slutna tankar.

Pris vid regelbunden
hämtning kr exkl. moms
(inkl. moms)

0 - 1,5 m³

612 kr (765 kr)

712 kr (890 kr)

1,6 - 3,0 m³

872 kr (1 090 kr)

972 kr (1 215 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 228 kr (1 535 kr)

1 380 kr (1 725 kr)

4,6 - 6,0 m³

1 588 kr (1 985 kr)

1 759 kr (2 199 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

1 688 kr (2 110 kr)

1 884 kr (2 355 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

332 kr/ m³ (415 kr)

348 kr/ m³ (435 kr)

Pris vid hämtning efter
budning kr exkl. moms
(inkl. moms)

Pris vid regelbunden
hämtning kr exkl.
moms (inkl. moms)

Pris vid hämtning
efter budning kr exkl.
moms (inkl. moms)

0 - 1,5 m³

948 kr (1 185 kr)

1 068 kr (1 335 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 196 kr (1 495 kr)

1 316 kr (1 645 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 556 kr (1 945 kr)

1 676 kr (2 095 kr)

4,6 - 6,0 m³

1 920 kr (2 400 kr)

2 040 kr (2 550 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

2 000 kr (2 500 kr)

2 120 kr (2 650 kr)

+ ett volympris för volym> 6 m³ om

332 kr/ m³ (415 kr)

348 kr/ m³ (435 kr)

Avgift per tömning och anläggning
inkl. behandlingsavgift för tömning
av minireningsverk

Pris vid regelbunden
hämtning kr exkl.
moms (inkl. moms)

0 - 1,5 m³

725 kr (906 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 150 kr (1 438 kr)

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret
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Taxa budgetåret

Pris vid regelbunden
hämtning kr exkl.
moms (inkl. moms)
3,1 - 4,5 m³

1 528 kr (1 901 kr)

4,6 - 6,0 m³

2 038 kr (2 548 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

2 138 kr (2 673 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

348 kr/ m³ (435 kr)
Pris vid hämtning
efter budning kr exkl.
moms (inkl. moms)

0 - 1,5 m³

1 061 kr (1 326 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 449 kr (1 811 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 856 kr (2 320 kr)

4,6 - 6,0 m³

2 370 kr (2 963 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

2 450 kr (3 063 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

348 kr/ m³ (435 kr)

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

TILLÄGGSPRISER

Pris exkl. moms (inkl.
moms)

Pris exkl. moms (inkl.
moms)

Vid utryckning inom 24 h på
vardagar

1 000 kr (1 250 kr)

Vid hämtning inom 3 arbetsdagar

500 kr (625 kr)

Tillägg för slanglängd >15m

12,40 kr (15,50 kr) per
Utgår
påbörjad 10 meters längd
350 kr (437,50 kr) per
påbörjad 20 meters
längd

Tillägg för slanglängd >30 m
Tillägg för ytterligare brunn inom
samma anläggning och inom
slanglängden 35 m från fordonets
uppställningsplats

240 kr/st (300 kr)

Tillägg för problematiska lock t ex
särskilt tunga, utan handtag,
fastfrusna, belamrade eller
överväxta.
Taxans namn

240 kr/st (300 kr)

965 kr/tim (1 206
kr/tim)
Taxa året före
budgetåret
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Taxa budgetåret

Behandlingsavgift för våtslam till
avvattning i avloppsverk

166 kr/ton (208 kr)

Utgår

Behandlingsavgift för avvattnat
slam till Övreskogs ÅVC

111 kr/ton (139 kr)

Utgår

VA
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

För bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för
V, S och Df

37 440 kr (46 800 kr)

38 560 kr (48 200 kr)

en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter för V, S
och Df

34 520 kr (43 150 kr)

35 560 kr (44 450 kr)

en avgift per m2 tomtyta

35,20 kr (44,00 kr)

36,40 kr (45,50 kr)

en avgift per lägenhet

14 760 kr (18 450 kr)

15 200 kr (19 000 kr)

en grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten
sker utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats.

