
 

 

 
 

Taxor och avgifter 2023 
 

 

 

Beslutad av kf 14/12 2022 

  



 

2 

Innehållsförteckning 

1 Taxor och avgifter i Marks kommun .................................................................... 4 

2 Kommunstyrelsen ...................................................................................................... 6 

3 Barn- och utbildningsnämnden ........................................................................... 10 

4 Kultur- och fritidsnämnden .................................................................................. 11 

5 Miljönämnden ............................................................................................................ 12 

6 Plan- och byggnadsnämnden............................................................................... 14 

7 Teknik- och servicenämnden ............................................................................... 16 

8 Socialnämnden .......................................................................................................... 21 

9 Äldreomsorgsnämnden .......................................................................................... 23 

 

 

Bilaga 1: Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 

Bilaga 2: Plan- och bygglovstaxa 

Bilaga 3: Taxa för Marks allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Bilaga 4: Renhållningstaxa 

Bilaga 5: Taxa enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 

Bilaga 6a: Miljöbalkstaxans taxebilaga 2 – Fast årlig avgift 

Bilaga 6b: Miljöbalkstaxans taxebilaga 3 – Timavgift 

 

  



 

3 

Inledning 

Nämnder och styrelser ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella förslag 

till förändringar ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs av 

kommunfullmäktige. Endast i undantagsfall behandlas taxor och avgifter vid andra 

tillfällen under året eftersom dessa, tillsammans med skatter och utjämning utgör en 

viktig del av finansieringen av kommunens verksamheter 

I detta dokument redovisas vilka taxor som finns i Marks kommun under 2023 på ett 

övergripande sätt. Taxorna redovisas per ansvarig nämnd med förteckning av 

nämndens samtliga taxor och avgifter, föreslagna förändringar samt en 

sammanställning av nämndens taxeintäkter. Visa omfattande taxor med förändringar 

finns i sin helhet som bilaga till dokumentet.  

Med avgift avses i detta sammanhang priset på en vara eller tjänst. Taxa omfattar 

även regler för avgiftsuttag, olika föreskrifter mm. 

Beloppen ska fastställas exklusive mervärdesskatt (moms) för att undvika att nya 

beslut behöver tas på grund av förändringar av mervärdesskatten. Om avvikelse skett 

mot detta bör det klart framgå. Priser ska dock alltid presenteras för kund och brukare 

inklusive eventuell moms så att det klart framgår vilket belopp som kommer att 

debiteras.  

För att bli en kommun där det är ännu lättare att driva företag ges Bygg- och 

miljönämnden i uppdrag att börja med efterdebitering av samtliga taxor vid tillsyn. 
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1 Taxor och avgifter i Marks kommun 

I Marks kommun finns följande taxor: 

Kommunstyrelsen 

• Taxor och avgifter för mark och exploaterings verksamhetsområde 

• Taxa för kopior och avskrifter 

• Taxa för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund myndighetsutövning 

• Taxa för el vid kommunal laddinfrastruktur 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Taxa för förskola och skolbarnsomsorg 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Avgifter och hyror för kommunala lokaler för fritidsändamål 

• Avgifter för inom- och utomhusbad 

• Avgifter för fotbollsplaner och idrottsplatser 

• Avgifter för Rydals Museum 

• Avgifter inom biblioteksverksamheten 

• Avgifter för lotteritillstånd 

• Kulturskoletaxa 

Miljönämnden 

• Miljöbalkstaxa 

• Livsmedelstaxa 

• Ansökningsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen 

• Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

• Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen 

• Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter 

• Taxa för solarietillsyn enligt strålskyddslagen 

• Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter 

• Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer 

Plan- och byggnadsnämnden 

• Plan- och bygglovstaxan 

• Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt 

miljöbalken 

Socialnämnden 

• Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt boende 

• Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnsomsorg 

Teknik- och servicenämnden 

• Taxa för torgplatser 

• Taxa för parkeringsplatser 

• Taxa för hushållsvatten i tank 

• Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten 

• Felparkeringsavgifter 

• Kontrollavgift för parkering på kvartersmark 

• Renhållningstaxa 

• VA-taxa 

• Uthyrning av plats på gemensamma skyltar 

• Avgift vid schaktning på allmän plats 
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• Gravplatsavgift på kommunal begravningsplats för sällskapsdjur 

• Taxa för kommunala ställplatser 

• Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär 

Äldreomsorgsnämnden 

• Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende 

• Matdistribution/abonnemang, eget boende samt avgifter på äldreboendenas 

restauranger 

• Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt boende 

• Avgift för vaccination 

• Färdtjänstavgifter 
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2 Kommunstyrelsen 

Sammanställning samtliga taxor 

Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senast
e 

ändrin
g av 

taxan i 
KF 

(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

Taxor och avgifter 
för mark och 
exploaterings 

verksamhetsområd
e 

Arrenden, 
parkeringsköp, 
försäljning av 
tomter samt 
tomtkö. 

 2020-
11 

Taket i intervallet 
i taxan för 

verksamhetstomt
er ändras till 300 

kr/kvm mot 
nuvarande 200 

kr/kvm.  

Svår att låta följa ett 
index. Se nedan. 

