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KF § 151  DNR KS 1/2020 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.  
______ 
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KF § 152  DNR KS 215/2020 910 
KS § 175 

                     
Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun  
 
Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har efter flera år med positivt ackumulerat kapital nu 
återbetalat överskottet i sin helhet till kollektivet. Prognosen för det ackumulerade 
kapitalet inklusive ekonomiskt utfall för 2020 visar på ett underskott för 
renhållningskollektivet vilket leder till att renhållningstaxan behöver höjas för att 
uppnå en budget i balans. I förslag till renhållningstaxa 2021 föreslås en höjning 
med ca 25 procent i jämförelse med nivån för 2020. Den miljöstyrande taxan 
gällande utsortering av matavfall bibehålls. Tekniska förvaltningens förslag till 
höjning presenterades på tekniska nämndens sammanträde 2020-10-01 (§ 72). 
Informationen innehöll bland annat en jämförelse med taxan för ett antal övriga 
kommuner. Renhållningstaxan i Herrljunga ligger lägre än genomsnittet, även efter 
taxehöjningen.  
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2020-10-29 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna renhållningstaxa för 2021 för Herrljunga 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 87/2020-10-29 
Bilaga 1 TN § 87/2020-10-29 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Taxa Renhållning 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1 TN § 
87/2020-10-29). 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1 TN § 
87/2020-10-29). 

______ 
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KF § 153  DNR KS 219/2020 942 
KS § 181 
 
Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 

 
Sammanfattning 
Utfördelning av budgetmedel för löneökningar samt förändrade kapitalkostnader 
har skett i 2020 års budget. Denna utfördelning påverkar även budget 2021 varför 
en ramväxling måste ske även i 2021 års budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om enligt 
följande tabell 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 genomförs enligt 
följande tabell: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 

 

Nämnd Kapitalkostnad Löner Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 186 332 518 
3 Bildningsnämnd 274 3 244 3 518 
4 Socialnämnd 126 2 628 2 754 
5 Teknisk nämnd 1 403 504 1 907 
6 Bygg och miljönämnd 180 272 452 
Totalsumma 2 169 6 980 9149 

Nämnd Kapitalkostnad Löner Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 186 332 518 
3 Bildningsnämnd 274 3 244 3 518 
4 Socialnämnd 126 2 628 2 754 
5 Teknisk nämnd 1 403 504 1 907 
6 Bygg och miljönämnd 180 272 452 
Totalsumma 2 169 6 980 9149 
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Fortsättning KF § 153 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 genomförs enligt 
följande tabell: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 

 
 

Expedieras till: 
 

Samtliga nämnder 

Nämnd Kapitalkostnad Löner Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 186 332 518 
3 Bildningsnämnd 274 3 244 3 518 
4 Socialnämnd 126 2 628 2 754 
5 Teknisk nämnd 1 403 504 1 907 
6 Bygg och miljönämnd 180 272 452 
Totalsumma 2 169 6 980 9149 
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KF § 154  DNR KS 217/2020 942 
KS § 182 
 
Fördelning av kapitalkostnadspott samt lönepott 2020 

 
Sammanfattning 
I budget 2020 finns ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar samt 
kapitalkostnader för nya investeringar. Potterna fördelas ut i efterskott när 
kostnaden har uppstått, dvs när löneförhandlingarna är klara samt när investeringar 
är klara och aktiveras. Potterna fördelas ut efter verkligt utfall. 
 
I år har löneförhandlingarna försenats och centrala avtal börjar bli klara. I år 
kommer därför lönepotten att fördelas efter det löneutrymme som beslutades i 
budget 2020. 
 
Investeringarna för året är nu aktiverade och kapitalkostnaden bokförd. Därmed kan 
potten för kapitalkostnad delas ut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling 
enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott enligt 
följande tabell: 

 
Nämnd Kapitalkostnadspott Lönepott Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 192 249 441 
3 Bildningsnämnd 285 2 499 2 784 
4 Socialnämnd 129 2 281 2 410 
5 Teknisk nämnd 1 490 460  1 950 
6 Bygg och 
miljönämnd 188 204 392 
Totalsumma 2 284 5 694 7 978 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-12-07   8 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

Fortsättning KF § 154 
Fortsättning KS § 182 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ramväxling genomförs enligt underlag om utfördelning av lönepott samt 
kapitalkostnadspott enligt följande tabell: 

 
Nämnd Kapitalkostnadspott Lönepott Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 192 249 441 
3 Bildningsnämnd 285 2 499 2 784 
4 Socialnämnd 129 2 281 2 410 
5 Teknisk nämnd 1 490 460  1 950 
6 Bygg och 
miljönämnd 188 204 392 
Totalsumma 2 284 5 694 7 978 

 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ramväxling genomförs enligt underlag om utfördelning av lönepott samt 
kapitalkostnadspott enligt följande tabell: 