6 900 kr (8 625 kr)

7 100 kr (8 875 kr)

För annan fastighet skall
erläggas anläggningsavgift.

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för
V, S och Df

43 440 kr (54 300 kr)

44 760 kr (55 950 kr)

en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter för V, S
och Df

41 640 kr (52 050 kr)

42 900 kr (53 625 kr)

en avgift per m2 tomtyta

31,20 kr (39,00 kr)

32,20 kr (40,25 kr)
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Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

en grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten
sker utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats.

8 320 kr (10 400 kr)

8 580 kr (10 725 kr)

Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

För obebyggd fastighet skall
erläggas del av full
anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet
med: Bostadsfastighet

Avgift utgår per fastighet
med: Bostadsfastighet

Servisavgift

100 %

100 %

Avgift per uppsättning FP

100 %

100 %

Tomtyteavgift

100 %

100 %

Lägenhetsavgift

0%

0%

Grundavgift för Df, om FP
för Df inte upprättats

100 %

100 %

Avgift utgår per fastighet
med: Annan fastighet

Avgift utgår per fastighet
med: Annan fastighet

Servisavgift

100 %

100 %

Avgift per uppsättning FP

100 %

100 %

Tomtyteavgift

70 %

70 %

Lägenhetsavgift

0%

0%

Grundavgift för Df, om FP
för Df inte upprättats

100 %

100 %

Bebyggs obebyggd fastighet
skall erläggas resterande
avgifter enligt följande

Bostadsfastighet

Bostadsfastighet

Tomtyteavgift

*)

*)

Lägenhetsavgift

100 %

100 %

Annan fastighet

Annan fastighet

30 %

30 %

Avgifter för framdragen
servisledning

Avgifter för framdragen
servisledning

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Föreligger inte
avgiftsskyldighet för
samtliga V, S, Df, DG skall
erläggas reducerade
avgifter enligt följande
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Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

En ledning

70 % av avgift

70 % av avgift

Två ledningar

85 % av avgift

85 % av avgift

Tre ledningar

100 % av avgift

100 % av avgift

Avgifter i övrigt

Avgifter i övrigt

Avgift per uppsättning FP

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

Tomtyteavgift

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

Lägenhetsavgift

V 30%, S 50%, Df -, DG 20%

V 30%, S 50%, Df -, DG 20%

Grundavgift Df utan FP

V -, S -, Df 100%, Dg -

V -, S -, Df 100%, Dg -

Avgift per uppsättning FP

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

Tomtyteavgift

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

Grundavgift Df utan FP

V -, S -, Df 100%, Dg -

V -, S -, Df 100%, Dg -

Den som svarar för att
allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift per m2 allmän
platsmark föranordnande av
dagvattenbortledning

21,20 kr (26,50 kr)

21,80 kr (27,25 kr)

Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

BRUKNINGSAVGIFTER
För bebyggd fastighet
en fast avgift per år då
vattenförbrukningen
kontrolleras genom
vattenmätare (vm), per
mätare och mätaranslutning

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

(qn2,5) 20 mm

3 520 kr (4 400 kr)

3 640 kr (4 550 kr)

(qn 6) 25 mm

8 120 kr (10 150 kr)

8 380 kr (10 475 kr)

(qn 10) 40 mm

17 780 kr (22 225 kr)

18 360 kr (22 950 kr)

(qn 15) 50 mm

40 060 kr (50 075 kr)

41 280 kr (51 600 kr)

(qn 40) 80 mm

83 540 kr (104 425 kr)

86 080 kr (107 600 kr)

9,25 kr (11,56 kr)

9,60 kr (12,00 kr)

Större
en avgift per m3 levererat
vatten
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Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift per m3 utsläppt
spillvattenmätt som
levererad
dricksvattenmängd