 Taxa för kopior 
och avskrifter  

 Se tabell nedan    Ingen förändring Ingen förändring 

 Taxa för Södra 
Älvsborgs 

Räddningstjänst-
förbund 

myndighets-
utövning  

Avgifter för tillsyn 
och tillstånd 

1 900 kr 2020-
11 

Se tabell nedan Ändrad 
beräkningsmodell 

som innefattar 
helatillsynsarbetet 
snarare än beöket 

Taxa för el vid 
kommunal 

laddinfrastruktur 

Baserad på 
kommunens 
kostnad för el  
som är ca: 1 
kr/kWh 2022 samt 
1,50 kr/kWh för  
att finansiera 
infrastrukturen. 
Förslaget är i  
linje med större 
drivmedelsleverantö
rers  
pris för laddning i 
22 kW-stolpar. 

 Ny ca 2,50 kr per 
kWh exkl moms 
och 3 kr per kWh 

inkl moms 

Följer kommunens 
kostnadsutveckling 
med två faktorer: 
kostnad för el och 

infrastruktur 

      

 Papperskopior   

Format A4 Svartvitt Färg 

1-9 sidor Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

10 sidor-varje sida därutöver 30 kr 3 kr/sida 60 kr 6 kr/sida 

Format A3 10 kr/sida 20 kr/sida 

Betyg, bestyrkt 50 kr  

   

Kopia av bild- och ljudupptagning   

Kopia av videobandupptagning 600 kr/band  

Kopior av ljudband-upptagningar 
eller andra media med ljud- eller 
bildupptagning 

120 kr/band/CD/USB  

Avskrift av allmän handling inklusive 
utskrift av ljudupptagningar 

125 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 

 

   

Portokostnad   
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 Papperskopior   

När försändelsen väger mer än 100 
gram 

Portokostnad  

När försändelsen skickas mot 
postförskott eller liknande 

Portokostnad eller annan kostnad för 
sändningen 

 

 

Taxor och avgifter för mark och exploaterings verksamhetsområde 

Marknadsmässiga upplåtelser och uthyrningar 

De avgifter som inte omfattas att detta dokument hanteras med marknadsmässiga priser.  

Arrenden 

Taxan för arrendeavtal ska vara minst 500 kronor.  

Om uträkningen enligt nedan formler uppgår till mer än 500 kronor ska i stället uträkningen 
användas som gällande taxa. 

Taxan för samtliga arrenden avser årsavgifter per kalenderår.  

Taxa för jordbruksarrenden 

Taxa för jordbruksarrende ska basera sig på uthyrd hektar samt markförhållande på aktuell 
markyta.  

Markförhållandena kategoriseras i fyra kategorier enligt 

• Kategori 1 – Omfattar mark som är mycket kuperad, har flera hinder, eller är planlagt som 
industrimark. 

• Kategori 2 – Omfattar mark som är kuperad och som har hinder. 

• Kategori 3 – Omfattar mark som är plan eller relativt plan samt med inga eller få hinder. 

• Kategori 4 – Omfattar mark som är plan, omfattar stor yta, och med inga hinder. 

Med hinder avses bland annat öppna diken, bergknallar, träd som inskränker på området, 
stenar, brunnar, elstolpar, samt större vattensjukt område, samt liknande hinder. 

Jordbruksarrende enligt kategori 1 ska vara 500 kronor per hektar.  

Jordbruksarrende enligt kategori 2 ska vara 750 kronor per hektar.  

Jordbruksarrende enligt kategori 3 ska vara 1000 kronor per hektar.  

Jordbruksarrende enligt kategori 4 ska vara 1250 kronor per hektar.  

Taxa för lägenhetsarrenden 

Taxa för lägenhetsarrende ska basera sig på kategori av arrendator samt uthyrd kvadratmeter. 

Lägenhetsarrende till privat arrendator ska vara 5 kronor per kvadratmeter. 

Lägenhetsarrende till ideell arrendator ska vara 0,2 kronor per kvadratmeter. 

Ett lägenhetsarrende ska dock aldrig faktureras med mer än 10 000 kronor trots ovanstående 
uträkning.  

Taxa för jakträttsupplåtelser 

Taxa för jakträttsupplåtelser ska basera sig på uthyrd hektar. 
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Jakträttsupplåtelser ska vara 110 kronor per hektar.  

Taxa för ändamålsspecifika arrenden 

Taxa för ändamålsspecifika arrenden ska basera sig på fasta summor. 

Arrende för mast med tillbehör ska vara 12 000 kronor. 

Arrende för teknikbod och liknande anläggningar ska vara 7 000 kronor. 

Arrende för skyltanläggning för näringsidkare ska vara 3 000 kronor. 

Taxa för parkeringsköp 

Taxa för parkeringsköp avser rätten att nyttja plats på kommunal parkering på kvartersmark 
och ska vara 250 000 kronor per parkeringsplats.  

Taxa för försäljning av tomter 

Taxa för försäljning av tomter ska basera sig på ändamålet med tomter. 

Försäljning av småhustomter ska vara 30 000 – 750 000 kronor per tomt. 

Försäljning av verksamhetstomt ska vara 30 – 300 kronor per kvadratmeter.  

Taxa för tomtkön 

Taxan avser årsavgifter per kalenderår.  

Placering i tomtkön ska vara 300 kronor.  

Förändrade taxor 

Taxa Taxa 2022 Taxa 2023 Kommentarer 

Taxa för Södra 
Älvsborgs 
Räddningstjänst-
förbund myndighets-
utövning 

  Lagstadgad moms gäller ej vid 
myndighetsutövning. Med 

myndighetsutövning menas all 
handläggning i ärendet så som 

exempelvis besök, förberedelser samt 
efterarbete. Ny beräkningsgrund från 
och med 2023 där hela tillsynsarbetet 

debiteras istället för själva besöket. 