 
Nämnd Kapitalkostnadspott Lönepott Totalsumma 
2 Kommunstyrelse 192 249 441 
3 Bildningsnämnd 285 2 499 2 784 
4 Socialnämnd 129 2 281 2 410 
5 Teknisk nämnd 1 490 460  1 950 
6 Bygg och 
miljönämnd 188 204 392 
Totalsumma 2 284 5 694 7 978 

 

Expedieras till: Samtliga nämnder 
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KF § 155  DNR KS 100/2020 942  
KS § 183 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen, 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt 
sammanträde 2020-02-28 att fastställa årsredovisning för 2019 samt att översända 
densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Revisionskontoret i Borås Stad samt revisionen bedömer att årsredovisningen i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 
Årsredovisningen saknar dock en driftredovisning och en investeringsredovisning. 
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning 
samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.   
 
Revisionskontoret samt revisionen bedömer att årsredovisningen, med undantag av 
driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god 
redovisningssed.  
 
Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 
1 682 tkr lägre än 2018. Resultatet blev negativt genom att direktionen fattat två 
beslut som skulle belasta det egna kapitalet, engångspremie för FÅP samt kostnader 
för ny astronomiutställning. Underskottet belastar förbundets egna kapital utan krav 
på återställande. Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning 
och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundet om cirka 4 mnkr. Det 
totala egna kapitalet vid årets utgång är 9,7 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-02 
 
Jäv 
Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2019 för Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar 
förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019. 
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Fortsättning KF § 155  
 Fortsättning KS § 183 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2019 för Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar 
förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019. 

______ 
 
Jäv 
I kommunfullmäktige anmäler Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) jäv och 
deltar inte i behandlingen av ärendet.  
 
Kitty Andersson (S) ersätter Mats Palm (S) för ärendet.  

 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Årsredovisningen för 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
antas. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2019. 

______ 
 
 

Expedieras till: Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
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KF § 156  DNR KS 214/2020 899 
KS § 174 
 
Antagande av taxa inom området för miljöbalken  
 
Sammanfattning 
Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt 
miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen 
eller handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår. 
Företagare i Herrljunga, framför allt LRF, har haft önskemål om att Herrljunga ska 
övergå till en taxemodell med större andel efterhandsdebitering utifrån faktiskt 
nedlagd handläggningstid och lägre andel förhandsdebitering i form av årliga 
avgifter. Under hösten 2020 har tjänstepersonerna på miljöförvaltningen jobbat med 
en helt ny taxa som till stor del bygger på efterhandsdebitering. Grunden för det nya 
förslaget till taxa är Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste taxemodell, 
men med utgångspunkten att bara de allra största verksamheterna, som är specifikt 
utpekade i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
förskottsbetalar medan alla övriga får efterhandsdebitering. Bygg- och 
miljönämnden behandlade ärendet 2020-10-28 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreslagen ny taxa inom miljöbalken och upphäva 
tidigare gällande taxa inom området samt taxan som berör lagen om 
sprängämnesprekursorer då denna nu inkluderas i förslaget till ny taxa.  
 
Beslutsunderlag 
Bygg och miljönämnden § 77/2020-10-28 
Bilaga 1 BMN § 77/2020-10-28 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

• Taxa inom området för miljöbalken m.fl. antas (bilaga 1, BMN § 77/2020-
10-28). 

• Tidigare taxor Taxa inom miljöbalkens område (KF § 108/2017-10-17) och 
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (KF § 48/2020-04-07) 
upphävs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa inom området för miljöbalken antas (bilaga 1, BMN § 77 /2020-10-
28). 

2. Tidigare taxor Taxa inom miljöbalkens område (KF § 108/2017-10-17) och 
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (KF § 48/2020-04-07) 
upphävs. 

______ 
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Fortsättning KF § 155 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Taxa inom området för miljöbalken antas (bilaga 1, BMN § 77 /2020-10-
28). 

2. Tidigare taxor Taxa inom miljöbalkens område (KF § 108/2017-10-17) och 
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (KF § 48/2020-04-07) 
upphävs. 

______ 
 
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Bygg- och miljönämnden 
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KF § 157  DNR KS 2/2020 706 
KS § 180 
 
Svar på återremiss av motion om arbetstider inom vård och 
omsorg  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade motion om arbetstider inom vård och omsorg 
till socialnämnden för beredning (KF § 20/2020-02-18). Motionen inkom 2020- 
01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S). I motionen yrkades att 
socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger heltid utan krav 
på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg. Ärendet 
behandlades vid socialnämndens sammanträde 2020-04-28, då socialnämnden 
föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen (SN § 72/2020-04-28). 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till socialnämnden för 
att bereda samtliga att-satser i motionen (KF § 78/2020-06-16). 
 
