HÖGANÄS KOMMUN
Ersätter KFS 2010:08

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
2019:31
KOMPETENSFÖRDELNING MELLAN FULLMÄKTIGE OCH NÄMNDER AVSEENDE
AVGIFTSTAXOR
I. Taxor som i helhet beslutas av kommunfullmäktige
Taxa:

Ansvarig nämnd:

Renhållning
(27 kap 4-6 §§ miljöbalken)

kommunstyrelsen

VA-taxa
(34 § lagen om allmänna vattentjänster)

kommunstyrelsen

Ersättning vid upprättade av detaljplan m m
(KF § 49/2008)

kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet
(biljettpris i sim- och sporthallen m m)
(KF §§ 81/2003)

kultur- och fritidsnämnden
(nämnden beslutar själv om spinning, solarium, gym)

Schablon för taxa för timhyror av idrottslokaler
(KF § 116/2000)

kultur- och fritidsnämnden

Prioriteringsordning vid uthyrning av kommunala
idrottslokaler
(KF § 116/2000)

kultur- och fritidsnämnden

Musik- och fritidsverksamheten

kommunstyrelsen

II. Taxor som tillämpas/justeras/uppräknas av respektive nämnd
Beslutsnivåer:
1. Respektive nämnd:
- detaljutformning
- anpassning av belopp (t ex index- eller basbeloppsanpassning, lagstadgat belopp, uppräkning
enligt den inflationsberäkning som ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om
budgetramar)
- tillämpningsanvisningar
på taxor som tidigare antagits eller grunder angetts av kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige:
- övriga ändringar

Taxa:

Ansvarig nämnd:

Upplåtelse av allmän plats
(1 § lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats)

kommunstyrelsen

Torgplatsavgifter
(1 § lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats)

kommunstyrelsen

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor
(5 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor, 20 § lagen om
brandfarliga och explosiva varor)

kommunstyrelsen

Sotning
(3 kap 6 § lagen om skydd mot olyckor)

kommunstyrelsen

Brandskyddskontroll
(3 kap 6 § lagen om skydd mot olyckor)

kommunstyrelsen

Tillstånd för lotterier
(53 § lotterilagen)

kommunstyrelsen

Byggnadsnämndens verksamhet
(11 kap 5 § plan- och bygglagen)

byggnadsnämnden

Taxa inom miljöbalkens område
(27 kap 1 § miljöbalken m m)

miljönämnden

Offentlig kontroll inom strålskyddslagen
(SSI FS 1998:2)

miljönämnden

Offentlig kontroll inom livsmedelslagen
(förordningen om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel 2006:1166)

miljönämnden

Offentlig kontroll inom tobakslagen
(19 a § tobakslagen)

miljönämnden

Kontroll inom lag om handel med
vissa receptfria läkemedel

miljönämnden

Taxa för kontroll enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa

miljönämnden

Hemvård
(8 kap 2 § socialtjänstlagen)
Vårdboenden
(8 kap 2 § socialtjänstlagen)

socialnämnden
socialnämnden

Färdtjänst
(10-11 §§ färdtjänstlagen)

socialnämnden

Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
(13 § alkohollagen)

socialnämnden

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
(2 a kap 10 § skollagen)

utbildningsnämnden

Uthyrning av lokaler inom utbildningsförvaltningen

utbildningsnämnden

III. Taxor som i helhet beslutas av respektive nämnd
(inom ramen för inriktningsmål och budgetdirektiv)
Taxa:

Ansvarig nämnd:

Kopiering
(KF § 170/1991)

kommunstyrelsen

LSS-insatser
(18-21 §§ lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade)

socialnämnden

Familjerådgivning
(8 kap 2 § socialtjänstlagen)

socialnämnden

Uthyrning av lokaler vid servicehus m m

socialnämnden

Prislista för måltider

socialnämnden

Tekniska hjälpmedel/korttidslån

socialnämnden

Busskort för skolelever

utbildningsnämnden

Föräldrautbildning

utbildningsnämnden

Ansökan om godkännande att starta
fristående förskola, godkännande av en ny huvudman
för en befintlig förskoleenhet och ansökan om utökning
av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet
(2 kap. 5 c § skollagen)

utbildningsnämnden

Ersättning för uppehälle, stöd- och hjälpinsatser
(8 kap 1 § socialtjänstlagen)

socialnämnden
utbildningsnämnden
inom resp område

Övriga taxor

respektive nämnd
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