15,75 kr (19,69 kr)

16,20 kr (20,25 kr)

för både vatten och
spillvatten är avgiften per
m3

25 kr (31,25 kr)

25,80 kr (32,25 kr)

en avgift per år och
lägenhet för bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet

296 kr (370 kr)

304 kr (380 kr)

en avgift per år och varje
påbörjat 100 m2 tomtyta
för annan fastighet, dock
högst 2000 m2 tomtyta

72 kr (90 kr)

74,20 kr (92,75 kr)

Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Föreligger inte
avgiftsskyldighet för
samtliga V, S, Df och Dg
ändamål, reduceras
avgifterna.

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål:

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål:

Fast avgift

V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg
7,5%

V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg
7,5%

Avgift per lägenhet

V 40%, S 40%, Df 10%, Dg
10%

V 40%, S 40%, Df 10%, Dg
10%

Avgift efter tomtyta

V -. S -, Df 50%, 50%

V -. S -, Df 50%, 50%

För spillvattenavlopp
innehållande extra
föroreningsmäng av SS,
BOD, P.tot och N-tot skall
erläggas brukningsavigft per
kg.

Avgift per kg exkl. moms
(inkl. moms)

Avgift per kg exkl. moms
(inkl. moms)

SSsed

3,90 kr (4,88 kr)

4,00 kr (5,00 kr)

BOD

4,60 kr (5,75 kr)

4,80 kr (6,00 kr)

P-tot

54,60 kr (68,25 kr)

56,20 kr (70,25 kr)

N-tot

54,60 kr (68,25 kr)

56,20 kr (70,25 kr

SPILLVATTENAVLOPP
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Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls skall
erlägga brukningsavgift.

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift per m2 allmän
platsmark för bortledning av
dagvatten

4,25 kr (5,31 kr)

4,40 kr (5,50 kr)

För obebyggd fastighet inom
detaljplan skall erläggas
brukningsavgift

Följandeavgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Följandeavgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Fast avgift

V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg,
7,5%

V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg,
7,5%

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

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Byte av vattenmätarstorlek

1 000 kr (1 250 kr)

1 040 kr (1 300 kr)

Vattenuttag ur vattenkiosk i
Gällstad eller Ulricehamn

23,60 kr/m3 (29,50 kr/m3)

24,40 kr/m3 (30,50 kr/m3)

Hyra brandpost:·
Engångsavgift 0-1 månad

336 kr (420 kr)

352 kr (440 kr)

per påbörjad månad utöver
1 månad

120 kr (150 kr)

124 kr (155 kr)

Olovlig inkoppling på t.ex.
brandpost

3 300 kr (4 125 kr)

3 400 kr (4 250 kr)

Påsläpp eller avstängning av
vattentillförsel vid anmälan
minst tre arbetsdagar före
arbetet.

0 kr

0 kr

Vid snabbare uttryckning

600 kr (750 kr)

620 kr (775 kr)

Ersättning avbruten
plombering utan övr.
påverkan

600 kr (750 kr)

620 kr (775 kr)

Provning av vattenmätare
med mätnoggrannhet inom
tillåtna värden:
- mätarstorlek 20 – 40 mm

Verklig kostnad + 224 kr
(280 kr)

Verklig kostnad + 232 kr
(290 kr)
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mätarstorlek 50 mm eller
större

verklig kostnad + 384 kr
(480 kr)

Verklig kostnad + 396 kr
(495 kr)

Förgäves besök

540 kr (675 kr)

560 kr (700 kr)

Skadad eller sönderfrusen
mätare. Inköpspris
+ arbetskostnad

Varierar med mätarstorlek
dock minst 976 kr (1 220 kr)

Varierar med mätarstorlek
dock minst 1 000 kr (1 250
kr)

Avstängning och påkoppling
av vattentillförsel på grund
av obetalda fakturor

600 kr (750 kr)

620 kr (775 kr)
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