Tillsyn enligt Lagen skydd 
mot    olyckor, grundavgift 

1 864 kr 1 150 kr  

Tillsyn enligt Lagen skydd 
mot olyckor, timavgift 

1 864 kr 1 150 kr  

Tillsyn enligt Lagen 
brandfarliga och explosiva 
varor, grundavgift 

1 864 kr 1 150 kr  

Tillsyn enligt Lagen 
brandfarliga och explosiva 
varor, timavgift 

1 864 kr 1 150 kr  

Hantering av tillstånd 
enligt Lagen brandfarliga 
och explosiva varor, 
timavgift 

1 864 kr 1 150 kr  

Taxa för el vid kommunal 
laddinfrastruktur 

NY  Ca 2,50 kr per kWh 
exklusive moms resp. 

3,00 kr inklusive 
moms 

Följer kommunens kostnadsutveckling 
med två faktorer: kostnad för el och 

infrastruktur 
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Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Exploatering, 
verksamhetsområden, 
arrenden och tomtkö 450 500 500 500 

Summa (tkr) 450 500 500 500 
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3 Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanställning samtliga taxor 

Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senaste 
ändring 

av 
taxan i 

KF 
(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

Förskola, 
skolbarnsomsorg 

Marks kommun 
använder den 
nationella 
maxtaxan, vilket 
innebär att 
vårdnadshavaren 
betalar en viss 
procent av 
hushållets 
bruttoinkomst upp 
till ett inkomsttak 

Hushållets 
bruttoinkomst 
förändras efter 
ett lagstyrt 
index årligen. 
Inkomsttaket 
per månad för 
2021 var 50 
340 kronor. 

201511 Inkomsttaket per 
månad för 2021 är 
50 340 kronor, enligt 
förordning 2001:160 

Skolverket lämnar 
senast 1 december 
uppgifter om 
inkomsttak och 
högsta avgift för 
2023. 

Marks kommun tillämpar sedan 1 januari 2002 maxtaxa för förskola och fritids där 

vårdnadshavare betalar en viss procent av hushållets bruttoinkomst i avgift. Den maximala 

bruttoinkomsten begränsas av ett inkomsttak som bestäms årligen av skolverket. 

Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat att avgiften beräknas på en maxinkomst 

efter index enligt förordning 2001:160. Skolverket uppdaterar inkomsttak och högsta avgift 

årligen. 

 

Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Förskola, fritidshem 26 571 25 700 25 700 26 200 

     

     

Summa (tkr) 25 633 25 700 25 700 26 200 
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4 Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde omfattar många delar som till viss del 

finansieras av taxor och avgifter. Utfallet 2021 påverkades av Covid-19, vilket genererade ett 

större intäktsbortfall framför allt vad gällde hyresintäkter på fritids- och idrottsanläggningar 

samt låga intäkter på inomhusbadet.  

I budget 2022 ligger en tillfällig neddragning av taxeintäkter på inomhusbadet som under året 

varit stängt för ombyggnation. Badet är exkluderat i siffrorna för 2023 nedan men nämnden 

fattade den 15 september 2022 beslut om förslag till avgifter för Kaskad 2023 vilket innebär 

att avgifterna höjs med 15 % generellt med avrundning till närmsta 5 kr i intervallet 0–99 kr, 

närmaste 10 kr i intervallet 100–499 kr och närmaste 50 kr för belopp över 1 000 kr. 

Höjningen motsvarar utvecklingen för PKV sedan taxan ändrades sist. I beslutet föreslog 

nämnden även att fri entré för barn 0-4 år ändras till fri entré 0-6 år i sällskap med badande 

vuxen. 

Nämndens förslag på taxor och avgifter för lokaler och anläggningar redovisas med anledning 

av omfattningen i bilaga. 

Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Kulturskola 64 110 110 110 

Bibliotek 42 116 116 116 

Övrig Kultur- och fritid 2 625 4 275 4 275 4 275 

Summa (tkr) 4 046 7 475 7 475 7 475 
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5 Miljönämnden 

Sammanställning samtliga taxor 

Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senast
e 

ändrin
g av 

taxan i 
KF 

(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

 Livsmedelstaxa   1 587 kr/h    Räknas upp enligt 
PKV  

 Miljöbalkstaxa   1 140 kr    Räknas upp enligt PKV 
med justering av vissa 
årsavgifter och 
timavgifter enligt bilaga 
6a och 6b   

 Taxa för offentlig 
kontroll enligt lag 
om foder och 
animaliska 
biprodukter  

 1 140 kr    Räknas upp enligt PKV  

 Taxa för tillsyn 
enligt 
strålskyddslagen  

 1 140 kr    Räknas upp enligt PKV  

 Taxa för 
sprängämnespreku
rsorer  

 1 140 kr    Räknas upp enligt PKV  

Taxa för 
alkohollagens, 
lagen om tobak och 
liknande produkter 
samt lagen om 
handel med vissa 
receptfria 
läkemedels 
tillämpningsområde
n 

   Nytt 
ansvarsområde: 
Tillsyn enligt ny lag 
för tobaksfria 
nikotinprodukter 

Timavgift likställs 
med Miljöbalkstaxan 

 Se förklaring i 
textavsnitt nedan 

 

Förändrade taxor 

Taxa Taxa 2022 Taxa 2023 Kommentarer 

Taxa för alkohollagens, 
lagen om tobak och 
liknande produkter samt 
lagen om handel med 
vissa receptfria 
läkemedels 
tillämpningsområden 

 Nytt ansvarsområde: 
Tillsyn enligt ny lag för 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Se bilaga förklaring nedan 

Miljöbalkstaxa   Manuell justering av vissa årsavgifter och 
timavgifter enligt bilaga 6a och 6b i syfte 
att spegla verklig tidsåtgång.   

