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KF § 30
Ändring av dagordningen
Förslag till beslut
Andreas Johansson (M), kommunfullmäktiges ordförande, föreslår att följande
ärenden läggs till dagordningen enligt 5 kap 33 § i kommunallagen;
•
•

Upplåningsram för Herrljunga kommun.
Motion om fler platser inom de kommunala feriejobben.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige är eniga om att godkänna de föreslagna
ändringarna i dagordningen och finner att så sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Följande ärenden läggs till dagordningen:
1. Upplåningsram för Herrljunga kommun.
2. Motion om fler platser inom de kommunala feriejobben.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 31

DNR KS 16/2021 910

Allmänhetens frågestund
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sid.
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KF § 32
Information från Fokus Herrljunga
Sammanfattning
Carl-Olov Holmström, näringslivschef i Herrljunga kommun, informerar
kommunfullmäktige om företagsutveckling, företagsetablering samt
handelsutveckling i Herrljunga kommun.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 33
KS § 36

Sid.
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DNR KS 153/2020 381

Svar på medborgarförslag angående utomhusgym i Herrljunga
stadspark
Sammanfattning
2020-06-05 inkom medborgarförslag från Jonas Myren, Herrljunga om att
kommunen anlägger ett utomhusgym i Herrljunga Stadspark. Kommunfullmäktige
överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden
behandlade ärendet i 2020-11-26 (TN § 101) och återemitterade ärendet till
förvaltningen för förtydligande beredning. Kommunfullmäktige beviljade en
inkommen motion den 2017-04-11 om upprättande av ett utomhusgym i
stadsparken (KF § 44). På grund av olika ekonomiska förutsättningar så har inte
verkställande av beslutet kunnat genomföras tidigare. Tekniska nämnden har avsatt
medel för uppförande av ett utomhusgym i Herrljunga Stadspark under 2021 och
förvaltningen har påbörjat verkställande av utomhusgymmet, enligt motionärens
förslag. Eftersom ett liknade förslag om inrättande av utomhusgym i stadsparken
har beviljats tidigare och arbetet har påbörjats, anser förvaltningen att
medborgarförslaget kan anses besvarat.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 20/2021-02-04
Kommunfullmäktige § 93/2020-06-16
Medborgarförslag inkommet 2020-06-05
Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:
• Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
______
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
______
Expedieras till:
För kännedom till:

Justerandes sign

Tekniska nämnden, förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 34

Sid.
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DNR KS 17/2021 912

Information från revisionskollegiet
Sammanfattning
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar om följande:
•
•
•
•

24 februari beslutade kommunrevisionen om projektplan om granskning av
den interna kontrollen i Herrljunga kommun. Slutredovisning beräknas ske i
juni.
Genomgång av bokslut för år 2020 är genomförd.
Arbete med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för revisionen
pågår.
Socialnämnden har nu lämnat in svar om granskning av Hemtjänsten.

Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 35
KS § 21

Sid.
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DNR KS 25/2021 548

Taxa för vatten- och avlopp 2021
Sammanfattning
För att kunna vidhålla normal drift samt genomföra nödvändiga åtgärder i
verksamheten för vatten och avlopp reglerar Herrljunga Vatten AB bruknings- och
anläggningstaxan från och med 2021-04-01. Brukningstaxan kommer att regleras
med en höjning av 2,5 % och anläggningstaxan 5,1 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-25
Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun 2021
Styrelseprotokoll Herrljunga Vatten AB 2020-11-25
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 2021 års taxa för
allmänna vatten och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun.
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att taxan antas att gälla från och med 2021-04-01.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar om Ronnie Rexwall (KV) tilläggsförslag antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 2021 års taxa för allmänna vatten och avloppshandläggningar i Herrljunga
kommun antas (bilaga 1, KS § 21/2021-02-22) att gälla från 2021-04-01.
______
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. 2021 års taxa för allmänna vatten och avloppshandläggningar i Herrljunga
kommun antas (bilaga 1, KS § 21/2021-02-22) att gälla från 2021-04-01.
______
Expedieras till:
För kännedom till:

Justerandes sign

Herrljunga vatten AB

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36
KS § 38

Sid.
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DNR KS 29/2021 264

Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga industrilokaler om att få
uppföra en byggnad på fastigheten Sylen 1
Sammanfattning
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler inkom 2021-02-02 med tillståndsansökan om
att få uppföra en byggnad på fastigheten Sylen 1, Östergårdsgatan 21. Stiftelsen har
för avsikt att förvärva fastigheten och sedan uppföra en byggnad på ca 450 kvm.
Fasigheten med byggnad kommer att hyrköpas av Älmestad Tak AB. Kostnaden
beräknas ligga på ca 5 000 tkr.
Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-02-11
Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Stiftelsen
Herrljunga Industrilokaler tillstånd att uppföra byggnad på fastigheten Sylen
1, Östergårdsgatan 21.
Gunnar Andersson (M) föreslår ett tillägg i form av att ärendet kompletteras med en
karta över aktuell fastighet innan beslut i kommunfullmäktige
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ordförandens förslag med Gunnar Anderssons (M)
tilläggsförslag till beslut antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas tillstånd att uppföra byggnad
på fastigheten Sylen 1, Östergårdsgatan 21.
2. Ärendet kompletteras med en karta över aktuell fastighet innan beslut i
kommunfullmäktige.
______
I kommunfullmäktige upplyser ordföranden om att ärendet har kompletterats med
karta över aktuell fastighet.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner
att så sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler beviljas tillstånd att uppföra byggnad
på fastigheten Sylen 1, Östergårdsgatan 21.
______
Expedieras till:
Justerandes sign

Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 37
KS § 24

Sid.
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DNR KS 93/2020 601

Samverkansavtal för miljöförvaltningarna i Sjuhärad
Sammanfattning
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet har tagit fram ett föreslag till kommunalt
samverkansavtal inom livsmedel, miljö- och hälsoskyddsområdet mellan
kommunerna i Sjuhärad. Syftet med avtalet är att kommuner som omfattas av
avtalet ska kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp.
Avtalet ersätter det tidigare samverkansavtal med liknande innebörd som beslutades
av kommunfullmäktige den 2006-12-13. Det framtagna avtalet mellan kommuner
inom Sjuhärad är baserat på underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Målet
med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Ärendet hanterades av
bygg- och miljönämnden under 2020, men på grund av juridiska felaktigheter måste
ärendet nu tas upp på nytt i alla kommuner. De kommuner som ingår är Bollebygd,
Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Bygg- och
miljönämnden hanterade ärendet på nytt 2021-02-03 och beslutade då att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna avtalet på nytt.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden § 4/2021-02-03
Bilaga 1, BMN § 4/2021-02-03
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:
• Avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad godkänns. Avtalet
föreslås ersätta tidigare avtal som beslutades i kommunfullmäktige KF §
64/2020-11-05 (bilaga 1, BMN § 4/2021-02-03).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner
att så sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad godkänns. Avtalet
föreslås ersätta tidigare avtal som beslutades i kommunfullmäktige KF §
64/2020-11-05 (bilaga 1, BMN § 4/2021-02-03).
______
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sid.
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Fortsättning KF § 37
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad godkänns. Avtalet
föreslås ersätta tidigare avtal som beslutades i kommunfullmäktige KF §
64/2020-11-05 (bilaga 1, BMN § 4/2021-02-03).
______
Expedieras till:
För kännedom till:

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 38
KS § 33

Sid.
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DNR KS 93/2020 601

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS
per 2020-12-31
Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 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. Totalt
antal rapporter för kvartalet är 35 varav tio insatser av dessa är verkställda eller
avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i tolv
ärenden. I tio av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund
av covid-19-pandemin. Verksamheten stängde 2020-03-17 med anledning av
smittspridning och omfördelning av personal vilket har redovisats till IVO.
Inom äldreomsorg finns fem beslut om särskilt boende varav ett beslut ej verkställt.
Två beslut gällande dagverksamhet har inte kunnat verkställas innan
dagverksamheten stängdes. Övriga tio rapporterade ärenden gäller avbrott i
verkställighet, på grund av att verksamheterna stängde under covid-19-pandemin.
Inom individ- och familjeomsorg finns åtta rapporterade ärenden, varav tre ärenden
är verkställda/avslutade. Två av de ej verkställda besluten gäller kontaktperson och
de två gäller familjehem. Det pågår ett aktivt arbete för att kunna verkställa
insatserna. Inom LSS finns tio rapporterade ärenden varav två ärenden, boende och
korttidsvistelse är verkställda. För verkställighet i flertalet ärenden behöver det
finnas lämpliga personer/familjer som matchar brukarnas behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-12
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020-12-31
Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
• Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 202012-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 13/2021-02-04).
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 202012-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 13/2021-02-04)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sid.
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Fortsättning KF § 38
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 202012-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 13/2021-02-04).
______
Expedieras till:
För kännedom till:

Justerandes sign

Revisorerna, socialnämnden

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 39

Sid.

14

DNR KS 22/2021 111

Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden, ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamot i socialnämnden
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har vakanser på posten som ledamot i krisledningsnämnden,
ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i socialnämnden.
Förslag till beslut
Sverigedemokraterna har i skrivelse 2021-03-15 föreslagit Jacob Brendelius (SD)
som ledamot i krisledningsnämnden. I samma skrivelse har Alexander Strömborg
(SD) föreslagits som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i socialnämnden
Beslutsgång
I kommunstyrelsen frågar ordföranden om Jacob Brendelius (SD) väljs som
ledamot i krisledningsnämnden resterande del av mandatperioden och finner att så
sker.
I kommunstyrelsen frågar ordföranden om Alexander Strömborg (SD) väljs som
ersättare i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden och finner att så
sker.
I kommunstyrelsen frågar ordföranden om Alexander Strömborg (SD) väljs som
ledamot i socialnämnden för resterande del av mandatperioden och finner att så
sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Jacob Brendelius (SD) väljs som ledamot i krisledningsnämnden för
resterande del av mandatperioden.
2. Alexander Strömborg (SD) väljs som ersättare i kommunstyrelsen för
resterande del av mandatperioden.
3. Alexander Strömborg (SD) väljs som ledamot i socialnämnden för
resterande del av mandatperioden.
______
Expedieras till:
För kännedom till:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen & socialnämnden

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid.

