Foto: Jan Töve

Taxor 2022
Samlad taxebilaga för
Ulricehamns kommun

Taxor
Moms tillkommer för vissa taxor
En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt
mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar
för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg,
äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg)
är undantagen från skatteplikt.
Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är
exklusive moms tillkommer moms vid debitering.

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om
anpassningar i vissa fall
Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat
reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar
som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade
maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att
kommunen beslutar om anpassning av taxan.
Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett
pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i
Ulricehamns kommun.

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning
Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och
kostnad för avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

2

Innehållsförteckning
BYGGA, BO OCH MILJÖ ....................................................................... 4
Livsmedel, hälsoskydd och annan tillsyn ........................................................4
Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms) ........................................................5
Avgifter för nyttjande av allmän platsmark ....................................................5
Parkering ............................................................................................7
Tomtavgifter ........................................................................................9
Bygglov, detaljplaner och planärenden ....................................................... 10

BARN OCH UTBILDNING..................................................................... 13
Barnomsorg ........................................................................................ 13
Musikskoleavgift .................................................................................. 15

STÖD OCH OMSORG ......................................................................... 15
Färdtjänst ......................................................................................... 16

MÅLTIDER ..................................................................................... 18
KULTUR OCH FRITID ........................................................................ 19
Kostnadskategorier ............................................................................... 19
Bibliotek ........................................................................................... 19
Övrigt............................................................................................... 19
Gymnastik- och idrottshallar.................................................................... 19
Ishall................................................................................................ 20
Lassalyckans idrottsanläggning ................................................................. 21
Simhallen .......................................................................................... 22
Småbåtshamn ..................................................................................... 24
Scenmoduler ...................................................................................... 24
Sekretariatvagn och toalettvagn ............................................................... 24
Skolornas lokalhyror .............................................................................. 25

ÖVRIGT ........................................................................................ 26
Kopiering för föreningar ......................................................................... 27

RENHÅLLNING, AVFALL OCH VA-TAXA .................................................. 27

3

Bygga, bo och miljö
Livsmedel, hälsoskydd och annan tillsyn
Avgifter för prövning och tillsyn av livsmedel, tobak mm.
Taxans namn

Taxa

Tillsyn livsmedel offentlig kontroll

1 410 kr/tim

Tobak tillsyn

1 026 kr/tim

Tillstånd tobak

1 026 kr/tim

Tillfälligt tillstånd Tobak

1 026 kr/tim

Folköl

1 026 kr/tim

Tillsyn receptfria läkemedel

1 026 kr/tim

Avgifter för prövning och tillsyn, övrigt
Taxans namn

Taxa

Kemikalier

1 026 kr/tim

Miljöfarlig verksamhet

1 026 kr/tim

Hälsoskydd

1 026 kr/tim

Solarier

1 026 kr/tim

Foder eller animaliska biprodukter

1 026 kr/tim

Sprängämnesprekursorer

1 026 kr/tim

Avgifter för prövning av serveringstillstånd
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska avgift för serveringstillstånd omräknas enligt
fastställd procent av prisbasbeloppet. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan inges
till kommunen. Kommunen har ingen skyldighet att påbörja en utredning av ansökan förrän
avgiften erlagts.
Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin och starköl. Om restaurangrapporten
inte kommer in i tid skickar Tillståndsenheten en påminnelseavgift på 1 026 kronor per
påminnelse. Om rapporten inte kommit in efter två påminnelser kommer högsta rörliga
tillsynsavgiften att debiteras.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning.
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Taxans namn

Taxa

Ansökan och förändring i serveringstillstånd

1 026 kr/tim

Avgift för kunskapsprov

1 026 kr/tillfälle

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar

1 026 kr/tim

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider
till kl. 02.00

1 026 kr/tim

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering beroende på
omsättning