Under 2022 inför miljönämnden Markmodellen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. I 

det ingår arbetet med övergång till efterhandsdebitering inom nämndens verksamhetsområde. 

Nedan följer en redovisning av arbetet så här långt samt förslag på ytterligare införandesteg 

inför 2023. 

Livsmedelstaxan 

För livsmedelskontrollen har efterhandsdebitering införts i kommunen från och med januari 

2022 vilket innebär att förskottsbetalning inte längre tas ut. Gällande avgiftsbeloppen görs 
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inga förändringar inför 2023 utöver den årliga indexjusteringen. 

Taxan för foder och animaliska biprodukter, strålskyddstaxan samt taxan för 

sprängämnesprekursorer  

För de befintliga taxorna gällande foder och animaliska biprodukter, strålskyddstaxa samt 

sprängämnesprekursorer gäller efterhandsdebitering. Här görs efter politiskt önskemål ett 

förtydligande i taxebestämmelserna så att det framgår att det här handlar om taxor som 

bygger på efterhandsdebitering för utförd tillsyn. Gällande avgiftsbeloppen görs inga 

förändringar inför 2023 utöver den årliga indexjusteringen. 

Miljöbalkstaxan 

För miljöbalkstaxan gäller redan efterhandsdebitering för den tillsyn som faller inom taxebilaga 

1 och 3 vilket utgör en betydande del av tillsynen. För det som faller inom taxebilaga 2 (den 

årliga tillsynen på de verksamheter som har störst behov och krav) gäller förskottsbetalning. 

Det pågår ett arbete inom SKR där man ser över möjligheterna med en övergång till 

efterhandsdebitering även här. I nuläget finns dock inget sådant taxeförslag framtaget. I 

avvaktan på ett sådant förslag och med beaktande att kommunen precis antagit SKR:s nya 

behovsstyrda miljöbalkstaxa från årsskiftet bedömer nämnden det som viktigt att inte förändra 

miljöbalkstaxan ytterligare inom ett så kort tidsspann för att inte tappa förtroende hos de som 

blir berörda. Det är dessutom en viktig arbetsmiljöfråga avseende nämndens personal som 

lagt mycket tid på denna nya taxa både under 2021 och under 2022. Här har under våren 

2022 pågått och pågår fortfarande arbete med att klassificera verksamheter utifrån den nya 

taxan. Dessutom behöver tid läggas under 2022 på att uppgradera taxebilagorna 1, 2 och 3 till 

SKR:s version 5.0 (uppgraderingen omfattar revideringar baserade på synpunkter från 

användare och regeländringar mellan juni 2018 och december 2021). Inför 2023 föreslås 

därför inga förändringar utöver den årliga indexjusteringen och den ovan nämnda 

textrevideringen av taxebilagorna. 

Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden 

Inom detta område föreslås inför 2023 en övergång till efterhandsdebitering av avgiften för 

tillsyn av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Detta i enlighet med Markmodellen. Gällande 

samma tillsynsavgift föreslås en korrigering i taxan så att avgiften justeras (ökar eller 

minskar) i förhållande till hur många tillsynsområden som ingår i tillsynen. Detta görs i 

huvudsak i dagsläget då avgiften ökar när en verksamhet utökar från 1 till 2 tillsynsområden 

eller från 3 till 4 områden. Däremot sker av oklar anledning ingen avgiftsjustering när en 

verksamhet utökar från 2 till 3 tillsynsområden (eller minskar från 3 till 2). Detta anser 

miljönämnden är en miss som behöver åtgärdas. 

I övrigt har en översyn gjorts av själva taxekonstruktionen. Detta då det sedan övertagandet 

av verksamheten från Borås Stad behövts tydliggöras vad avgiftsbeloppen är grundade på 

samt för att lättare kunna jämföra avgifter med andra kommuner. Ett förslag är framtaget där 

taxan i likhet med nämndens övriga taxor blir baserad på en timavgift. Timavgiften föreslås 

motsvara förvaltningens faktiska tillsynskostnader och därmed likställas med timavgiften för 

miljöbalkstaxan samt för taxan för foder och animaliska biprodukter, strålskyddstaxan och 

taxan för sprängämnesprekursorer. På liknande sätt (med timbasering) gör de även i 

Svenljunga och Ulricehamn. Effekten på avgiftsbeloppen blir överlag att de hamnar i nivå med 

befintliga avgifter. Jämfört med andra kommuner ligger beloppen inom verksamhetsområdet 

runt genomsnittet. 