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

15

KF § 40
Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:
Meddelanden

DNR

1

BMN § 2/2021-02-03 Investeringsäskanden
2022 – 2024 för bygg- och miljönämndens

KS 9/2021 942

2

BMN § 3/2021-02-03 Driftsäskanden 2022 2024 för bygg- och miljönämnden

KS 9/2021 942

3

BN § 4/2021-02-01 Driftsäskande 2022-2024
för bildningsnämnden

KS 9/2021 942

4

BN § 5/2021-02-01 Investeringsäskande 20222024 för bildningsnämnden

KS 9/2021 942

5

SN § 9/2021-02-04 Driftsäskande 2022-2024
för socialnämnden

KS 9/2021 942

6

SN § 10/2021-02-04 Investeringsäskanden
2022-2024 för socialnämnden

KS 9/2021 942

7

TN § 6/2021-02-04 Driftäskanden 2022 för
tekniska nämnden

KS 9/2021 942

8

TN § 7/2021-02-04 Investeringsäskanden 2022– KS 9/2021 942
2024 tekniska nämnden

9

Investeringsäskanden 2022-2024

KS 4/2021 942

10

Driftsäskande 2022

KS 4/2021 942

11

Granskningsrapport för år 2020
Herrljungabostäder AB

KS 63/2021 942

12
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
K
O
MMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KS 22/2021 111

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 41
KS § 63

Sid.

16

DNR KS 79/2021 942

Upplåningsram för Herrljunga kommun
Sammanfattning
Föregående år (KF §62, 2020-05-11) beslutade Herrljunga kommunfullmäktige
om en låneram med totalt 50 mnkr för 2020. Förvaltningen lånade under våren
2020 upp 25 mnkr och planerade att låna upp de resterande 25 mnkr under hösten
2020. Behovet av upplåning fanns inte under hösten 2020 och förvaltningen
valde därför att avvakta med upplåningen. Nu ser förvaltningen att lånebehovet
finns och skulle behöva låna upp de resterande 25 mnkr. Eftersom låneramen
avsåg år 2020 behöver beslutet i fullmäktige göras om och anges utan årtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03- 18
Kommunfullmäktige § 62/2020-05-11
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• Upplåningsram för Herrljunga kommun beslutas till 50 mnkr.
• Paragrafen direktjusteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upplåningsram för Herrljunga kommun beslutas till 50 mnkr.
2. Paragrafen direktjusteras.
______
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Upplåningsram för Herrljunga kommun beslutas till 50 mnkr.
2. Paragrafen direktjusteras.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 42

Sid.

17

DNR KS 83/2021 942

Motion om fler platser inom de kommunala feriejobben
Sammanfattning
Följande motion inkom 2021-03-19 från Socialdemokraterna :
”Att Herrljunga kommun utökar sin ambition med Ferie-entreprenörer är bra.
Intresset för den ferieformen ökar och utfallet föregående år var gott.
Att som ferie-entreprenör kunna utveckla en idé och känna på att leda en process är
utvecklande och spännande, och kan i förlängningen ge nyttiga och värdefulla
erfarenheter.
Planeringen för årets omgång av mer ”ordinarie” ferie-jobb är dock på en relativt
låg nivå. Vi har nåtts av uppgiften att finansieringen är för drygt 30 feriejobb,
medan det redan anmälda intresset tycks vara det dubbla.
Att få några veckors struktur och meningsfull sysselsättning är för många mycket
värdefullt och viktigt. Att få in lite pengar till planerade aktiviteter under hösten,
eller för inköp av utrustning är för många också helt avgörande.
För många familjer är tillskottet helt avgörande om ungdomen ska kunna följa med
på aktiviteter, eller köpa ny utrustning till idrotten hen sysslar med.
Feriejobbet får inte bli en klassfråga, relaterat till var föräldrarna jobbar, med eller
utan stödjande kontakter.
Med anledning av detta tycker vi att tilldelade medel för ”ordinarie” feriejobb är för
lågt”.
Vi yrkar att:
• Medel tillskjuts för att klara minst 75 sökande till de kommunala
feriejobben.
• Finansieras 2021 av resultatet.
______
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TAXA FÖR ALLMÄNNA VATrEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNiNGAR
I HERRUUNGAKOMMUN
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Herrljunga Vatten AB (HEVAB).
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen via Herrljunga Elektriska AB.

91
Till täckande av nödvändiga kostnader för Herrljunga kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2
och 5 99 i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig
för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls,

om förutsättningarna i 27 9 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
92
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i SvenskStandard SS01 41 41.

93
I dessaföreskrifter avsesmed
Bostadsfastighet

Fastighetsom uteslutandeeller huvudsakligen är bebyggdeller enligt beviljat byggnadslovavsesatt
bebyggasför bostadsändamål.Med bostadsfastighet jämställsfastighet som uteslutande eller

huvudsakligenär bebyggd,eller enligt beviljat bygglovavsesatt bebyggas,för vissaandra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor
Butiker

Förvaltning
Utställningslokaler

Stormarknad

Hotell

Restauranger

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård

Samlingslokaler

Sporthallar

Annan fastighet

Fastighetsom uteslutandeeller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslovavsesatt
bebyggasför annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande men inte ännu bebyggts.
Definitionen av fastighetstyp avgörs utifrån användningssätt. När denna definition är gjord gäller den
taxa som föreskrifterna beskriver för respektive fastighetstyp
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Lägenhet

Ett eller flera utrymmen i byggnadsom i upplåtelsehänseendebildar en enhet. i fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet,eller därmed jämställd fastighet, räknasvarje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea (BTA)enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om
marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

94
Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål:

Anläggnings- Brukningsavgift
avgift
V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan

Ja

Ja

Dg,dagvattenavloppfrån gata, väg eller annan

Ja

Ja

allmän plats inom stadsplan eller byggnadsplan

Mom 2. Avgiftsskyldighetför vart och ett av ändamålenenligt V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägareom förbindelsepunktens
läge
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta därom.