Ärendet behandlades på nytt av socialnämnden 2020-10-27 och nämnden föreslog 
återigen att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till en uträkning 
som presenterats i tjänsteskrivelsen till socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 129/2020-10-27 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad 2020-10-19 
Kommunfullmäktige § 78/2020-06-16 
Socialnämnden § 72/2020-04-28 
Motion inkommen 2020-01-08 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Motionen avslås 
  
 Mats Palm (S) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med socialnämndens förslag. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås 
 

Reservation 
Mats Palm (S) reserverar sig mot beslutet.  
______ 
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Fortsättning KF § 157 
 
I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att ärendet återremitteras till 
socialnämnden för vidare beredning enligt följande förslag: 

• Socialnämnden uppdras att bereda och beräkna ärendet utifrån en 
schemaoptimering med helgarbete två helger av fem. Detta är ett upplägg 
som finns i många kommuner, inom äldreomsorgen. 

 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige avgör ärendet idag. 
 
Omröstning begärs! 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja = ärendet avgörs idag 
Nej = ärendet återremitteras till socialnämnden  
 
Med 16 ja-röster och 13 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige avgör 
ärendet idag (Omröstningsbilaga 1, KF§ 157/2020-12-07). 
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner 
att så sker.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Motionen avslås. 
______ 

  
 
Reservation 
Socialdemokrater reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 
                             
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Socialnämnden 
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KF § 158  DNR KS 9/2020 912 
 
Information från revisionskollegiet 

 
Sammanfattning 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen informerar om följande: 

• Kommunrevisionen har sitt sista möte den 16 december. Missiv skrivelsen 
till årsbokslut kommer att gås igenom. 

• Granskning av äldreomsorg och hemtjänst är i slutskede. När granskningen 
är klar kommer den att skickas till socialnämnden. 

• Planering för 2021 har dragit igång och förslag har lämnats till 
kommunfullmäktiges presidium.  
 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 159  DNR KS 134/2020 730  
KS § 177 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2020-09-30  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 g Socialtjänstlagen (SOL) och 9 § Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även 
rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 
 
Totalt antal rapporter för kvartalet är 37. Bland dessa är 10 insatser verkställda 
eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 12 
ärenden. I 10 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund 
av pandemin. Verksamheten stängde 2020-03-17 med anledning av risken för 
smittspridning och omfördelning av personal, vilket har redovisats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 
 
Ärendet behandlades av socialnämnden 2020-10-27 och nämnden beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut 
enligt SoL och LSS per 2020-09-30 till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-06 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS 2020-09-30 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslag till beslut: 

• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-
09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27). 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-
09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27) 

______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF 159 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-
09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27) 

______ 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Socialnämnden  
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KF § 160 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

 
 
 

 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

______ 
 

 Meddelanden DNR 

  1 Förslag till klimatlöften inom ramen för 
Klimat 2030  
 

KS 213/2020 910 
 

  2 Beslut från Länsstyrelsen om ny 
ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
 

KS 5/2020 111 
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Bilaga 1, TN 6 87/2020-10-29

§ 1 ALLMÄNT
Kommuner ar meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).

Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. Taxan
redovisas både exklusive och inklusive moms.

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9).

2.1 Grundavqift: per hushåll,

Grundavgift helår

En- och tvåfamiljshus

Lägenhet

Verksamhet

Fritid

rerksamhet.
exkl moms inkl moms

1 000 kr

500 kr

500 kr

500 h

800 kr

400 kr

400 kr

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på.
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av.
Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler,
hantering av farligt avfall och elavfall, 8äntransporter och behandling av grovavfall,
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice.

2.2 Abonrlemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka
Till avgjften tillkommer grundavgiR enligt § 2.1

MatamIF [ Kompost

e mo 71

Blandat avfall

e

140 L 800 kr

1 200 kr

1 000 kr 8 1 600 kr 2 000 kr

190 L 1 500 kr 1 200 kr 1 500 kr 2 400 kr 3 000 h

4 000 kr240 L+

370 L

660 L

800 L+

1 600 kr 2 000 kr

2 500 kr

1 600 kr

2 000 kr

2 000 h 3 200 kr

2 000 kr 2 500 k 4 000 kr 5 000 kr

3 200 kr 4 000 kr 3 200 kr 4 000 kr 6 400 kr 8 000 kr

4 400 kr 5 500 kr 4 400 kr 5 500 kr 8 800 kr 1 1 000 kr

miner, 3 m3

Container, 5 m3

E;riainer, 8 m3

Container, 10 m3

# Endast befintliga abonnemang

9 750 kr 12 188 kr 9 750 kr 12 188 h 14 625 kr 18 281 kr

15 990 kr 19 988 kr 15 990 kr 19 988 kr 23 985 kr 29 981 kr

25 480 kr 31 850 kr

37 050 kr

25 480 kr 31 850kr 38 220 kr 47 775 kr

29 640 kr 29 640 kr 37 050 kr 44 460 kr 55 575 kr

Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med

tömning varannan vecka. Md tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.