Nya och kommande taxor 

Miljönämnden vill flagga för att två nya taxor är under utredning gällande två nya 

ansvarsområden som är på gång. Det ena avser kontroll av material i kontakt med livsmedel 

(FCM) och det andra avser tillsyn enligt en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter som föreslås 

att börja gälla från och med den 1 augusti 2022. Det är i skrivande stund oklart när dessa 

kommande taxor kommer att kunna tas upp till beslut. Förhoppningen är att kunna lyfta dem 

för behandling i september om det skulle visa sig att de behöver börja gälla från 1 januari 

2023. 
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Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Hälsoskydd, ATL 1 111 1 525 1 525 2 198 

Livsmedel 1 742 1 912 1 512 2 021 

Miljöskydd, Enskild 
avlopp 

4 233 6 017 6 017 7 996 

Naturvård 208 327 527 335 

Summa (tkr) 7 294 9 781 9 581 12 550 
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6 Plan- och byggnadsnämnden 

Sammanställning samtliga taxor 

Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senast
e 

ändrin
g av 

taxan i 
KF 

(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

Plan-och 
bygglovstaxa 

Se bilaga Se bilaga 202111 Inga förändringar 
utöver 
indexuppräkning 

Räknas upp enligt 
PKV 

Taxa för tillsyn och 
prövning av 
strandskydd och 
kulturreservat 
enligt miljöbalken 

Se bilaga Se bilaga 202111  I enlighet med 
miljöbalkstaxan 

      

      

 

Förändrade taxor 

Taxa Taxa 2022 Taxa 2023 Kommentarer 

    

 

Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Planverksamhet 1 855 2 190 2 190 2 550 

Kartverksamhet 1 119 755 794 704 

Bygglovsverksamhet 8 027 6 015 6 300 6 265 

Summa (tkr) 11 001 8 960 9 284 9 519 
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7 Teknik- och servicenämnden 

Sammanställning samtliga taxor 

Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senast
e 

ändrin
g av 

taxan i 
KF 

(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

Taxa för 
kommunala 
ställplatser för 
husbilar 

Avgift för att täcka 
kostnader för bl a el 
och andra 
driftkostnader på 
kommunala 
ställplatser för 
husbilar etc. I 
dagsläget finns det 
ställplatser vid 
Kinna resecentrum 
men taxan ska även 
tillämpas på 
eventuella framtida 
kommunala 
ställplatser 

100 kr per dygn 
och plats 

202111  Indexuppräknas ej 

Taxa för torgplatser I Marks kommun 
finns det tre 
torgplatser. Mor 
Kerstins torg i 
Kinna, Parktorget i 
Skene och Fritsla 
torg i Fritsla. En 
torghandlare får 
högst använda två 
torgplatser per 

tillfälle. Alla avgifter 
gäller förutsatt att 
säljare samlar ihop 
och tar bort sitt 
skräp från sin 
torgplats. 

En torgplats 
kostar 250 
kr/dag 
alternativt en 
fast avgift om 
5 500 kr per 
plats och år. 
En torgplats är 
ca 22 kvm. 

201612   

Taxa för 
parkeringsplatser 

 P-däck,275 
kr/månad, 
motorvärmar-
uttag, 30 kr/ 
månad, P-
plats 60 
kr/månad 

201311   

Taxa för 
hushållsvatten i 
tank 

Utkörning av 
hushållsvatten i 
tank 

Vardagar kl 7-
16: 2 500kr 
exkl moms, 3 
125 inkl 
moms. Efter 
vardagar kl 7-
16 (jourtid) 
och helgdagar 
3 600 kr exkl 
moms 4 
500 kr inkl 
moms. 

201911 Vardagar kl 7-16: 3 
000kr exkl moms, 3 
750 inkl moms. 
Efter vardagar kl 7-
16 (jourtid) och 
helgdagar 4 000 kr 
exkl moms 5 000 kr 
inkl moms. 

 

Brukningsavgifter 
för industriellt 
  avloppsvatten 
från textilindustrin 

Höjs enligt  VA-
taxan. Finns med i 
VA-taxan. 

  Utgår som egen 
taxa och 
inkulderas numer 
i VA-taxan. 

 

Felparkeringsavgift
er 

Gäller allmän 
platsmark 

700 kr 201911   
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Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senast
e 

ändrin
g av 

taxan i 
KF 

(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

Felparkeringsavgift 
- handikapp-plats 

Gäller allmän 
platsmark 

1 000 kr 201711   

Kontrollavgift för 
felparkering på 
  kvartersmark. 

Gäller 
kvartersmark. Får 
inte vara högre än 
taxa för 
felparkering. 

700 201911   

Renhållningstaxa Avgiften är 

uppbyggd med en 
fast grundavgift per 
antal lägenheter i 
kombination med 
hämtningsavgift 
grundad på 
hämtnings-
intervaller. Från och 
med 20210101 
ingår även 
returpappersansvar 

Se bilaga 202111 Se bilaga  

VA-taxa Avgiften för vatten- 
och avlopp (VA) 
består av olika 
delar. En fast 
grundavgift, en fast 
lägenhetsavgift, en 
rörlig del beroende 
på 
vattenförbrukningen
, samt en del för 
omhändertagande 
av dagvatten från 
gator och 
fastigheter. 

Se bilaga 202111 Se bilaga  

Uthyrning av plats 
på gemensamma 
  skyltar 

 125 kr/månad 200811   

Avgift vid 
schaktning på 
allmän plats 

Vid schaktning på 
allmän plats 
faktureras den som 
orsakar schaktning 
den självkostnad 
som kommunen 
faktureras av den 
entreprenör som 
enligt gällande avtal 
utför 
återställningsarbete
t. 