1 026 kr/tim

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd

1 026 kr/tim

Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport

1 026 kr

Extra kontroll

1 026 kr/tim

Försvårad delgivning

1 026 kr/tim

Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms)
Taxans namn

Taxa

Arrendeavgift jordbruksmark

Enligt regler för
arrenden

Arrendeavgift för betesmark

Enligt regler för
arrenden

Jaktzon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt

126 kr/ha/år

Jaktzon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv

107 kr/ha/år

Jaktzon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv

54 kr/ha/år

Jaktzon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och
skyddsjakt

21 kr/ha/år

Avgifter för nyttjande av allmän platsmark
Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur
Taxans namn
Taxa
Administrativ avgift per upplåtelse och avtal
600 kr
3 x fastställd taxa
Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter
+ administrativ
upplåten tid
avgift
5 kr/m²/påbörjad
Byggetableringar (byggställningar, bodar, upplag,
månad, minst 400
containrar, byggkranar)
kr/månad
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Evenemang
Taxans namn
Cirkus
Stora evenemang med inträde, över 500m²
Mindre evenemang med inträde, max 500m²
Evenemang utan inträde
Ideella föreningar utan inträde

Taxa
1 500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjat
dygn
Endast administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ avgift

Försäljning
Taxans namn
Uteservering
Försäljning, korttid, max 10 m²
Försäljning, korttid, över 10 m²
Försäljning
Matvagn, foodtruck m.m.
Fasta kiosker/gatukök eller liknande – med plats
för sittande gäster
Fasta kiosker/gatukök eller liknande – för
avhämtning

Taxa
30 kr/m²/påbörjad
månad, minst 200
kr/ månad
100 kr/påbörjat
dygn
200 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjad 7dagarsperiod
20 kr/påbörjat dygn
50 kr/m²/månad
25kr/m²/månad

Övrigt
Taxans namn
Uppställning av fordon, max 500 m²
Uppställning av fordon, över 500 m²
Reklamskyltar, trottoarpratare, ej
bygglovspliktiga, ej Storgatan
Tidningsställ/varuställ
Ideella aktiviteter
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser,
inom centralorten
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser,
utom centralorten

Taxa
500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
800 kr/påbörjad
månad
1 000 kr/st/år
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad
1 kr/m²/påbörjad
månad
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Marknyttjande
Taxans namn
Användande av allmän platsmark

Taxa
2 kr/m²/påbörjad
månad

Avvikelser
Taxans namn
Storgatan 1,5 m från fasadliv
Skolklasser och välgörenhet

Taxa
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift

Torghandel
Taxans namn

Taxa

Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år

0 kr/tillfälle

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 kalenderdagar per
200 kr/tillfälle
kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)
Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–29 kalenderdagar
350 kr/tillfälle
per kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)
Fast försäljning 1–5 m², minst en månad

500 kr/påbörjad
månad

Fast försäljning 5,1–30 m², minst en månad

800 kr/påbörjad
månad

Parkering
Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen
Taxans namn

Taxa

Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud
att stanna och parkera fordon

900 kr

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller
parkerat fordon på plats avsedd för rörelsehindrad
utan att inneha ett särskilt tillstånd avsedd för
rörelsehindrad

1 000 kr

Parkerat på plats med förbud att parkera fordon

700 kr

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt
trafikförordningen

500 kr
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Överträdelser av lokala trafikföreskrifter
Taxans namn

Taxa

Stannat eller parkerat fordon på plats med
förbud att stanna och parkera fordon

900 kr

Stannat eller parkerat fordon på plats avsedd för
rörelsehindrad utan att inneha särskilt tillstånd

1 000 kr

Parkerat fordon på plats med förbud att parkera

700 kr

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt
lokal trafikföreskrift

500 kr

Trafik, gata och parkering
Taxans namn

Taxa

Nyttoparkeringstillstånd 1 år

2 500 kr/år

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad

350 kr/mån

Trafikö

1 350 kr exkl.
moms april-okt

Extra trafikö

450 kr exkl. moms
april-okt

Taxans namn

Taxa

Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i tid =
2 000 kr/st
ingen avgift)
Framtida underhåll av asfaltskarv vid
schaktöppning i gata. Taxan undantas vid
grävning för fiber under förutsättning att 10 års
garantitid lämnas på arbetet.