Härvidförutsätts att samtliga i 24 9 första stycket 1 och 2 i lagenom allmänna vattentjänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighetär uppfyllda.
Mom 3. Avgiftsskyldighetför ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Mom 4. Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 9 i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
Mom 5. Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
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I ANLÄGGNINGSAVGIFTER
(99 5 - 13)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

65
Mom 1. För bostadsfastighetoch därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall erlägga
anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Exklmoms

Inkl moms

39 973 kr

49 966 kr

43 971 kr

54 964 kr

c) en avgift per m2tomtyta om

32,66kr

40,82kr

d) en avgift per lägenhet om

14 063 kr

17 579 kr

e)* en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för

14 636 kr

18 295 kr

a) en avgift avseende framdragning av

varje uppsättning servisledningar til
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av

varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df

Df upprättas

* Avgift enligt 5 5 mom 1 eJ tas ej ut om avgift uttagesför Dfenligt i 5 mom 1 aJ och bJ. I de fall avgift
enligt $ 5 mom 1 eJtas ut reduceras avgift enligt $ 5 mom 1 aJ och b) enligt 5 8 eftersom
servisledningoch förbindelsepunkt i detta inte lagts respektiveupprättats.
Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt $ 5
mom 1 aJ lika mellan fastigheterna.

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskartaeller annan
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är

gemensamför fastigheterna i proportion till byggnadernasbruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5 5 mom 1 cJoch d) tas ut endast intill ett beloppsom motsvarar summan av avgifterna
enligt $ 5 mom 1 aJ,bJ, dJ,eller i de fall förbindelsepunkt för Dfinte upprättats, summan av
avgifterna enligt $ 5 mom 1 aJ, b), dJ och eJ
Vid ändrade förhållanden enligt 9 5 mom 5, 6, 7 och 8 tas ut ytterligare avgift enligt 5 5 mom 1 cJ i
den mån ovan angiven begränsningsregelså medgeroch med iakttagande av vad som föreskrivits i 8
5 mom 2.
Mom 4. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enIIgt vilka bygglov beviljat, eller efter annan

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner,
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Mom 5. Drasytterligare servisledningarfram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt i 5 mom 1 a) och bJ.

Mom 6. Ökasfastighetstomtyta skall erläggas avgift enligt j 5 mom 1 cJför tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall ansesvara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift förtillkommande

tomtyta iakttas begränsningsregeln i i 5 mom 3.

Mom 7. Skerom- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnadeller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggasavgift enligt 9 5 mom 1 dJför varje tillkommande lägenhetoch enligt 9 5 mom
1 c) för tillkommande

tomtyta.

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna

VA-anläggningennyttjasföre nybebyggelsen, skall inte erläggasavgift för nybyggnadsom till
omfattningen motsvararden genom nybyggnadenersatta förutvarande bebyggelsen,utan endast
tilläggsavgift för tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta.

Vid beräkningav tilläggsavgift förtillkommande tomtyta skalliakttas reduktionsreglernai $ 5 mom 3.
Mom 8. Tillkommer bortledning av Dftill den allmännaanläggningenutan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, skallerläggasavgift enligt i 5 mom 1 eJ.
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§ 6.
Mom 1. För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift för V, S och D utgår per fastighet med:
Exklmoms

Inkl moms

a)

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

39 973 kr

49 966 kr

b)

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

43 971 kr

54 964 kr

c)

en avgift per m2tomtyta om

45,94 kr

57,42 kr

d)*

en grundavgift för bortledande av Df,om

14 636 kr

18 295 kr

bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas

*Avgift enligt $ 6 mom 1 dJ tas inte ut om avgift uttagesför Df enligt 9 6 mom 1 aJ och bJ. I det fall
avgift enligt j 6 mom 1 dJ tas ut reduceras avgiften enligt $ 6 mom 1 aJ och hJ enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensamför två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt i 6
mom 1 aJ lika mellan fastigheter,

Mam 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskartaeller annan
karta som huvudmannen godkänner,
Mom 4. Huvudmannen äger, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av

tomtyteavgift för sådandel av fastighetens areal, motsvarandemark som tills vidare inte utnyttjas
för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medgesför viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 S räntelagen (SFS1975:635) från den dag anståndet
beviljas tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 9 räntelagen.

Mom 5. Drasytterligare servisledningarfram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
betalas avgifterenligt $ 6 mom 1 aJ och ÖJ
Mom 6. ökas fastighetenstomtyta, skall erläggastilläggsavgiftenligt j 6 mom 1 cJoch dJ för
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska ansesvara förut
erlagd

Mom 7.Tillkommerbortledningav Dftill den allmännaanläggningenutan att förbindelsepunktför Df
upprättats, ska betalas avgift enligt j 6 mom 1 dJ.

en
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Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, skall erläggas

avgifter enligt:
Bostads-

Annan

fastighet

fastighet

Servisavgift

55 mom 1 a) 100 %

j 6 mom 1 aJ 100 %

Avgift per uppsättning FP

$ 5 mom 1 bJ 100 %

9 6 mom 1 bJ 100 %

Tomtyteavgift

95 mom1 cJ 100%

9 6 mom 1 c)

Lägenhetsavgift

9 5 mom 1 d)

Grundavgift för Df, om
FPför Df inte upprättats

$ 5 mom 1 eJ 100 %

70 %

0%
6 6 mom 1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5 5 mom 1 cJtas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna $ 5
mom 1 aJ och bJ,eller i det fall dagvatten bortleds till den allmännaanläggningenmen
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifternaenligt $ 5 mom 1 aJ,6) och eJ,jfr 5 5
mom 3 andra stycket.