44 G& Mr tb q 9d
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Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29

2.3 AborInemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep
Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp Matavfall

ink/ mom23exkl moms

400 kr320 kr

600 kr480 kr

1 000 kr800 kr

1 200 kr960 kr

1 800 kr1 440 kr

Kompost

exkl /7z077u 1711/ moms

320 h 400 kr

600 kr480 h

800 kr 1 000 kr

1 200 kr960 b

1 800 kr1 440 kr

Blandat avfall

exkl mollis inkl moms

800 h640 kr

1 200 kr960 k

1 600 h 2 000 kr

1 920 kr 2 400 h

3 600 h2 880 kr

140 L

190 L

240 L+

370 L

660 L

# Endast befintliga abonnemang

Hämtning görs 11 gånger om året.

2,4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka

Ansökan om minisewice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushåLlet komposterar allt

matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats.

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2. 1

Kärltyp
140 L

190 L

exkl moms

160 kr

320 h

inkl moms

200 kr

400 h

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall

Hämtning av förpackningar och
tidningar

Pris per hushåll och år
exkl moms inkl moms

430 h344 krFlerbostadshus

2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt)

Kärltyp

370 L

inkl moms

690 kr

Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året.

2.7 Byte av kärlstorlek

exkl moms

250 krAvgift för byte av kärlstorlek+

+Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.

:A + '+ HÖRS /1:8d
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Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29

2.8 Extrasopor
exkl moms

Extra tömning av kärl (140-190 L)

Extra tömning av kärl (24Cb370 L)

Extra tömning av kärl (660-800 L)

2.9 nllägg hämtningsavstånd
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats.

1110111s

250 kr
mifmma -metersintervall åån
tomt

* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter.

§ 3 SLAMSUGNING
3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gäng

Volym max 3 m3

Volym > 3 - 6 m3

Tillkommande för varje ytterligare m3

840 kr

1 500 k

300 kr

1 050 kr

1 875 kr

375 kr

3.2 Extra slamsugning
inkl moexkl moi

1 210mommande kostnad för akut tömning inom 3 968
be

1 380 kr/ 1 725 kr.'inkomm;mtm;it
ourtid.

125mmGT;;rr 100 kl

'ömning av fettavskiljare, max 4 m3 775620

mgg-merligare m3 (fettavskiljare) 560 700

1 2501 000'ömning av fosforfälla

420bomkörning* 525

++'elaktigt avfall

a mning inte kan eller far utföras
Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för++

mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig

64
exkl moms

BUDAD GROVSOPSHÄMTNING
inkl moms

IA§C+& XPRS 47 8L)
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Bilaga 1, TN § 87/2020-10-29

Upp till fem kolli (ej farligt avfall) 250 kr

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns har

entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift.

§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL
Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de instruktioner som

ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan avgift.
Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa.

AvfaIlsslag

Sorterbart avfall

moiiis

400 kr/släp

inkl moms

500 kr/släp

=rTe-F8;rTavfill (halvt sl,
T] lvfall sl
Sorterbart avfall som lnbi1

ledel mmIÖs.Kemtaxa (oljor, mål,

200 kr/slä
200 kr/slä1

100 kr
8 kr/liter

250 kr/slä
250 kr/slä

125 kr
10 kr/liter

9 6 AVSTEG FRÅN TÄXAN
Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild
överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger tekniska

nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp.

g 7 B[rALNiNG AV AVGiFrER
Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med minisewice, betalar två gånger per år. Räkningar utskickas dels

i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 3 1 oktober.

Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 30 juli.

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med betalning senast 30 april.

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar.

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras.

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av
stora mängder osorterat avfall.

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas .

Taxan träder ikraft 2021 -01-01 .
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Taxa för avgiåer för Herrljunga kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken m.fl. och tillhörande bestämmelser.
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Taxebestämmelser
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gällernaturvård och kulturvård, skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, %ttenverk5amhat, skötsel av

jordbruksmark kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättningtill kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §

miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

T&\an gäller även avgifter för Herrljunga kommun s kostnader för handläggning och tillsyn enligt lag om
foder och animaliska biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen.

2 9 Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1.

2.

3.

Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller

undantag
Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 g Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Tills)n som föranleds av klagomål som ärobefogat

2. Handläggning som föranleds av att beslut inom miijöbalkens område överklagas

3 . Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 9 Beslut om avgift eller om nedsättning eller eåerskänkning av avgiften fattas av den nämnd i

Herrljunga kommun som enligt reglementet innehar ansvar för tillsyn enligt miljöbalken.

5 S Enligt 27 kap. 3 9 miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller

enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Motsvarande uppgiåsskyldighet finns även inom övriga tre
lagstiftningsområden

Timavgift
6 § Avgiåsuttag sker:

1.

2.

3.

4.

