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§ 165 - Taxor 2021
(20KS142)

Ärendebeskrivning
I samband med att budget för 2021 fastställs ska även kommunfullmäktige fastställa de taxor
som ej hanteras som delegationsbeslut hos de olika nämnderna i kommunen. I huvudsak rör
det sig om taxor som påverkar privata personer och privata företag.
Yrkanden
Siv Ahlstrand (S) yrkar att fotvårdstaxan ska vara självfinansierad för år 2021.
Johan Calais (S) yrkar bifall till Siv Ahlstrands (S) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Siv Ahlstrands (S) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§240 KS Taxor 2021
§178 KSAU Taxor 2021
Tjänsteskrivelse - Taxor 2021
SKF § 84, 2020 - Taxor 2021
Förslag till avfallstaxa för Askersunds kommun 2021
KoT § 119, 2020 - VA-taxa 2021
Förslag till VA-taxa 2021
Tjänsteanteckning - Argumentation och konsekvenser för föreslagen höjning av brukaravgiftens
rörliga del, § 14.1 b
SN § 104, 2020 - Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter
SN § 103, 2020 - Taxor och avgifter 2021 som fastställs av kommunfullmäktige
Förslag måltidspriser 2021
Taxa för tillfällig markupplåtelse samt kajplats inom Askersunds kommun
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
KoT § 138, 2020 - Musikskolans taxa 2021
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att priset för en en-portionsmåltid med dessert ska vara 61,00 kr exkl moms (61,00
föregående år),
2. att priset för en en-portionsmåltid utan dessert ska vara 56,00 kr exkl moms (56,00
föregående år),
3. att taxan för omsorgstagare inom LSS i gruppboende som får leverans av en enportionsmåltid eller som besöker någon av kommunens skolor, ska vara 63,00 kr inkl moms
(63,00 föregående år),
4. att taxan för pensionärer som äter vid någon av kommunens skollunchrestauranger ska vara
63,00 kr inkl moms (63,00 föregående år),
5. att lämna taxan för tillfällig markupplåtelse samt kajplats oförändrad 2021,
6. att godkänna nya avfallstaxan 2021 för Askersunds kommun,
7. att justeringsfaktorn(n) i taxa för Sydnärkes byggnämnds verksamhet fastställs till n=0,8 för
2021 (samma som 2020),
8. att inga planavgifter skall uttagas 2021 av Sydnärkes Byggnämnd och istället tas
planavgiften ut i samband med försäljning av kommunens tomter,
9. att Sydnärkes miljönämnds taxa för tillsyn, tillstånd och prövning är oförändrade 2021,
10. att tillsyn 2021 enligt lag om tobak och liknande produkter ska utföras vartannat år för de
butiker som omsätter mindre än 50 tkr i tobaksprodukter per år,
11. att en avgift på 5 tkr tas ut de år då tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
utförs,
12. att lämna musikskolans taxor för 2021 oförändrade,
13. att höja VA-taxans rörliga brukaravgift från nuvarande 17,92 kr/kbm till 27,60 kr/kbm
2021-01-01,
14. att övriga VA-taxor lämnas oförändrade 2021,
15. att fotvårdstaxan ska vara självfinansierad för år 2021.
________
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Tekniska förvaltningen
Sydnärkes byggförvaltning
Sydnärkes kommunalförbund
Sydnärkes miljönämnd
Ekonomikontoret
Kultur- och evenemangsavdelningen
-Paragrafen är justerad-
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