Mom 2. Bebyggsobebyggdfastighet, skall erläggasresterandeavgifter enligt följand:
Bostads-

Annan

fastighet

fastighet
5 6 mom 1 c) 30 %

Tomtyteavgift

S 5 mom 1 c)

*

Lägenhetsavgift

5 5 mom 1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*Bebyggsbostadsfastighettas ut ytterligare avgift enligt j 5 mom 1 cJom föreskriften i $ 5 mom 3
andra stycket så rnedger.
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68
Mom 1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i j 4 mom 1 angivna ändamålen reduceras

avgift enligt följande:
Avgifter för framdragen sewisledning:

En ledning

70 % av avgift enligt 5 5 mom 1 aJ respektive i 6 mom 1 a)

Två ledningar 85 % av avgift enligt 9 5 mom 1 aJ respektive $ 6 mom 1 aJ
Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5 5 mom 1 aJ respektive 5 6 mom 1 aJ

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

$ 5 mom 1 bJ

30 %

50 %

Tomtyteavgift

5 5 mom 1 cJ

30 %

50 %

20 %

Lägenhetsavgift

$ 5 mom 1 dJ

30%

50 %

20 %

Grundavgift Df utan FP

5 5 mom 1 e)

Avgift per uppsättning FP

96 mom 1 bJ

30 %

50 %

Tomtyteavgift

$ 6 mom l c)

30 %

50 %

Grundavgift Df utan FP

6 6 mam 1 d)

20 %

100%
20 %
20 %
100 %

För avgiftsändamåletDrtas endast en av avgifterna ut enligt 5 5 mom 1 bJ respektive 9 5 mom 1 eJ,
eller j 6 mom 1 bJ respektive 5 6 mom 1 dJ.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 2. Inträder avgiftsskyldighetför ändamål, för vilket sådanskyldighet inte tidigare förelegat,
skall erläggasavgift enligt j 8 mom 1
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt $ 5 mom 3 inräknas de sammanlagda avgifterna för

tillkommande servisledningarinte till högre beloppän 100 % av avgiften enligt i 5 mom 1 aJ
respektive i 6 mom 1 aJ, även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed

blivit högre.
Mom 3. Förservisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar

för fastighetenska, utöver avgift enligt 5 8 mom 1, betalasen etableringsavgiftom 10 % av avgiften
enligt 5 5 mom 1 aJ.Etableringsavgiftenavsestäcka huvudmannensmerkostnadertill följd av att
arbetet inte utförts i samband med framdragning av övrigaservisledningar,
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Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift
som utgår med:
Utan moms
En avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

22,76kr

Med moms

28,45kr

9 10
Avgifter enligt 5-6 59 är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI.När detta
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.
9 11

Omför viss eller vissafastigheter kostnaden för att förse fastigheternamed vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt
lagenom allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagensärtaxa. Är det inte skäligt att
för vissfastighet beräknaavgift enligt 5-8 55 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

9 12
Mom 1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

Mom 2. Betalasinte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen,skall erläggasdröjsmålsränta
enligt 9 6 räntelagenfrån den dag betalningen skulle ha skett.
Mom 3. Enligt S 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften
som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess i frågavarande del av avgiften
betalas eller ränta skall erläggas enligt 5 12 mom 2.

Mom 4. Avgiftsskyldighetenligt 5 5 mom 6, 7, f 6 mom 6 eller 57 mom 2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan

att byggloverfordrats eller meddelats. Det åliggerfastighetsägarenatt omgående anmälatill
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna

anmälningsplikt,tas dröjsmålsräntaenligt $ 12 mom 2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften
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§ 13
Mom 1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningarän vad huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och
tilläggsavgift enligt 5 – 10 S ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför,

Mom 2. Begärfastighetsägareatt ny servisledningskall utföras i stället för redan befintlig och finner
huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningensallmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningensålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.

Mom 3. Finner huvudmannenpåkallat att utföra ny servisledningi stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens
del av den nya servisledning och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.
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11BRUKNINGSAVGIFTER
(96 14 - 22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14

Mom 1. För bebyggdfastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Exkl moms

Inkl moms

2 262 kr
5 432 kr
13 274 kr
23 216 kr

2 827 kr
6 790 kr
16 592 kr
29 020 kr

6,56 kr
15,32kr
21,88 kr

8,20 kr
19,15 kr
27,35 kr

269 kr

336 kr

d) en avgift per år och varje påbörjat
100-tal m2 tomtyta fär annan fastighet

93,68kr

117,10kr

e) en fast avgift per år för fastighet utan mätning

4 881kr

6 101kr

a) en fast årlig avgift per vattenmäta re
mätarstorlek Qn = 5 2,5 m3/h

mätarstorlek Cin = 6,0 m3/h
mätarstorlek Qn = 2 10,0 m3/h
mätarstorlek an = 2 15,0 m3/h

b) en avgift per m3levereratvatten
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
eller tillsammans
c) en avgift per år och lägenhet för bostads-

fastighet och därmedjämställd fastighet
(avser hus med fler än 3 lägenheter)