120
kr/löpmeter/skarv

Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid
återställd schakt

5 000 kr/st

Brister på arbetsplatser på väg enligt handbok
Arbete på väg

5 000 kr/st

Trafikmätning

1 000 kr/st

Dispens för tunga, långa, höga och breda
transporter

600 kr/dispens

Flyttning av fordon från gatumark, enligt
gällande lagstiftning (fordonsägaren debiteras)

1 500 kr/fordon

Flyttning av fordon från tomtmark, enligt
gällande lagstiftning (tomtägaren debiteras om
fordonsägaren är okänd)

1 500 kr/fordon

Uppställning av fordon vid fordonsflytt

30 kr/dygn
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Tomtavgifter
Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma
tomt blir det budgivning
Taxans namn

Taxa

Byggrätt enligt gällande detaljplan med total möjlig
byggrätt, kr/m² BTA för
Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata,
fastighetsbildning

lägst 500 kr/m²
BTA

Villatomter
Taxans namn

Taxa

Villatomter Ulricehamn

lägst 200 kr/m²

Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och Gällstad

75 kr/m²

Villatomter, övriga orter

50 kr/m²

Industri- och servicetomter
Taxans namn

Taxa

Vist industriområde

170 kr/m²

Hester industriområde

170 kr/m²

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive
grovterrassering, gatukostnadsersättning och
fastighetsbildning

375 kr/m²

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive
grovterrassering, gatukostnadsersättning och
fastighetsbildning

315 kr/m²

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning,
oterrasserad.

200 kr/m²

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning,
oterrasserad.

170 kr/m²

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/hotell så kallad
250 kr/m²
"Servicetomt", terasserad.
Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/ hotell sk.
"Servicetomt", oterrasserad.

200 kr/m²

Industrimark i Gällstad, Hökerum och Timmele

60 kr/m²

Industrimark, övriga orter

10 kr/m²
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Bygglov, detaljplaner och planärenden
Bygglov, detaljplaner med mera
I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska
byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg
eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för
nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för
närmare besked om dina kostnader. Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2022. I denna finns definitioner och
beräkningsgrunder samt en genomgång om hur dessa ska användas.
Taxans namn

Taxa

Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart- och
mätarbete

1 026 kr/tim

Anmälan

HF2*mPBB*OF*XF

Prövning för bygglov

(HF1+HF2)*mPBB*OF*XF

Villkorsbesked

40 mPPB

Ingripandebesked

40 mPPB

Förhandsbesked inom plan

60 mPBB

Förhandsbesked utom plan

200 mPBB

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej
ianspråktagen plats)

20 *mPBB*OF*XF

Kommuniceringsavgift

KOM*mPBB

Planavgift vid bygglov

mPPB*PF*OF

Taxans namn

Taxa

Planavgift vid bygglov Detaljplaner 2017
och framåt (då avgift ej tagits ut vid
markförsäljning eller vid upprättandet av
detaljplanen)

PF 100

Planavgift Detaljplaner 1987–2016
nybyggnad

PF 74

Planavgift Detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m.m.> 50
m2 BTA

PF 35

Planavgift Detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m. m. <50 Fast pris 2 000 kr
m2 BTA
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Taxans namn

Taxa

Avslag (lov)

HF 1

Vägrat startbesked (lov, anmälan)

0,25 HF2

Avvisat ärende

20 mPBB

Återtagen ansökan (påbörjad
handläggning)

1 026 kr/tim

Försvårad delgivning

1 026 kr/tim

Planavgift vid bygglov detaljplaner 2017
och framåt

PF 100

Tillbyggnad/ändring detaljplaner 2017 och
PF 60
framåt
Planavgift detaljplaner 1987–2016
nybyggnad/tillbyggnad> 50% av
huvudbyggnad

PF 74

Planavgift detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m.m.> 50
m2 BTA

PF 35

Planärenden
Taxans namn

Taxa

Planbesked liten åtgärd

300 *mPBB

Planbesked medelstor åtgärd

350 *mPBB

Planbesked stor åtgärd

400 *mPBB

Klass 1, Mycket enkelt planärende eller
upphävande av detaljplan med liten
planproblematik, begränsad yta, få
sakägare. Exempelvis ändring av
planbestämmelser.

75 000 kr

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad
problematik, begränsad sakägarkrets.

160 800 kr

Klass 3, Normalt planärende med normal
planproblematik och ej alltför stort
område och sakägarkrets.

268 100 kr

Klass 4, Normalt planärende med normal
planproblematik, ej alltför stort område.
Större sakägarkrets.

375 400 kr

Klass 5, Komplext planärende med
omfattande planproblematik och/eller
omfattande sakägarkrets.

482 600 kr

Klass 6, Mycket komplext planärende med
särskilt omfattande planproblematik och
oklara förutsättningar. Kan innebära
betydande miljöpåverkan.

