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Sammanträdesdatum
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KS § 203

KS0014/09

Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att följande ärende behandlas på dagens sammanträde:
o Va-taxa 2010
o Renhållningstaxa 2010 och tillsvidare
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning samt ordförandens tillägg.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 204

KS0015/09

Informationsärenden
a) Årets Ungdomskommun
Annika Sjöberg, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen redogör för
uppdraget att ansökan om att bli Årets Ungdomskommun och vilka aktiviteter som
pågår som underlag för ansökan.
b) Pandemin
Håkan Spång, administrativ chef informerar om att Ale än så länge inte drabbats
särskilt hårt av den nya influensan.
c) Kommunstyrelsens sammanträde 12 januari
Jarl Karlsson, ordförande informerar om att Kommunstyrelsens sammanträde den
12 januari avslutas kl 13.00-14.30 med en information om resultatet av
Kommunkompassen.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 205

KS0229/09

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Med anledning av de stora ändringarna av klassningen av miljöfarliga verksamheter i
lagstiftningen samt målet att i större grad avgiftsfinansiera tillsyn och handläggning
enligt miljöbalken har Miljö – och byggnämnden tagit fram ett förslag till ny taxa.
Vidare anges i nämndplan för miljö- och byggnämnden att ny taxa ska tas fram under
2009. Upplägget är det samma som nu gällande taxa. De största förändringarna är
detaljklassningen av miljöfarliga verksamheter, möjligheten att ta betalt för tillsyn av
strandskyddet och höjning av timavgiften till 730 kr. Vilket överensstämmer med
livsmedelstaxan. Taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2010.
Ca 70 % av arbetstiden för uppgifter som faller under miljöbalken kan täckas med
avgifter (tjänst som kommunekolog, ej inräknad). Denna del av arbetet täcks idag
endast till knappt hälften av avgifter. En högre avgiftstäckning av handläggning och
tillsyn innebär möjligheter att bemanna i tillräcklig grad enligt beräkningar i
behovsutredningen samt att risken för att taxeintäkter används till arbetsuppgifter som
ska täckas med skattemedel minskar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-06
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar bifogar förslag till ”Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar bifogar förslag till ”Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 206

KS0230/09

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
EG-förordning nr 882/2004, som trädde i kraft 1/1 2006, sätter ramarna för uttaget av
avgifter inom livsmedels- och foderområdena. Den svenska regeringen har beslutat att
den offentliga kontrollen i Sverige till fullo ska betalas via avgifter. Grunden för
finansiering ges också genom förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll.
Ale kommun antog 2006 taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområderna. Sedan dess har lagändringar skett som motiverar att en revidering av
livsmedelstaxan görs. De förändringar som gjorts avser framför allt foderkontroll och
att kontroll av animaliska biprodukter har tagits bort. Man har lagt till att årlig
kontrollavgift ska tas ut från och med samma år som en registreringspliktig verksamhet
påbörjas och reglerat hur uttag av årliga avgifter vid omklassificering av en anläggning
ska ske.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert. 2009-11-09
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 207

KS0179/08

Komplettering till Renova AB:s ansökan om kommunal borgen
Ale Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 KF § 96 att bevilja Renova AB
kommunal borgen på max 11,7 Mkr till och med 2025-12-31 för finansiering av
ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs. I ansökan framgick det att borgensåtagandet
skulle vara gällande under 15 år. Av det leasingkontrakt Renova tecknat med
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), för finansiering av projektet framgår att
Renova har möjlighet att köpa leasingobjektet 15 år alternativt 18 år efter
leaseperiodens start. Renova ansökte om borgensåtagande för period då köpoption
ännu inte fallit ut, men borgensåtagandet skall rätteligen vara gällande under hela den i
avtalet angivna leaseperioden, det vill säga under 20 år. Renova har med anledning av
detta kompletterat sin tidigare ingivna ansökan om kommunal borgen innebärande att
borgensåtagandet skall vara gällande under ytterligare 5 år fram till den 31 december
2030.
Göteborgs kommunfullmäktiges beslut om att bevilja kommunal borgen har
överklagats genom att en ansökan om laglighetsprövning ingivits till Länsrätten i
Göteborg. Ett avgörande från länsrätten kan förväntas inom kort. I Renovas övriga
ägarkommuner har kommunfullmäktiges beslut om att bevilja Renova kommunal
borgen inte överklagats och har därför vunnit laga kraft.
Denna kompletterande borgensansökan innebär inte, utöver vad som nu angivits
rörande tiden för när borgensåtagandet skall gälla, några förändringar av
omständigheterna i sak. Projektet att uppföra den nya förbränningslinjen fullföljs
planenligt och beloppet för borgensåtagandet är oförändrat. Kommunstyrelsens
förvaltning anser därför att Ale kommun kan förlänga borgensåtagandet till den 31
december 2030.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-06
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förlänga den kommunal borgen
för Renova AB:s finansiering av ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs att gälla
även för perioden 2026-01-01—2030-12-31.
___
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar förlänga den kommunal borgen för Renova AB:s
finansiering av ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs att gälla även för perioden
2026-01-01—2030-12-31.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 208