Förhöjd avgift 
om 
schaktningsar
beten 
genomförs i 
beläggningar 
yngre än eller 
lika med 3 år. 
Avgiften 
beräknas 
utgående från 
självkostnad 
för 
återställningsa
rbetet 
multiplicerat 
med: År 1 
- 5 ggr 
självkostnad(b
eläggningsåret
)År 2 - 4 ggr 
självkostnad 
År 3 - 2 ggr 
självkostnad 
År 4- 1 ggr 
självkostnad 

201012   
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Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senast
e 

ändrin
g av 

taxan i 
KF 

(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

Gravplatsavgift på 
kommunal 
begravningsplats 
  för sällskapsdjur 

 Avgiftuppgår 
till 500 kronor 
för en tio-års 
period. Moms 
utgår ej. 

201009 Avgift uppgår till 1 
000 kronor för en 
tio-årsperiod. Moms 
utgår ej. 

 

Taxa för externa 
måltider 

Taxan avser externa 
besökare icke 
pensionär inom 
restauranger på 
äldreboenden inom 
kommunen. 

85 kr/portion 201911   

 

Förändrade taxor 

Taxa Taxa 2022 Taxa 2023 Kommentarer 

Renhållningstaxa   Se bilaga 

VA-taxa   Se bilaga 

Gravplatsavgift på 
kommunal 
begravningsplatsför 
sällskapsdjur 

500 kr för 10 år 1 000 kr för 10 år Borås 1 125 kr för 5 år 
Varberg gratis 
Mjölby 1 150 kr för 10 år 
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Vatten- och avloppstaxa 

Med anledning av ökade kapitalkostnader behöver taxan ökas med cirka 5 % årligen under 
flera år framöver. Förslaget för 2023 innebär en ökning med 5 %. Exempel på avgifter före 
och efter höjning visas i nedanstående tabell.  

 

paragraf beskrivning Taxa 2022 

(utan moms) 

Taxa 2023 

(utan moms) 

Anläggningsavgifter   

5.1 a) en avgift avseende upprättande av varje upp-

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
138 968 kr 145 916 kr 

5.1 b) en avgift för var och en av lägenheterna nr 1  

t o m nr 15 
58 538 kr 61 465 kr 

 en avgift för varje därpå följande lägenhet  

fr o m nr 16  
28 272 kr 29 686 kr 

5.1 c) en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt upprättats. 

12 870 kr 13 516 kr 

 

Brukningsavgifter 

  

14.1 a) en fast avgift per år och fastighet 2 584 kr 2 714 kr 

14.1 b1) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet (villor och flerbostadshus).  

680 kr 714 kr 

14.1 b2) en avgift per år och bruttoareaenhet för 
fastighet jämställd med bostadsfastighet och 
utrymmen och annan fastighet enligt § 3. För 
definition av lägenhet se § 3. From ekv. 

lägenhet nr 51 tas ingen avgift ut. 

532 kr 558,6 kr 

14.1 c) för mätare med pulsräkneverk tillkommer en 
avgift per år om  

189 kr 198,4 kr 

14.1 d) en avgift per m3 levererat vatten 32 kr 33,6 kr 

14.1 e) en avgift per år och varje påbörjad 100-tal m2 
tomtyta* 

54 kr 56,7 kr 

19 Uthyrning av brandpostmätare 

Per påbörjad hyresmånad 

Per m3 levererat vatten 

Per m3 levererat vatten och avledande av 
avlopp 

 

212 kr 

14,40 kr 

32 kr 

 

212 kr 

14,40 kr 

32 kr 
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Avgifter under § 18 lämnas oförändrade. Den årliga brukningsavgiften för en normal vill med 
med en förbrukning på 150 m³ och en tomtyta på 800 m² blir 11 152 kr inkl moms, en 
ökning med 532 kr jämfört med 2022.   

 

Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Vatten-  och 
avloppsförsörjning 72 005 76 134 76 434 80 559 

Avfallshantering 32 618 33 843 34 243 36 238 

Gata/Park 115 183 183 183 

Summa (tkr) 104 738 110 160 110 860 116 980 

Intäkter på gata/park avser främst intäkter avseende felparkeringsavgifter men även till viss del parkeringsplatser, 
torghandel och begravningsplats för husdjur. 
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8 Socialnämnden 

Sammanställning samtliga taxor 

Taxa/taxe-
område 

Kort beskrivning 
av taxan Belopp 2022 

Senast
e 

ändrin
g av 

taxan i 
KF 

(åååå-
mm) 

Förslag till ny 
taxa 2023 
(samt kort 
motivering) 

Nytt taxebelopp 
2023 efter 

indexuppräkning 
eller uppräkning på 

annat fastställt 
sätt (om 

uppräkning, ange 
vilket index/sätt) 

Avgifter inom 
funktionsstöd, 
särskilt boende 

Serviceavgift/brukar
e 

2 170 kr/mån 2007-
11 

- X kr/mån 

 Serviceavgift/brukar
e bostad i särskilt 
boende som inte 
utgör ett 
hyresförhållande 
(psykiatri) 

2 229 kr/mån 2007-
11 

- X kr/mån 

 Egenavgift vid stöd- 
och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär 
för personer med 
missbruksproblemat
ik 