I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga l (fast
avgift)

I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i
taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och

Enligt de andra grunder sorn anges i taxan.

7 9 Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel

timme handläggningstid 1025 kr.

2
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8 § l de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, sarnråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt av ärendet, föredragning av beslut, utskick fakturering och arkivering.

Avgift tas ut för varje nedlagd halvtimmes handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För handläggning av inkommande

olägenhetsamläIningar eller klagomål mot enskIld, debiteras enbart handläggningstid om den överstiger
2 timmar, av arbetsmiIjöskäl för miljöinspektörerna.

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar,
söndagar, julaåon, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut

med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9§ Taxan räknas upp för varje kalenderår med den procentsats för det innevarande kalenderåret i

Prisindu för kommwtat verksamhet (PKT) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 9 Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen
fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift

genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. Avgift för
prövning ska betalas för varje avgiRsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Avgift för prövning av ansökan om til]stånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.

12 § AvgiR för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som

återkallas innan handläggning påbörjas.

13 § 1 ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§
miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är

även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller

undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

14 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift mr tillsyn komma att tas

ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
motsvarande den för verksamheten eller åtgärden Breskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den

faktiskt nedlagda hanclläggningstiden i ärendet multipliceras med timt&xan, eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxebilaga l. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen

har påbörjat.

16 § Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som

anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga l ska full
avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de

belopp som anges för övriga verksamheter.
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17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är

denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

För animaliska biprodukter (taxebilaga 4) är det den som befattar sig med foder eller animaliska
bipRxiukter vilkas verksamheter är föremål R5r kontroll som är avgiftsskyldiga.

För sprängämnesprekursorer (taxebilaga 4) är det ekonomiska aktörer som tillhandahåller
sprängämnesprekursorer till enskilda som är avgiftsskyldiga.

För strålskyddslagen (taxebilaga 4) är avgifts skyldig är den som

a) driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas av
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.

b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av
skyldigheten att optimera strålskyddet i #äga om radon.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för

den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan verksanrhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C)

enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av
taxebilaga 2.

20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift fär nämnden i särskild ordning besluta orn
extraordinär tillsyasavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen

överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att

verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följa förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre

påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynsäd beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika
verk5amhetsgrupper som har eDna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timararna från

verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av
summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på
anmälan (”U’ och ”Ulf’) eller som inte fInns med i bilaga 2 (C) ska avgift betalas i form av timavgift

genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan har skett. För tillsyn som sker dessförinnan
tas Hmavgift ut.

24 § Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs, eller timavgift utiäån nedlagt handläggningstid för året,
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25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd
som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den sorn

enligt det 10 kap. nriljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt
26 9 Avgift mr tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i
ta\ebilaga.

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd
eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn

över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
28 9 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, ornfattning, tillsynsbehov, nedlagd
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna t&xa i ett enskilt fall sättas ner eller
efterskänkas.

Avgiftens erläggande
29 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
30 g Av 1 kap. 2 § och 9 kap, 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

31 9 Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 9 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart,

även om det överklagas.

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kornmunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.

33 9 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 202 1. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser
tillämpas taxan på ärenden där beslut fattas efter denna dag.

Förkortningar
FMH = Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MB = Miljöbalken

IVIPF = Miljöprövningsförordning

MTF = M[iljötillsynsförordning

NFS = Naturvårdsverkets föreskrifter
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Taxebilaqa 1 - Avqiftsnivåer
MiIHfarliE verks][Dhet ocl <vda
a

r MH (1998:889)
med ansluten WC, 0 - 25 PE
r MH (1998:889)
med ansluten WC, 26 - 100 PE

r MH (1998:889)
med ansluten WC, 100 - 199 PE
Ansökan om tillstånd till anslutande av en WC till en

befintlig avloppsanordning
r MH (1998:889)
utan WC, enligt kommunens lokala
hälsoskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföres krifter
Wrövning av tillstånd r
* Vid inrättande av avloppsanordning där entreprenör anlitas som inte är diplomerad enligt
rnaskinentreprenörerna tillkommer 2 h
Ansökan om tillstånd till inrättande av

värmepumpsanläggning inorn vattenskyddsomräde
Ansökan om tillstånd till djurhållning enligt lokala
hälsoskyddsföres krifte r
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor eM
lokala hälsoskyddsföreskrifter
Handläggning av anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksa m het

6 h+

10 h*

15 h+

13 9 FMH (1998:889) 3 h 8

4 h+

17 9 FM H (1998:899) 2h

39 9 FMH (1998:899) 4h

40 S FMH (1998:899)
9 kap 12 9 MB

Timavgift

9 kap 6 9, 1 kap 10 9 MPF
(2013:251), 38 S FMH
( 1998:889)
1 kap 11 § MPF (2013:251)

Tirrlavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2
Anmälan om inrättande av en avloppsanordningutan
wc
Anmälan om ändring av en avloppsanordning
Anmälan om inrätta IIde av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
Anmälan i ärenden kopplade till kommunens lokala
hälsoskydd5föreskrifter
Tillsyn

Kontroll av små avlopp
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
KemiskaJrodukter och biotekniska organisrner
a

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning
av växtskyddsmedel

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde
{föreskrifter beslutade tidigare än 1 januari 2018)

Tim avgift

13 6 FMH (1998:889) 4h

14 9 FMH (1998:889)
17 9 FMH (1998:889)

Tirnavgift
2h

40 9 FMH (1998:899)

9 kap 12 9 MB
Tim avgift

2 kap 3 9 MB

26 kap 3 9 3 st MB
2 kap 319 p 1 MTF
26 kap 3 9 3 st MB

2h
Timavgift

Timavgift

2 kap 40 § fo (2014:425) 4h

6 kap 1 och 2 99 NFS
(2015:2)

6h

6
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Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel
Mr
Information innan installation påbörjas eller hantering
inleds av brandfarliga vätskor ellerspillolja i cistern
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 rn3 vätska (inom
vattenskyddsområde hantering av rner än 250 IIter
brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande
rörledningar
Information om cistern som tagits ur bru k

a

a

2 kap 31 S p 5 MTF
(2011:13)

6 kap 1 § NFS (2017:5)
2 kap 31 S p 5 MTF

(2011: 13)
3 kap 1 9 2 st NFS (2017:5)
2 kap 31 och 32 §§ MTF

:2011: 13)

NFS (2017:5)

26 kap 3 9 MB
2 kap 31 § p 5 MTF

(2011: 13)

14 9 fo (2016:1128)
2 kap 31 och 32 99 MTF
(2011:13)
15 9 fo (2016:1128)
2 kap 31 och 32 §§ MTF
(2011:13)

Avgiftsfritt

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska
kontroller, av cisterner och rörledningar

Avgiftsfritt

övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2

Timavgift

Underrättelse och samråd innan installation eller

konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av

läckagekontroll
övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Ozonnedbrytande ämnen, t.ex. utrustning i

motorfordon, flyg och tåg eller laboratorie- och
analysarbeten

Ih

2h

2 kap 31 och 32 §§ MTF
(2011:13)
EU-förordning nr
517/2014 EG nr

1005/2009
EG nr 291/2011

2 kap 31 9 p 6 MTF
9 kap 1 5 NFS (2015:2)
9 kap 3 9 NFS (2015:2}

2 kap 31§p5
2 kap 32 9 1 st p 2b MPF

i lydelsen som gäller fr o m
1 juli 2018
4 kap 2 9 NFS (2015:3)
2 kap 31 9 p 5 MTF
(2011:13)
Fo (2007:19)
26 kap 3 S 3 st MB
2 kap 31 9 p 5 MTF
(2011:13)

EG.förordning 1223/2009
2 kap 34 9 MTF (2011:13)
1 kap 19 och 20 99
2 kap 32 §

Tirnavgift

Timavgift

Tillsyn av växtskyddsmedeVbiocidprodukter och
underrättelser kopplat till
växtskyddsmedel/biocidprodukter, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Timavgift

Tillsyn av PCB.varor och PCB-produkter som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Timavgift

Tillsyn av kosmetiska produkter och rädgörande rned
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas

I

organismer och varor (oavsett rniljöfarlig verksamhet),

Tirnavgift

Timavgift
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som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2

2 kap 19 9 p 7.9, p 11-14,
P 16, P 17, P 19
31§ PS MTF (2011:13)
26 kap 3 9 3 st MB

@hägDl@
Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även
om ett sådant tillstånd inte krävs

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall
e

hämtning, gemensam behållare, total befrielse från
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Övriga ansökningar
Handläggning av anmälan
Anrnälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av fastighetsinnehava re att på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall
Anmälan enligt kornmunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam

behållare, total befrielse från hämtning av avfall
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Tillsyn

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2
@@
Handläggning av anmälan

Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador
Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet där föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för rnänniskors hälsa eller miljön
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för

att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarl€
m iljöskada
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada
har uppstått
övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av
länsstyrelsens tiltsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för

15 kap 25 S p 2 MB Timavgift

15 kap 25 9 p 1 MB Timavgift

Ti ma vgift75 9 fo (2011:927)

O Mavgift

Timavgift15 kap 19 och 24 99 MB
45 9 fo (2011:927)

75 9 fo (2011:927) Timavgift

75 9 fo (2011:927) Ih

75 9 fo (2011:927) Tim avgift

26 kap 3 5 3 st MB Timavgift

8

Tirnavgift10 kap 11 9 MB

10 kap 12 och 14 §§ MB Timavgift

10 kap 13 och 14 §§ MB Tirnavgift

Timavgift2 kap 31 9 p 3 MTF
(2011:13)
26 kap 3 9 3 st MB

8
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Mr werLsamhet

Ansökan om dispens från strandskyddsfö reskrifter
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
[latur- eller kutturreservat eller vattenskyddsomräde
Ansökan om tillstånd till ätgärd som är förbjuden för att
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet som
omfattas av ett interimistiskt beslut