KS0080/09

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat uppföljningsrapport för årets tio första
månader. För perioden redovisas en budgetavvikelse på 35,0 Mkr, vilken till största
delen förklaras av den kommungemensamma reserven under anslaget ”Särskilda
insatser” samt även av återstående lönereserv efter verkställt löneavtal.
Årsprognosen är ett positivt resultat på 31,3 Mkr varav 22 Mkr avser ”Särskilda
insatser” och 9 Mkr kommuncentral lönereserv och omställningskostnader.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-13
Handläggare: Johans Sandgren, ekonom
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 209

KS0002/09

Uppföljningsrapport 5, 2009-10-31 med helårsprognos 2009
Uppföljningsrapport 5 är baserad på det ekonomiska utfallet t.o.m. oktober och
nämndernas prognoser för ekonomi, personal och verksamhetsmått.
Resultat per oktober
Det ekonomiska resultatet per oktober uppgår till 17,7 Mkr för den skattefinansierade
verksamheten och 4,5 Mkr för affärsverksamheten. Detta är en kraftig förbättring i
förhållande till augustirapporten. Förklaringen till detta är att nämndernas åtgärder nu
börjar ge resultat i ekonomin, en något förbättrad skatteprognos samt att låneskulden
är låg på grund av försenade investeringar.
Årsprognos
Årsprognosen är ett resultat på 14,1 Mkr eller 24,1 Mkr exklusive
pensionsavsättningen. I förhållande till periodens resultat kan prognosen synas vara
försiktig. Den förbättring som nu inträffat tyder på att nämnderna med stor
sannolikhet har anpassat verksamhetsvolymen fr o m hösten till sina ekonomiska
ramar. Ett frågetecken kvarstår emellertid beträffande Utbildnings- och
kulturnämnden som i denna rapport försämrat sin prognos med ytterligare 2,1 Mkr.
I samband med bokslutet kommer en analys att ske av nämndernas ekonomiska
resultat i förhållande till målgrupper och måluppfyllnad.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-10
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5, 2009-10-31.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5, 2009-10-31.
___
Exp:
Samtliga nämnder

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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KS § 210