80 kr/dygn 2014-
12 

- Följer Västra 
Götalandsregionens 
egenavgift 

 Måltidsabonnemang
, helpension 

4 170 kr/mån  - X kr/mån 

 Måltidsabonnemang
, halvpension 

2 711 kr/mån  - X kr/mån 

 Måltidsabonnemang
, middag 

1 751 kr/mån  - X kr/mån 

Avgift för 
matkostnad vid 
korttidsvistelse/förl
ängd 
skolbarnomsorg 

0-7 år frukost 16 kr 
lunch 27 kr 
mellanmål 
8 kr kvällsmat 
18 kr 

2018-
12 

- frukost x kr lunch 
x kr mellanmål x kr 
kvällsmat x kr 

 8-15 år frukost 21 kr 
lunch 34 kr 
mellanmål 
9 kr kvällsmat 
24 kr 

2018-
12 

- frukost x kr lunch 
x kr mellanmål x kr 
kvällsmat x kr 

 16-20 år frukost 24 kr 
lunch 38 kr 
mellanmål 
10 kr 
kvällsmat 
27 kr 

2018-
12 

-  frukost x kr lunch 
x kr mellanmål x kr 
kvällsmat x kr  

Servicevgift/brukare följer årligt belopp för högkostnadsskydd fastställt av regeringen. 

Egenavgift vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär för personer med 

missbruksavgift följer Västra Götalandsregionens egenavgift. 

Måltidsabonnemang styrs av prisbasbeloppet samt konsumentverkets skäliga 

livsmedelskostnader. 

Avgift för matkostnader vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg styrs av skäliga 

livsmedelskostnader enligt konsumentverket som publiceras under fjärde kvartalet. 
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Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Omsorgsavgifter 282 540 500 500 

Kost 1 728 1 674 1 674 1 700 

     

Summa (tkr) 2 010 2 214 2 174 2 200 

 

Omsorgsavgifter 

Prognos för år 2022 är en något lägre nivå än budget, baserat på utfallet under årets första 

kvartal. Budgeten för år 2023 har lagts på samma nivå som förväntat utfall i år. 

Kost 

Budgeten för år 2022 är lägre än utfallet föregående år utifrån att beställning av måltider 

internt via TSF har avslutats inom vissa verksamheter. Prognosen för året har lagts på samma 

nivå som årsbudgeten baserat på utfallet under årets första kvartal. Budgeten 2023 har lagts 

på ungefär samma nivå som innevarande år, med hänsyn till indexuppräkningar. 
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9 Äldreomsorgsnämnden 

Sammanställning samtliga taxor 

Taxa/ 

Taxe-område 

Kort 
beskrivning 
av taxan 

Belopp 2022 

Senaste 
ändring 
av taxan 
i KF 
(åååå-
mm) 

Förslag 
till ny 
taxa 
2023  

Nytt taxebelopp 2023 efter 
indexuppräkning eller uppräkning på 
annat fastställt sätt (om uppräkning, 
ange vilket index/sätt) 

Avgifter inom  

äldre- och 
handikapp-
omsorgen, eget 
boende 

Omsorgsavgift/
brukare exkl. 
ledsagarservice 

 

 

225 kr/tim 

 

 

 

2009–11  Följer prisbasbeloppets utveckling  

 

Omsorgsavgift/
brukare, 
ledsagar-
service 

225 kr/tim. 
Max 675 
kr/mån 

2012–11  Följer prisbasbeloppets utveckling 

 

 

Hemsjukvård/b
rukare  

 

 

318 kr/mån 

 

 

2010–12 

 Följer prisbasbeloppets utveckling 

 

Hemsjukvård 
enstaka 
tillfällen 

 

96 kr/tillfälle 

 

2007–11 

 Följer prisbasbeloppets utveckling 

 

Trygghets-
kamera (Ingår i 
maxtaxan) 

 

 

225 kr/mån 

 

 

2019-11 

 Följer prisbasbeloppets utveckling 

 

 

Trygghetslarm 

 

 

245 kr/mån 

 

 

2017–11 

 

Följer prisbasbeloppets utveckling 

 

Korttidsplats - 
omvårdnad 

 

72 kr/dygn 

 

 

2019-11 

 Följer prisbasbeloppets utveckling 

 

Korttidsplats - 
mat 

 

136 kr/dygn 

 

2019-11 

 Följer Måltidsabonnemang, helpension 
nedan men per dygn 

 

 
Dagvård - 
omvårdnad 

 

36 kr/dag 

 

2019-11 

 Följer prisbasbeloppets utveckling 

 Dagvård – mat 

 

68 kr/dag 

 

2019-11 

 Följer Måltidsabonnemang, helpension 
nedan men per dygn och enbart lunch 
och mellanmål 

 

Matdistri-
bution/ ab-
onnemang, 
eget boende 
samt avgifter 
på äldre-
boendenas 
restauranger 

Serviceavgift 
(uttages för 
brukare som 
inte har 
insatser där 
omsorgsavgift 
utgår) 

323 kr/mån 2008–11  Följer prisbasbeloppets utveckling 

 

Huvudrätt pris 
per portion 

 

65 kr/port 2019–11  Följer prisbasbeloppet samt 
konsumentverkets skäliga 
livsmedelskostnader 
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Taxa/ 

Taxe-område 

Kort 
beskrivning 
av taxan 

Belopp 2022 

Senaste 
ändring 
av taxan 
i KF 
(åååå-
mm) 

Förslag 
till ny 
taxa 
2023  

Nytt taxebelopp 2023 efter 
indexuppräkning eller uppräkning på 
annat fastställt sätt (om uppräkning, 
ange vilket index/sätt) 