Ansökan om dispens, undantag från föreskrifter eller
ändrade villkor för natur- eller kutturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsomräde eller
vattenskyddsomräde
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddsomräde

Ua dläggning av anmäla
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur-
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur-

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde
X Inn fX = = n dJ nka nn l + nX +J = n : n + n n InHrirri as av

7 kap 18 b 9 MB
Gällande föreskrifter nrnavgift

7 kap 24 9 MB Timavgift

Gällande föreskrifter

7 kap 7 9 MB
99 fa (1998:1252)

Timavgift

<

och 20 §§ samt 2 kap 8 5
MTF (2011:13)

a

titlstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön
nllsyn
c

område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt

beslut, strandskydd utom det som länsstyrelsen har
tillsyn över när det gäller väg' och järnvägsanläggningar
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

a

a

12 kap 10 9 MB
2 kap 32 S MTF (2011:13)

Timavgift

2 kap 8 Sp 7

1 kap 19 och 2
(2011:13)

26 kap 3 S 3 st

2 kap 9 9 MTF

nmavgift
3 99 MTF

MB

2011:13)Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av ätgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2

Tirrlavgift
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Taxebilaqa 2 – Verksarnheter
ne mr
nTIO

’debiteras per år
Verksamhet

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter men färre än 400
djurenheter, ej inhägnad.
Anläggning för slakteri mae en produktion

baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton

slaktvikt per kalenderår,

Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200
ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation motsvarande en årlig produktion av
mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol

per kalenderår.
Bryggeri eller annan anläggning för
framställning av matt, maltdryck eller läskedryck
med en produktion av mer än 1 000 ton men
högst 10 CX)0 ton per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träpradukter genom sågnin& hyvltng eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trärnjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått
eller 3000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår, eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5
000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått

under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
utan vattenbeäutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått

under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
med vattenbegutning och inte är
tillständspliktig enligt 8 6, eller

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått

under bark (ml fub} i vatten, om lagringen inte
är tillståndspliktig enligt 8 9.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått
mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och ornfattar

15.30 C 4h Livsmedel och foder

15.180 6h Mjölkprodukter

15.240 6h Råsprit och
alkoholhaltiga
drycker

15.260 6h Malt och

läsked rycker

20.30 6h Sågning, hyvling och
svarvning av trä

20.40 2h Träbaserade
bränslen och
bränslen av

jordbruksprodukter

20.80 2h Lagring av timmer

20.90 8h Lagring av timmer

10
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1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mätt

under bark (m3 fub) på land med begutning av
vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mätt

under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för att genorn endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material,

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillständspliktig enligt
45 §,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller

kroppsvärds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, om verksamheten inte är
tillständspliktig enligt 45 §,

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår, om tillverkningen
sker genom destillation, eller

5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillständspliktig enligt 45 S.
Anläggning där produktionen baseras på mer än
1 ton plasträvara per kalenderår och inte
omfattar ytterligare polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement

per kalenderår.
Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av

1. mer än 5 megawatt men högst 20

megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle används än
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anläggning för förbränning rned en total
installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt,
arn annat bränsle används än enbart fossil

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas
Anläggning för tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
9. fler än 500 tägvagnar eller lok per

24.46 IC IGh Annan kemisk

tillverkning

nTh Gummi- och

plastvaror

2 n Cement, betong,
kalk, krita och gips

T4 –n8 Förbränning

o n Förbränning

mTc=4 Fordonsservice och
drivmedelshantering
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kalenderår, eller

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderä r.

e
drivmedelsharlterfng 1 1. mer än 1000 kubikmeter flytande

motorbränsle, eller

2. mer än 1 rniljon normalkubikmeter gas
avsedd som motorbränsle.

Avloppsrening5anläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000

lersonekvivalenter.
c

av att samla in avfall 1 avfall som en del av att samla in det, arn

mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och

avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändarnäl, eller

2. mer än 10 ton men högst 10 CDO ton annat
icke-farljgt avfall i andra fall.

)tm
avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.

Lagrinc 1 sorn en del av att samla in

av att samla in avfall I det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och

utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton

och utgörs av blybatterier,
3. rner än 1 ton men högst 50 ton och utgörs

av elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna
fordon, eller

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i
andra fall.

s r

och I 5kjutning utomhus med skarp ammunition till
sportanläggningar 1 finkaJibriga vapen (kaliber rnindre än 20

millimeter) för mer än 5 000 skott per
kalenderår.