Mom 2. Föreliggerinte avgiftsskyldighet för samtliga i 9 4 mom 1 angivna ändamål reduceras

avgiften.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

Fastavgift
Avgift per m3
Avgift per lägenhet
Avgift per tomtyta

9 14 mom 1 a)
$ 14 mom 1 bJ
9 14 mom 1 c)
$ 14 mom 1 dJ

v

s

30 %
30 %
30 %

70 %
70 %
70 %
0%

0%

Df

0%
0%
0%

100%

Dg

0%
0%

o%
0%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 3. Fastighetsägarenär betalningsansvarigför allt vatten som levererastill fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall fastställas

genom mätning, tas avgift enligt 9 14 mom 1 bJut efter en antagenförbrukning om 150 m3/lägenhet
och år i permanentbostadoch med 80 m3/lägenhetoch årförfritidsbostad.
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Mom 4. För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt i 14 mom 1 bJ. Om mätning inte
sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till§ 3.
Mom 5. För extra mätställe (mätstäl Ie utöver en per fastighet) skall en årlig avgift erläggas med ett
belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt 9 14 mom 1 aJ. Beloppet avrundas till närmast

helakrontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ettmätställe.
Mom 6. Antas mätaren visa annan förbrukningän den verkliga, låter huvudmannen undersöka

vattenmätaren, om huvudmannenfinner det nödvändigteller om fastighetsägarenbegär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt

SWEDACs
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbru kningen.

Fastighetsägaresom inte godtar huvudmannens beslut efter genomfördundersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens VAnämnd.

Mom 7. Harfastighetsägarebegärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skallfastighetsägarenför täckning av undersökningskostnadernaerläggaett belopp i enlighet med
vad som framgår av $ 18.

Mom 8. Förspillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till

dagvattenledning(kylvattenoch dylikt), skall erläggasavgift med 20 %av avgiften enligt 5 14 mom 1
b)

9 15

Densom ansvararför att allmän platsmark ställsi ordning och underhållsskall erlägga
brukningsavgift.

En avgift per m2 allmän platsmark

Utan moms

Med moms

0,52kr

0,65 kr

för bortiedning av dagvatten
9 16

Avledsinte hela renvattenmängdentill avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större
spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden

mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd,skall avgift för spillvattenavlopp erläggasefter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på

fastighetsägarensbekostnadav gällande renvatten- eller spillvattenmängdeller på annat sätt som
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

ca
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9 17
Förobebyggdfastighet inom detaljplan skall erläggasbrukningsavgiftenligt $ 14 mom 1 aJ.
Föreliggerinte avgiftsskyldighetför samtliga i i 14 mom 1 angivnaändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggasför respektive ändamål.

Fastavgift

$ 14 mom 1 aJ

V

S

Df

Dg

40 %

40 %

40 %

40 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
9 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Exkl moms
Nedtagning/uppsättning av vattenmätare (särskilt besök) 986 kr
Avstängning/påsläpp av vattentillförsel
549 kr

Montering och demontering av strypbricka

549 kr

Undersökning av vattenmätare

526 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

526 kr

Sönderfrusen mätare

1 031 kr

Förgäves besök
Vatten från brandpost
Mätning av brandpost

876 kr
549 kr
27,37 kr/m3

Inkl moms

1 232 kr
686 kr
686 kr
657 kr
657 kr
1 289 kr
1 095 kr
686 kr
34,21kr/m3

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg
om 60 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för visseller vissafastigheter kostnaden för att förse fastigheternamed vatten och avlopp i
beaktansvärdomfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen taxa.

Är det inte skäligt att för vissfastighet beräkna avgift enligt 55 14-17 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
9 20

Avgift enligt 5 14 mom 1 aJ,cJ och dJ debiteras i efterskott per månad,kvartal, tertiat eller halvår
enligt beslut av huvudmannen.Avgift enligt 5 14mom 1 bJ debiteras i efterskott på grundval av enligt
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 55 14 och
16

Betalasinte debiterat belopp inom tid som angesi räkning,skall erläggasdröjsmålsränta på obetalt
belopp enligt 6 6 räntelagenfrån den dag betalningen skulle skett.
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Sker enligt huvudmannensbeslut mätaravläsninginte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
9 21

Harfastighetsägarebegärtatt huvudmannen skallföreta åtgärdför att underlättaeller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på

grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
9 22

Avgifter är baserade på oktober månad i konsumentprisindex (1980=100). När detta index ändras får
huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. Avgiftsökningar
större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.
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III TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2021-04-01 och uppdateras årligen. De brukningsavgifter enligt 5 14 mom 1,

3 och 7 samt 9 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare,skall därvid tillämpas i fråga
om den renvattenmängdsom levereras och den spillvattenmängd som släppsut efter den ovan
angivna dagen förtaxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellanfastighetsägare och huvudmannenbeträffande tillämpning och tolkning av
dennataxa prövasjämlikt § 53 i lagen om allmänna vattentjänster av Mark och Miljödomstolen.
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Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsomrädet och
livsmedelsornrådetmellan kommuner inom Sjuhärad
S1 Parter
Detta avtal reglerarsamverkanmellan följande parter:
Bollebygds kommun org. m. 212(XX)-2973

Ulricehamnskommun org. nr. 212000-1579
Svenljunga kommun org. m. 2120CX)-1512

Borås Stadorg. nr. 212000-1561
Tranemo kmrmun org. nr 212CX)0-1462

Hedljunga kommun org. nr. 21200(F1520
Vårgårda kommun org. nr. 2120(X)-1454
Marks kommun

org. nr. 212CX)0-15CH

S2 Bakgrundoch syfte
En kommun kan enligt 9 kap. 37 S kommunallagen ingå avtal om att någon av dessuppgifter helt
eller delvis ska utföras av en ann2n kommun, så kallad avtalssamverkan.
Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbetemellan parterna. Kommunerna
är geogra6skt nätliggande och ser behov av att kunna nyttja varandras personalKyurser och
kompetens samt därigenom öka Fwternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad
effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsomrädet samt livsmedelsornrådet, vilket är till gagn för
verks©nheterna i alla kommunema så att de offentliga qänstersom kommunerna ska utföra

tillhandahålls.

