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§12

Taxor 2020 (KS 2019/133)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2020 års taxor för barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt kommunstyrelsen.
Övriga nämnder/verksamheter har beslutats tidigare under året. I detta ärende samlas
kommunens samtliga taxor i en handling.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter och taxor. I separat handling ”Taxor och
avgifter 2020” finns förslag till taxor och avgifter för 2020.
Elverket har övergått från att tidigare varit förvaltning till att bli ett helägt dotterbolag under
Vaggeryds Energi AB fr o m 2020 vilket innebär att deras taxor inte beslutas av
kommunfullmäktige 2020.
Tidigare under året har kommunfullmäktige beslutat om taxor i nedan nämnder/verksamheter:
- Kultur och fritidsnämnden
- Miljö- och byggnämnd
- Räddningstjänsten
- Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)
- Teknisk nämnd
De taxor som återstår i detta ärende är:
- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kommunstyrelsen
Inom kommunstyrelsen lyfts nedanstående förslag:
- Taxan höjs med 10 kr/kvm på äldre framtagna industrimarksområden i Skillingaryd och
Vaggeryd.
- Östermos industriområde läggs med i taxan, då området inte har benämnts tidigare, 110
kr/kvm.
- Stigamo är uppställd i tomtnummerordning för att göra taxan mer läsbar, samt att taxa har
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föreslagits på alla ytor utom ”bergtäkten”, eftersom det i detta fall finns ett avtal med
entreprenör för hantering av massor.
- Taxa för tillfälligt nyttjande av icke detaljplanerad mark har införts, 5 kr/kvm/år, lägst 1 000
kr/år.
- ”Luck” tomter för villabebyggelse i äldre områden föreslås höjas med 10 kr/kvm, från 30
kr/kvm till 40 kr/kvm.
- Taxan för villatomter som tagits fram under 2019 har lagts med i underlaget för 2020:
Götarps hage, Nya västra strand, Ljungdala 10 och Skogslund 5, 250 kr/kvm.
- Taxa för bete har införts, 500 kr/ha/år.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommundirektör
Ekonomichef

Beslutsunderlag




Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-12-04, § 197
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-20, Taxor 2020
Taxor 2020
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