KS0212/08

Slutrapport från arbetsgruppen "Kostnader inom funktionshinderområdet"
I samband med beslut om Strategisk plan 2009-2010 tillsatte Kommunstyrelsen en
arbetsgrupp för att djupanalysera orsakerna till de snabbt stigande kostnaderna för
Funktionshinderverksamheten samt föreslå åtgärder. Modellen för beräkning av
kommunbidrag behöver också förfinas, i nära dialog med nämnd och förvaltning.
Gruppen överlämnar nu sin slutrapport till kommunstyrelsen.
Sammanfattningsvis har gruppen konstaterat att:
 Kostnaderna inom funktionshinderområdet ökar på samma sätt som för övriga
kommuner i landet och avviker inte heller nivåmässigt.
 Kostnaden per vårdtagare ligger i Ale kommun högre än genomsnittet för
förortskommunerna och år 2006-2007 högst bland GR-kommunerna.
 Kostnadsökningarna beror i första hand på att rättighetslagstiftningen har en
starkt styrande effekt på verksamheten vilket begränsar kommunens möjlighet
att påverka utformningen av stödet.
 Förändringar i lagstiftning och domstolspraxis har medfört att ambitionsnivån
för funktionshinderpolitiken höjts.
 Medvetenheten hos de personer som omfattas av LSS har också ökat samt att
den nya generationen som växer upp med funktionshinder, och deras anhöriga,
har andra/större krav på samhällets stöd.
Ett förändringsarbete i syfte att effektivisera verksamheten pågår på enheten. Gruppen
anser att det är viktigt att fortsätta detta arbete och därmed sänka kostnadsnivån. Vårdoch omsorgsnämnden bör göra en utvärdering av igångsatta åtgärder i
verksamhetsberättelsen för 2009.
Den målgruppsmodell som tillämpas för Funktionshinderverksamheten bygger på en
uppskattning av antal helårsinsatser inom varje grupp. Avvikelserna kommer
antalsmässigt inte att bli stora men kostnaderna för olika individer kan komma att
skilja mycket. Reglering av avvikelser bör därför kompletteras med regler över vilka
kostnader och tidsperioder som bör ingå.
Arbetsgruppen anser att uppdraget är avslutat i och med att gruppens slutrapport nu
överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-10-15
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten och beslutar att arbetsgruppens uppdrag är
avslutat.
2. Kommunstyrelsen uppmanar Vård- och omsorgsnämnden att göra en utvärdering
av igångsatta åtgärder i verksamhetsberättelsen för 2009.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med
Vård- och omsorgsförvaltningen komplettera med regler för vilka tidsperioder och
kostnader som ska ingå vid reglering av målgruppen.
___
Exp:
Vård- och omsorgsnämnden
Arbetsgruppen
Stig Fredriksson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 211

KS0212/08

Slutrapport från arbetsgruppen för "Skolplan"
En särskild arbetsgrupp har i enlighet med Strategisk plan utsetts för att utarbeta en ny
skolplan.
Arbetsgruppen konstaterar att i den nya Skollagen som kommer att gälla fr o m 1 juli
2011 kommer troligen inte något krav på Skolplan att föreligga. Arbetsgruppens
förslag är därför att uppdraget avslutas utan att ta fram en ny skolplan och att
Strategisk plan 2011 används för att uppfylla de krav som Kommunallagen redan idag
ställer på att kommunen ska planera sin verksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-09
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten och beslutar att arbetsgruppens uppdrag är
avslutat.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten och beslutar att arbetsgruppens uppdrag är
avslutat.
___
Exp:
Barn- och ungdomsnämnden
Arbetsgruppen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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KS § 212

KS0138/08

Återbetalning av allframtidsförsäkring till Ale kommun
Ale kommun har följande fastigheter försäkrade hos Brandförsäkringsverket,
Älvängens skola (Utby 1:86), Nols skola (Nol 2:188) och Starrkärrs skola (Starrkärr
3:7) i en sk. allframtidsförsäkring.
Bolagsstämman i Brandförsäkringsverket beslutade den 28 maj 2008, att bolaget ska gå
i frivilligt likvidation den första juli 2008. Bolaget är ett kundägt ömsesidigt
försäkringsbolag och Ale kommun som kund kommer att få dela på det överskott som
finns i bolaget. Ale kommun har hittills erhållit 2 st delutbetalningar; 64 542,48 kr och
129 085, 00 kr.
Kommunstyrelsen förvaltningen gör bedömningen att då dels behovet av
förebyggande insatser och dels skadebegränsande åtgärder är mycket stort och kräver
återkommande resurser bör dessa medel från Brandförsäkringsverket avsättas till Ale
kommuns skaderegleringsfond.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-12
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen avsätter samtliga återbetalningar från Brandförsäkringsverket till
kommunens Skaderegleringsfond.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avsätter samtliga återbetalningar från Brandförsäkringsverket till
kommunens Skaderegleringsfond.
___
Exp:
Helene Ramert
Sten Åhrman
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Sammanträdesdatum
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KS § 213

KS0260/09

Planändring Nol 18:73 (Rödjans väg)
Ansökan om ändrad nyttjandegrad gällande del av detaljplan (226) har inkommit till
Ale kommun 2009-08-30. Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-11-05 § 192 att
planen bör genomföras som ett normalt planförfarande och överlämnar planförfrågan
till KS för beslut. Fastigheten gränsar i norr och väster till bostadsområde och i öster
mot naturmark.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att en ändring av detaljplanens byggbara yta från
ca 30% till ca 50% byggbar yta inom fastigheten Nol 18:73 bör prövas i en
planprocess.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-18
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger Miljö- och byggnämnden i uppdrag att pröva planändring
enligt förfrågan samt att teckna planavtal med fastighetsägaren.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger Miljö- och byggnämnden i uppdrag att pröva planändring
enligt förfrågan samt att teckna planavtal med fastighetsägaren.
___
Exp:
Fastigheter i Götaland AB
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 214
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 09:68 Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Övrigt
1. Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret ang förslag till program för detaljplaner inför
utbyggnad av ny bangårds- och älvförbindelse som ersättning för Göta älvbron i
Göteborg.
2. Skrivelse från Skattebetalarnas förening – Ale föredöme bland
Älvsborgskommunerna
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS § 215