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

50.20 IC 18 h

m9 Th Rening av
avloppsvatten

9 n

9 n

9 Th

9 n

n9 Th Skjutfält, skjutbanor
och

sportanläggningar

12
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C 1 Tim Övriga C-verksamheter debiteras per tirnma.
Inför varje uppdatering av taxan (minst vart
fjärde år) behovsbedöms varje nytillkommen
bransch och verksamhet och läggs in i taxan
efter hand.

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygieniska behandlingar som innebär
risk för blodsmitta på grund av användningen av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande
verktyg.

Bassängbad för allmänheten eller som på annat
sätt används av många människor.

3

mTh
FMH

Stickande/skärande
verksamhet

38 § p2
FMH

38 9 p3
FMH

38 S p3
FMH

H

H

H

4h

4h

4h

Bassängbad

Förskolor

Skolor Förskoleklass, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, 5pecialskola,
sameskola eller internationell skola.

13
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Taxebilaqa 3 – Åtgärder (debiteras
Mms =Bransch
aDI o

ler åtqärdstillfälle-
Verksamhet

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för

jordbruks produktion.
Bearbet n inr

berg, naturgrus och I naturgrus eller andra jordarter
annat 1 1. inom område som omfattas av detaljplan

eller omrädesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan

eller om rådesbestämmelser, om verksamheten

bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

e

anläggningsändarnål : anläggrling5ärldamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller

;rundvatten, om föroreningsrisken är ringa
Övriga C-åtgärder debiteras per timma. Inför

varje uppdatering av taxan (minst vart fjärde
år} behovsbedöms varje nytillkommen bransch

och verksamhet och läggs in i taxan efter hand.

10.50 C Timavgift

90.141 C Timavgift

Timavgift
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Taxebilaqa 4 – Avgift för tillsynsområden
Mr Mm
Förvaring av animaliska biprodukter i
primärproduktionen (kadaverhantering)

utöver miljöbalkens område

Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)
Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)

Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)
Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)

Timavgift

Anvisning vid nedgrävning av döda djur och
slaktbiprodukter

Timavgift

Hantering av animaliska biprodukter inom
livsmedelsverksamhet

Timavgift

Övrig befattning med animaliska biprodukter Timavgift

bräBr Wr WS kuLsg191

Tillsyn och handläggning Lagen om

sprä ngämnesprekursorer
(2014:799)

Timavgift

MyWw
Tillsyn av solarier
Tillsyn av radon i bostad eller allmän lokal

Strälskyddslag (2018:396)
Strålskyddslag (2018:396)

Tim avgift
Tim avgift
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q: 9 %ddfMMuMgen 2020-10-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2020-09-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg
Typ av bistånd
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende

Datum för beslut
2020-03-25
2020-04-20
2020-04-20
2020-06-08
2020-06- 10
2020-06- 11

Datum för avbrott Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna

Verk/avs2.

2020-07-24
2020-09-23

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet
Dagverksamhet 2020-03-1 7
Dagverksamhet
Dagverksamhet

2020-03-17
2020-03.1 7

Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man

2020-07- 14

Dagverksamhet
Dagverksamhet

2020-03-17
2020-03-17

Dagverksamhet
Dagverksamhet

2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17

Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet

Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet

2020-04-06
2020-04-24

Funktionshinderomsorg
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verk/avs.

Individ och familjeomsorg
Typ av bistånd
Kontaktfamilj
Familjebehandlare
Familjebehandlare

Datum för beslut Datum för avbrott
2020-0141

Individ
Vuxen

Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön
Kvinna

Pojke
Pojke
Flicka

Pojke
Pojke
Pojke
Pojke

Verks/avs.

2020-02-10
2020-02-28

2020-08-03
2020-09-02
2020-09-25
2020-09-02
2020-08-12

Familjebehandlare
Familjebehandlare
Bostad stöd
Familjebehandling
Kontaktperson

2020-03-25
2020.03-3 1
2020-04-28
2020-06-06
2020-06- 17

1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader #ån beslutsdatum.
2 Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till inspektionen för vård och omsorg, IVO.
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q P Soddföwaltn®n 2020-10-06

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHHVDRADE – LSS

Handikappomsorg
Typ av bistånd
Korttidsvistelse

Ledsagarservice
Kontaktperson
Korttidsvistelse

Datum för beslut
2018-11-05
2019-02-28

Datum för avbrott Individ
Ungdom
Vuxen
Ungdom
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Ungdom
Vuxen

Kön
Pojke
Kvinna
Flicka

Pojke
Man
Man
Kvinna
Man
Pojke
Kvinna

Verks/avs.

Kontaktperson
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Boende vuxna

2020-01-07
2020-01- 10
2020-01 - 10

2020-03-31
2020-05-06
2020-06- 1 1

2020-06-24

2019-12-31
2020-09-07
2020-09-03

Korttidsvistelse
Boende vuxna

I tjänsten

He16ne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare
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