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Ks § 189

Dnr 2001.022 450

Ändring av index innebärande höjning av renhållningstaxan
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-22 § 6 att anta ny renhållningstaxa i
enlighet med kommunstyrelsens förslag 2001-02-07 § 20.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25
§ 64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor
åter får antas av styrelse/nämnd.
För renhållningstaxan gäller att:
Justering av taxan skall ske med hänsyn till ändringarna i renhållningsindex R
77:1,
när detta ändrats med minst sex enheter per oktober månad i förhållande till det
indextal, som gällde vid det senaste tillfället då prisändringar företogs, varvid
framräknat pris avrundas till närmaste hela krontal.
I och med att taxan endast indexhöjs kvarstår det i samband med antagande av ny
renhållningstaxa (2001-02-22) kända underskottet – 650.000 kr även år 2002.
Detta underskott har tyvärr ej redovisats i renhållningsverkets driftbudget för
2002.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 3.61 %,
att anta ny indexreglerad renhållningstaxa daterad 2001-11-19,
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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Ks § 190

Dnr 2001.223 450

Ändring av index innebärande höjning av slamsugningstaxan
Kommunfullmäktige beslutar 1981-12-10 § 154 att antaga taxor för slamsugning i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25
§ 64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor
åter får antas av styrelse/nämnd.
För slamsugningstaxan gäller
Taxan skall indexregleras enligt statistiska centralbyråns renhållningsindex R 77:2
med 1977 som basår. Som grund för indextalets utveckling läggs indextalet 158,9
(oktober månad 1981), samt att kommunstyrelsen bemyndigas att med anmälan
hos kommunfullmäktige besluta en indexhöjning av slamsugningstaxan när
renhållningsindex R 77:2 för oktober närmast föregående år förändras med minst
sex enheter.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen av taxan för slamsugningen mellan 2001-01-01 och
2002-01-01 med 2,71 %.
att anta ny indexreglerad slamsugningstaxa daterad 2001-11-27.
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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Ks § 191

Dnr 2001.224 550

Indexhöjning av hamntaxorna
Kommunfullmäktige beslutade 1991-11-14 § 124 att anta ändring av taxor för
fasta båtplatser fr.o.m. 1992 enligt tekniska nämndens beslut 1991-08-21 § 117,
och att anta ändring av hamntaxa enligt tekniska nämndens beslut 1991-08-21 §
117, och att anta avgifter för biluppställningsplatser inom kommunens
hamnområde enligt tekniska nämndens beslut 1991-08-21 § 117.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25
§ 64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor
åter får antas av styrelse/nämnd.
För hamntaxor gäller att ”Samtliga taxor i kommunens hamnar, d.v.s. båtplatsavgifter, gästhamnsavgifter, båtuppläggningshyra, hamntaxa, serviceavgifter
(dusch, tvätt, eluttag m m), samt P-platsavgifter är baserade på det indextal i
konsumentprisindex som gäller för september månad 1991. När detta index ändras
äger kommunstyrelsen rätt att anpassa taxor därefter. Kommunstyrelsen skall
också anmäla beslut om förändringen till kommunfullmäktige.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen av hamntaxorna utom gästhamnavgiften fr.o.m.
2002-01-01 med 17,76 %. Detta innebär en höjning mellan 1999-01-01 och
2002-01-01 med 5,10 %.
att anta nya indexreglerade hamntaxor daterad 2001-11-27.
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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Ks § 192

Dnr 2001.229 275

Infriande av kommunens ansvar för förlust på statligt bostadslån
Venantius AB hemställer i skrivelse 2001-12-07 att kommunen infriar sitt ansvar i
enlighet med bestämmelserna i 24 § förordningen 1986:692 (gäller bostadslån för
eget hem).
Bestämmelserna innebär att kommunen åtagit sig att, om förlust uppkommer på
lånet, svara gentemot statsverket för förlust intill ett belopp som motsvarar 40 %
av låneskulden vid förlusttillfället.
Förlusten avser fastigheten Höggeröd 1:207.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att för infriande av kommunens borgensansvar i förevarande ärende anvisa
93.179 kronor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________