KS0095/09

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen
fritt att återkalla lämnad delegering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-10 § 200
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-19 § 201-213
Ekonomiärende
Kommundirektörens beslut att utse Sven-Olof Frisk, personalchef till beslutsattestant.
Markärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om inlösen av fastigheten Skårdal 6:28.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om inlösen av fastigheten Utby 3:85.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om markbyte Nol 17:1 och Nol 2:178.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om inlösen av Surte 43:111.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om avtal om fördelning av plankostnader,
Osbacken.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___
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KS § 216

KS0270/09

VA-taxa 2010
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny VA-taxa att gälla från och med
2010-01-01.
Brukningstaxor
Den fasta delen av taxan höjs med 75 kr/år inklusive moms. Den rörliga delen av
taxan höjs med 1 kr/m3 inklusive moms.
De totala avgifterna blir då 1 875 kr/år och 24,54 kr/m3. För en normalvilla, typhus A,
resulterar det i en årlig kostnadsökning med 225 kronor.
Anläggningstaxor
Anläggningstaxan är den engångstaxa som debiteras när en fastighet ska ingå i VAkollektivet. Kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt har historiskt varit låg i
Ale kommun. Avgiften enligt § 5.1 b föreslår man att höjas med 4 000 kr, inklusive
moms, från
43 745,63 till 47 745,63.
(inkl moms)
Taxa 2008
Taxa 2009
Taxa 2010

Anläggningstaxa
3 nyttigheter 800 m3 3 nyttigheter 1 200 m3
111 626
120 626
117 207
126 657
121 709
130 657

2 nyttigheter 2 000 m3 *
82 483
86 606
90 006

* Ren- och spillvatten. 20 % på ordinarie avgift och ingen dagvattenavgift.
Avgiftshöjningen ligger i de olika fallen mellan 3,2 och 3,9 %.
Beslutsförslag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-27
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Ingela Nordhall meddelar att hon avvaktar med ställningstagande till
Kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av den fasta delen av brukningstaxan med 75 kronor inklusive moms.
2. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av den rörliga delen av brukningstaxan med 1 kr/m3 inklusive moms.
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3. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av anläggningstaxan enligt § 5.1 b med 4 000 kronor inklusive moms.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2010-01-01.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av den fasta delen av brukningstaxan med 75 kronor inklusive moms.
2. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av den rörliga delen av brukningstaxan med 1 kr/m3 inklusive moms.
3. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av anläggningstaxan enligt § 5.1 b med 4 000 kronor inklusive moms.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med
2010-01-01.
___
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KS § 217

KS0271/09

Renhållningstaxa 2010 och tills vidare
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny renhållningstaxa att gälla från
2010-01-01.
Hushållsavfall
Taxan bibehålls oförändrad.
Slamsugning
Förslag till taxehöjning
Taxa fettavskiljarslam, tillägg/m3

3%
300 kr

Containertömning
Förslag till taxehöjning

3%

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-30
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Ingela Nordhall meddelar att hon avvaktar med ställningstagande till
Kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande
att taxan för hushållsavfall bibehålls oförändrad.
2. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande
att taxan för slamsugning höjs med 3 %, med tillägg av taxan ”Fettavskiljarslam
tillägg 300 kr/ m3 ”.
3. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande
att taxan för containertömning höjs med 3 %.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2010-01-01
och tills vidare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande
att taxan för hushållsavfall bibehålls oförändrad.
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2. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande
att taxan för slamsugning höjs med 3 %, med tillägg av taxan ”Fettavskiljarslam
tillägg 300 kr/ m3 ”.
3. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande
att taxan för containertömning höjs med 3 %.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2010-01-01
och tills vidare.
___
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