 

Efterrätt pris 
per portion 

 

 

11 kr/port 

 

2017–11 

 Prisbasbeloppets utveckling samt 
konsumentverkets skäliga 
livsmedelskostnader 

 

Avgift för 
måltider på 
äldreboendenas 
restauranger – 
pensionär 

 

 

75 kronor per 
portion inkl. 
moms 

 

2019-11 

 Prisbasbeloppets utveckling samt 
konsumentverkets skäliga 
livsmedelskostnader 

Avgifter inom 
äldre- och 
handikapp-
omsorgen, 
särskilt boende 

Serviceavgift/br
ukare 

 

 

2 170 kr/mån 

 

2016–06 

 Ev. höjning enl regeringsbeslut som 
meddelas av Socialstyrelsen vanligen i 
november. 

 

Serviceavgift/br
ukare bostad i 
sådant särskilt 
boende som 
inte utgör ett 
hyres-
förhållande 

 

 

 

2 229 kr/mån 

 

 

2016–06 

 Ev. höjning enl regeringsbeslut som 
meddelas av Socialstyrelsen vanligen i 
november. 

 

Måltidsabonne
mang, 

helpension 

 

 

4 070 kr/mån 

2013–11  Prisbasbeloppets utveckling samt 
konsumentverkets skäliga 

livsmedelskostnader 

 

Måltidsabonne
mang, 
halvpension 

 

2 645 kr/mån 

2013–11  Prisbasbeloppets utveckling samt 
konsumentverkets skäliga 
livsmedelskostnader 

Måltidsabonne
mang, middag 

1 709 kr/mån 2013–11  Prisbasbeloppets utveckling samt 
konsumentverkets skäliga 
livsmedelskostnader 

Avgift för 
vaccination 

Avgift för 
vaccination mot 
influensa 

100 kr per 
tillfälle  

2019–11  Hette tidigare Avgift för hembesök för 
vaccinering inkl. vaccin. 

Följer rek pris enligt smittskydd 

Färdtjänst 

Resor inom en 
kommun inom 
Marks 
kommuns 
färdtjänst-
område 

 

Västtrafiks 
vid var 
tidpunkt 
gällande 
baspris med 
ett påslag på 
30 %. Dock 
ska den taxa 
(egenavgift) 
som gäller 
dagtid även 
gälla kväll 
och natt  

 

2021-02  Vid taxeändring av kommunen 
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Taxa/ 

Taxe-område 

Kort 
beskrivning 
av taxan 

Belopp 2022 

Senaste 
ändring 
av taxan 
i KF 
(åååå-
mm) 

Förslag 
till ny 
taxa 
2023  

Nytt taxebelopp 2023 efter 
indexuppräkning eller uppräkning på 
annat fastställt sätt (om uppräkning, 
ange vilket index/sätt) 

 

Resor till, från 
och emellan 
kommuner där 
färdtjänsttillstå
nd från Marks 
kommun gäller 

 

Västtrafiks 
vid var 
tidpunkt 
gällande 
baspris med 
ett påslag på 
70 %. Dock 
ska den taxa 
(egenavgift) 
som gäller 
dagtid även 
gälla kväll 
och natt  

 

 Vid taxeändring inom Västtrafik 

 

Resor till och 
från lönearbete 
samt resor till 

och från 
studieplats 
inom Marks 
kommuns 
färdtjänstområ
de 
(pendlingsavstå
nd) för studier 
som motsvarar 
Komvux eller 
universitetets 
högskole-
studier 

 

Kollektivtrafik
ens taxa 
inklusive 

rabatter som 
gäller för den 
tidpunkt som 
resan 
utfördes 

 

2021-02  Vid taxeändring inom Västtrafik 

 

Resor till och 
från daglig 
verksamhet 
som beviljats 
enligt LSS, 
samt resor till 
och från daglig 
verksamhet 
enligt SOL 

 

  

 
 Vid taxeändring inom Västtrafik 

 

Ledsagare och 
medresande 
barn 

 

Se "Riktlinjer 
färdtjänst" 

  

 
Anslutningsreso
r 

Se "Riktlinjer 
färdtjänst" 

  

 
 
 

Totala intäkter taxor och avgifter 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 

Kost 16 400 17 100 17 100 17 400 

Omsorgsavgifter 17 800 18 500 18 500 18 900 

Färdtjänst 560 600 600 600 

Summa (tkr) 34 760 36 200 36 200 36 900 
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Kost 

Budgeten för år 2022 är högre än utfallet föregående år utifrån indexuppräkning. Prognosen 

för året har lagts på samma nivå som årsbudgeten baserat på utfallet under första tertialet. 

Budgeten 2023 har lagts på ungefär samma nivå som innevarande år, med hänsyn till 

indexuppräkningar. 

Omsorgsavgifter 

Prognos för år 2022 är samma nivå som årsbudgeten, baserat på utfallet under första tertialet. 

Budgeten 2023 har lagts på ungefär samma nivå som innevarande år, med hänsyn till 

indexuppräkningar. 

Färdtjänst 

Färdtjänstens taxa gäller egenavgifter och har budgeteras i nivå med föregående års utfall 

inklusive indexuppräkning. Prognosen för 2022 är en budget i balans och budgeten 2023 har 

lagts på samma nivå som innevarande år. 

 

 


