Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-12

§ 236: Bygglovstaxa inför år 2020
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 19KS478

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att anta den av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna och reviderade
bygglovstaxan
samt
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska omedelbart justeras
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 oktober § 289 att föreslå fullmäktige
att anta en reviderad bygglovstaxa. Taxan föreslås börja gälla från och med den 1
januari 2020.
Dagens bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige 2016 och började gälla den 1
januari 2018. Enligt samhällsbyggnadsnämnden behöver taxan revideras och
indexuppräknas. Den föreslagna revideringen innebär att den genomsnittliga
handläggningstiden justeras för att bättre motsvara den faktiska
handläggningstiden inom vissa ärendetyper samt att avgifterna och
handläggningskostnad per timme indexuppräknas enligt PKV.
Inlägg i ärendet
Daniel Olsson (S), William Elofsson (M), Jan Myléus (KD), Åsa Wiklund Lång (S)

Yrkande
Ordföranden yrkar att anta den av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna och
reviderade bygglovstaxan

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Page 1 of 2

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-12

William Elofsson (M), Jan Myleus (KD) samt Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar på
att de förändrade bygglovstaxorna som höjs enbart får öka med index, det vill säga
fyra procent.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de två olika förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Reservationer
Wanja Delén (SD) och Mattias Eriksson Falk (SD) reserverar sig till förmån för att
taxorna endast får öka med index.
William Elofsson (M), Margaretha Larsson (M) och Jan Myléus (KD) reserverar sig
i förmån för eget yrkande då majoritetens förslag innebär att vissa taxor ökar med
så mycket med som 44 procent.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-10-30 - Bygglovstaxa för år 2020, dnr 19KS478-4
 Beslutsprotokoll 2019-10-23 § 289 från Samhällsbyggnadsnämnden med
förslag om ny bygglovstaxa för 2020, dnr 19KS478-1
 Bilaga 1 - Nuvarande bygglovstaxa för år 2019, dnr 19KS478-2
 Bilaga 2 - Reviderad bygglovstaxa för år 2020, dnr 19KS478-3
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