643 600 kr
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Kart- och mättaxa
Taxans namn

Taxa

Bygglovskarta

1 026 kr/tim

Förenklad nybyggnadskarta

mPBB*NFK

Nybyggnadskarta

mPBB*NFK

Kartprodukt och mätning vid strandskydd

mPBB*NFK

Utstakningsavgift

mPBB*UF

Lägeskontroll

mPBB*MF

Grundkarta

1 026 kr/tim

Inmätning av objekt utöver det som ingår i
grundkartan.

1 026 kr/tim

Gränsutvisning/gränsutredning

1 026 kr/tim

Digitalt ortofoto, KF=7,5

mPBB*KF*HA

Stadsmodell i 3D, KF= 7,5

mPBB*KF*HA

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

mPBB*KF*HA

Markering och inmätning av tillfällig punkt

mPBB*MF

Utskrift

mPBB*A*ÅF

Kommentar
Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och
beräkningsgrunder, samt en genomgång hur dessa ska användas.
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Barn och utbildning
Barnomsorg
Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 52 410 kr för 2022.
Taxorna för förskola och fritidshem följer de belopp som anges i Skolverkets föreskrift.

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den
31 juli det år de fyller tre år
Taxans namn

Taxa

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 1 572 kr/mån

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 1 048 kr/mån

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 524 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga
månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år.
Taxans namn

Taxa

Barn 1

högst 1 093 kr/mån

Barn 2

högst 728 kr/mån

Barn 3

högst 364 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

För barn i förskola
och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a § 9
utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka.
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Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i förskoleklass eller skola.
Taxans namn

Taxa

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 1 048 kr/mån

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 524 kr/mån

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst

högst 524 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/familjedaghem
bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende
om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet.

Skollovstaxa
För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 100 kr ut per beställd dag.
Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Fritidsbarn avser
barn 6-12 år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år).

Regler för barnomsorg och förskola
Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se
Vårdnadshavares gemensamma arbetstider (veckovis återkommande) ska ligga till grund för
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt schema meddelas via appen Tieto Edu.
Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats.
Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som
sjukdom, ferier, etcetera.
Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se. Uppsägningstiden är två
månader.
Avgift debiteras via faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den
sista vardagen i månaden. Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler. Om
avgiften för två månader förfallit och fakturorna fortfarande är obetalda, skickar kommunen
meddelande till dig som vårdnadshavare. Rektor tar beslut om avstängning av
omsorgsplatsen. Beslutet tas med 14 dagars varsel. Vårdnadshavare ska lämna uppgift om
inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift
inte lämnas kommer maximal taxa att gälla.
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Musikskoleavgift
Taxans namn

Taxa

Musikskoleavgift 1:a barnet

725 kr/termin

Musikskoleavgift 1:a barnet två ämnen

1 088 kr/termin

Musikskoleavgift 2:a barnet

375 kr/termin

Musikskoleavgift 2:a barnet två ämnen

563 kr/termin

Musikskoleavgift 3:e barnet

375 kr/termin

Musikskolavgift 3:e barnet två ämnen

563 kr/termin

Prövningsavgift

500 kr

Stöd och omsorg
Funktionsnedsättning
Alla beslut enligt LSS.
Taxans namn

Taxa

Måltidsabonnemang per månad, gruppbostad

2 602 kr/mån

Frukost

19 kr

Lunch

37 kr

Mellanmål

11 kr

Kvällsmål

36 kr

Lunch daglig verksamhet

56 kr exkl. moms

Individ-och familjeomsorg
Taxans namn

Taxa

Korttidsplats socialpsykiatri

94 kr/dygn
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Äldreomsorg
Taxans namn

Taxa

Hemtjänst ej dagliga insatser

550 kr/mån

Hemtjänst dagliga insatser

852 kr/mån

Vård- och omsorgsboende

1 977 kr/mån

Tillfälliga omvårdnadsinsatser

311 kr/tim

Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost

94 kr/dygn

Grundavgift medboende SÄBO

714 kr/mån

Serviceinsatser inom SoL, äldreomsorg och
funktionsnedsättning

311 kr/tim

Ledsagning inom SoL

165 kr/tim

Särskilda näringsprodukter inom kommunal
hemsjukvård

1 942 kr/mån

Trygghetslarm

231 kr/mån

Förbrukningsartiklar

144 kr/mån

Influensavaccin

Samma som Västra
Götalandsregionens
taxa

Grundavgift hemsjukvård

341 kr/mån

Förenklat biståndsbeslut

252 kr/tim

Färdtjänst
Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0–19 år
Taxans namn