S 3 Omfattniw och avgränsning
Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsomrädet samt
livsmedelsoauådet för att avtalet ska aktllalisetas.

Uppdragsgivaren,dvs. kommun som av annan kommun gör beställning, har ansvarför att
uppdraget inte städer mot regema om offentlig upphandli%

S 4 Uppdragsbeskdwring
Avtalet innebär sarrlmanfattningsvis att varje uppdragstagare, dvs. kommun som åtar sig att

utföra uppdragåt annan kommun, förbinder sig att utföra uppdrag för uppdmgsgivuens räkning
med avtaletsvillkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal är tillsyn, inspektion,
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provtagning, utredning, rådgivning, beslutsfatunde, upprättande av yttranden och andra
likvärdiga insatser.Uppräkningea utgör exempel och skainte ses som uteslutande.

Det är uppdragsgivarensansvaratt säkerställa att uppdaget är ordentligt beskrivet för
uppdragstagann och att uppdmgstagaren förstår vad uppdraget innebär.

S 5 Beställning av uppdrag

Beställningav uppdrag &än annan kommun får skeav chef med personalansvar hos den
beställandeparten till chef med penonalansvar hos den andra parten Den dlltänkta
uppdragstaguen har alldd råa att inte anta uppdrag't.
Beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ska ske skriftligen.

S 6 Uppdragsgivarens åtaganden
Uppdragsghratenska medverka till att uppdraget kan utföras enligt besammelsetna i avtalet.
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren skatillhandahålla infounadon, stöd, underlag,
matetial och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdugets utförande.
Uppdragsgi%ren behåller det politiska och rättsliga ansvaretför verksamheten.

S 7 Uppdragstagarens

åtaganden

Uppdmgstaguenska utföra uppdraget fackrIräSsigtoch med omsorg. Uppdragsuguen ska se till
att uppdragetutförs i enlighet med de mål och styrdokumentsom uppdtagsgivarenhar bestämt
för verksamhetensamt de bestämmelser i lag eller annan författning som gÄller för uppgiftern&

S 8 Delegaiw av ärenden
Uppdragsgivarensdelegedngsotdrlhg ska tillämpas vid alla uppdrag.

Det är alltid anwarig nämnd hos uppdragsgivuen sombestämmeri vilken omfattning delegation
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den deleguade beslutanderätten.

Uppd12gsgivarenska infomrera uppdmgstaguen om delegeringsordningen och om huruvida
uppdmgstaguen far fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.
Vid delegationtill en anställd i en annan kommun beslutarden anställde på den delegerande
kommunals vägnar och beslutet är formellt

sett fattat av den uppdragsgivaade kommunen.

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdr2gstagaren anmälns till uppdIagsgivaren på

det sätt och i den tid som denne anvisar.
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S 9 Hmtedng av handlingar, dokumentation och arkiv
Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till banda på något annat

sätt än genomen handling skasnarastdokumenteras,om de kan ha betrdelseför ett beslut i ett
ärendesom omfattas av uppdraget. Det ska &amgåav dokumenudonen när den har gjorts och

av veril
Uppdmgsgivarenär ansvarig för arkivbildniqen

avseendede allrnänna handlingar som upprättas

eller kommer in till uppdragsugaren i anledniq

av uppdraget. Uppdragstaguen ska se till att

uppdragsgivaren
tillställs sådanahandlingar.

S10Personuppgifter
Varje pan ansvarar för att säkerställaatt partens behandling av personuppgifter sker i enlighet
med dataskyddslagstiftningen.

Om annatinte bestäms vid bestänning av uppdrag, är uppdragsgivaren ansvarig för den
behandling av personuppgifter som anställd

hos uppdragstaguen utför åt uppdragsgivaren

i

ärendensom omfattas av uppdrag enligt detta avtal Avtalet innebär att den anställde hos
uppdmgstaguea i sådant fall ansesingå i uppdragsgivarensvetksamhet och uppdrag enligt detta
avtal medför inte att uppdragstaguen är personuppgiftsbiträde till uppåtagsgivaren.

S 11 Sekretess

Uppdmgsugaren ansvarar för att den personal som utför uppgifter med anledning av avtalet

infoaneru om och följer för uppdragettillämpligabestämmelser
om sekretess
i lag eller annan
författni%

S 12 Albetsgivaransvar

och atbetsariljöanwar

Uppdragstaguen är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som reglerasi avtalet och är
ytterst anwarig för sin personals arbetsmiljö och arbebvillkor. Samverkansavtzlet påverkar inte
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra

kommuner.
Uppdmgsgivarenanwarar för instruktioner, stöd och handledning i det löpande arbetet. Ansvaret
inbegtipu, men är inte avglänsat till, att infoanera om eventuella dsker som kan finnas i arbetec
och om personlig skyddsutrusurhg ska användas.

Uppdragsgi%renhar atbetsmiljöanwar för uppdragstzgannsarbetstagarenär de utför arbete i
uppdtagsgivarensverksamhet och i dennes lokaler i enlighet med 3 kap. 12 Subetsmiljölagen.

S 13 Försäkring

Varderapart ansvarar för att ha gällande ansvarsförsäkthg för sin verksamhet.
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S 14 Ansvar nr skador
Vem som s%w för skador orsakadeav uppdugstagande qänstepenon bestämsutifrån
förutsättnhgaau

i det enskilda fallet i enlighet med skadeständslagen,

S 15Enättniag
Uppdragsgi%ren ska till uppdragstaguen betala en ersättning som är baseradpå
uppdragstaFlens självkostnader med anledning av uppdraget.

