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Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.334
§ 111

Revidering av VA-taxan 2019
Beslut
1.

Gnesta kommun antar ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten
(VA) från den 1 januari 2019.

2.

Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3.

Omedelbar justering.

Sammanfattning av ärendet
I Gnesta kommun finns kommande år behov av omfattande investeringar
och reinvesteringar för att uppgradera kommunens VA-system. Detta i syfte
att kunna möta en starkare befolkningstillväxt och för att säkra leverans av
dricksvatten och rening av spillvatten.
För att kunna genomföra omfattande investeringar och reinvesteringar
behövs en höjning av gällande VA-taxa från 1 januari 2019. Exempel på
kommande stora investeringar är en ny eller ombyggd dricksvattentäkt i
Gnesta och en lösning för framtida omhändertagande av avloppsvatten i
Gnesta. Omfattande renoveringsbehov finns även på befintligt ledningsnät.
Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Gnesta som förbrukar
150 kbm vatten per år ökar med ca 119 kr per månad.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 134
2.
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
3.
VA-taxa 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Gnesta kommun antar ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten
(VA) från den 1 januari 2019.

2.

Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3.

Omedelbar justering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Teknisk chef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: MOB.2018.266
§ 112

Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Beslut
1.
Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)
2.
Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019
3.
Beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden har
godkänt den ändrade taxan
4.
Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av
tillstånd.
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt
att samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet
samt omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet
med tabell 1 enligt bilaga. Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd
enligt LBE med fler grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär tex att större
industrier får en högre grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en
kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av
processen bibehålls.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 140
2.
Tjänsteskrivelse 2018-11-12
3.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-11-28, § 57
4.
Tjänsteskrivelse 2018-11-12
5.
Bilaga, skrivelse från Sörmlandskustens Räddningstjänst
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)
2.
Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019
3.
Beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden har
godkänt den ändrade taxan
4.
Omedelbar justering

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Sörmlandskustens Räddningstjänst

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