Ersättningenbaseraspå uppdragstzguens dmuxa somär fastställd av kommunfbllmäktige.
Ersättningen fastställs på gtundml av fakdskt nedlagdhandläggardd föt uppdraget som redovisas
månadsvis.

Ersättning skaäven utgå för redovisade resekostnadet som inte omfattas av timtaxan.

Om uppdragetkommer att innebära andra kostnada för uppdmgstaguen än de som omfattas av
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessakostnader redovisas skriftligen i förhand av
uppdrngst2gmenoch godkännas skriftligen av angvadgchef hos uppdragsgivaren för att

uppdmgstaguenskaha rätt till sådanersättni%

S 16 Betalaiw och faktwedng

Uppdragstaguen fakturerar uppdragsgivaren enligt de pänciper för bestätnmandet av

ersättnin,go som angesi punkt 15.

Debitetirlgskasketeaialsvisi efterskott
Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift

om antal debiterade timmar uppdelade på

objekt/ärmde.
Sista betalningsdagska framgå av hktur:an. Om deM inte framgår av fakturan ska betalning
edäggassenast30 dagar efter fakturans ankomstdag.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 Sräntelagen. Faktwerings-, påminnelse- eller

fakturetingsavgifterutgår inte.
Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal
handlar om utförande av lagstadgadeuppgifter som innefattar myndighetsutövning.

S17 Upp61+ring
Vid uppdrag är båda parter skyldiga att medverka i uppföljning och utvärded% av uppdraget
Uppdmgsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksmnhetuppdragstagaren warm för på

uppdragsgNarens
vägnar.
Uppföljning skaskepå uppdragsgivarensinitiativ och vid de ddpunkter som puteara gemensamt
bestämmer.
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S18Om6thandli%
Putema är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under

avtalspcdoden
och på bästasätt försöka tillg)dose varandrasförutsättningu och behov.
Paaum lw rätt att begäraomförhandling av detu avtal. Omförhandling skabegärasskriftligen
av respektivekommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring
av avtaletsinnehåll.

S 19Ändringaroek tillägg
Tillägg och äacldngu av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av

behödgafönuädare för respektivepart.

S 20Avtalsddoch ulosägniagsvillkor
Avtalet börjargälla den 1 febnrad 2021 och löper tillsvidare med ue månadersuppsägningstid
Uppsägningsddenavser helakalendea11ånadetoch börja såledeslöpa vid nästakalendeanåmds
start vid enuppsägniq. Uppsägning ska ske skriftligen och meddelas de andra parterna_
Om någonav parterna sägerupp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller

samvetkansavtalet
fortsatt mellan de kvarvarande parterna.
Både uppdmgsghraten och uppdmgstaguen

kan sägaupp uppdrag som givits/åugits

genom detta

avtal. Även då gäller saama uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av

beaielsegtundernaär uppfyllda.
Uppdrag är avslutas utan uppsägni%säd eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är

överensom det vid uppsägningen.

S 21 Hävning av uppdrag

Om uppdragstaguen inte fullgör sina skyldigheter efter antagande av uppdrag har
uppdragsgivuen rätt att häva uppdraget med omedelbar verkan, om uppdIzgsgivaren anmanat
uppdmgstagarendärom och rättelse inte skett inom 30 dagar.

S 22 Beaielsegnmdet - force majeuere
Om uppdagstaguen förhindras i sina avtalade åtagandentill följd av omständigheter som ligger

utan6 I denneskontroll och vars följder denne inte skäligenkunde ha uncivikit, ska detta utgöra
befdelsegmndhån ersättring, påföljder, liksom betalningsålänge hiadIen kvarstår. Med force
majeuremenasexempelvb brand, explosion, miljökatastnf, allvarlig smittspddning, krig,
upplopp, blockadeller annanliknande omständighet sompaaema inte råder över.
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Parterna skaomgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda

tillämpning av denna bestämmelse.Så snart denåberopadeomständigheter1upphört ska parten
underrätta motparten och omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation.
Skälig föneairB av färdigställande av uppdrag ska ansesgodtagbu om förseningen beror på
sjukdom hos den uppdmgstagande parten och möjlighet inte 6nns att annan personal utför
uppdraget. Parterna ska sarrwbeta för att sådanafall åsarnkarså lite skada som möjligt för båda
parterna. Uppdragsugaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång
föneningen bedöms bli. Vid sjukskdvningar som medför att uppdragstaguen inte kan utföra

uppdragetskauppdragsgivarenmeddelas direkt.

S23 Tvistlösning
Tvister med anledning av tolkning eller tillälnpning av detta avtal ska i första hand lösas av
parterna i godo och i andra hand av allmän domstol med Borås tingsrätt som första instans.
Uppdragsgivaren har den hurudsakliga bevisbördan gällandevad uppdragen omfattar och inom
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren hat den huvudsakliga bwisbördan gällande

enättIMg somgår utövet det som bestäms av avtaletsvillkor.

S24 Godkännandeav avtal
Detta avtal förutsätter för sin giltighet att det godkänns av behödg part i respektive kommun.

Avtalet gällermellan de kommuner som godkänt och signeratavtalet.
Detu avtal ersätter det tidigare avtalet avseende samverkaninom milj& och livsmedelsområdet,

som ingicks år 2005.

Detta avtal är upprättat i åtta likalydande exemplar, varav parcema har tagit var sitt.
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