Taxa

Resor hela dygnet
Inom Ulricehamns kommun

44 kr/resa

Ulricehamn – Borås

110 kr/resa

Ulricehamn – Falköping

128 kr/resa

Ulricehamn – Herrljunga

128 kr/resa

Ulricehamn – Mullsjö

128 kr/resa

Ulricehamn – Tranemo

121 kr/resa

Ulricehamn – Jönköping

128 kr/resa

Ulricehamn – Härryda

233 kr/resa

Ulricehamn – Bollebygd

168 kr/resa

Ulricehamn – Mölndal

275 kr/resa

Ulricehamn – Göteborg

275 kr/resa

Resor i annan kommun

82 kr/enkelresa
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Taxans namn

Taxa

Egenavgift för arbetsresor

35% av egenavgift för
färdtjänstresa

Egenavgift vuxen, åldersgrupp 20 år och äldre
Taxans namn

Taxa

Resor hela dygnet
Inom Ulricehamns kommun

56 kr/resa

Ulricehamn – Borås

144 kr/resa

Ulricehamn – Falköping

166 kr/resa

Ulricehamn – Herrljunga

166 kr/resa

Ulricehamn – Mullsjö

166 kr/resa

Ulricehamn – Tranemo

154 kr/resa

Ulricehamn – Jönköping

166 kr/resa

Ulricehamn – Härryda

287 kr/resa

Ulricehamn – Bollebygd

204 kr/resa

Ulricehamn – Mölndal

342 kr/resa

Ulricehamn – Göteborg

342 kr/resa

Resor i annan kommun

82 kr/enkelresa

Egenavgift för arbetsresor

35% av egenavgift för
färdtjänstresa
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Måltider
Taxans namn

Taxa

Personallunch

56,25 kr exkl.
moms

Personallunch studerande

56,25 kr exkl.
moms

Externa gäster

75,89 kr exkl.
moms

Måltidspriser äldreomsorg
Taxans namn

Taxa

Dygnsabonnemang av mat

4 388 kr/mån

Matdistribution matportioner

60 kr/portion

Matdistribution dessert

15 kr/portion

Matdistribution kvällsmål

35 kr/portion

Mat korttidsboende

146 kr/dygn

Måltidsabonnemang - palliativ vård

500 kr
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Kultur och fritid
Kostnadskategorier
Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i
Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för
erhållande av kommunala bidrag.
Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i
Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala
bidrag.
Kategori övriga - övriga föreningar och privata förhyrare.
* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal.
**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10–20% av biljettintäkt brutto. Dock lägst
lokalens timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad.

Bibliotek
Taxans namn

Taxa

Första påminnelse

10 kr

Andra påminnelse

20 kr

Räkning (efter 31 dagar)

20 kr

Förlorat lånekort

10 kr

Utskrift från PC/sida, kopiering A4

1,60 kr / 3,20 kr
exkl. moms

Kopiering A3

3,20 kr / 6,40 kr
exkl. moms

Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok

200 kr

Schablonbelopp bok barn, ljudbok

150 kr

Schablonbelopp CD musik

50 kr

Schablonbelopp DVD

350 kr

Schablonbelopp tidskrifter

50 kr

Övrigt
Provision om 20% av sammanlagd försäljning av de verk som sålts på utställningar när
kultur ansvarar för bemanning.
Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för
markupplåtelse tas ut av miljö- och samhällsbyggnad.
Taxans namn
Taxa
Gårdskort, årskort
40 kr

Gymnastik- och idrottshallar
Taxans namn

Taxa

Idrottshallar kategori 1

58 kr

Idrottshallar kategori 2, övriga

148 kr
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Taxans namn

Taxa

Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, övriga

250 kr

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar
kategori 1

150 kr

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar,
kategori 2, övriga

300 kr

Entrébelagda arrangemang i idrottshall
kategori 1, 2*

10% biljettintäkt
(brutto)

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1

44 kr

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2,
övriga

110 kr

Simhall, träning (2 banor) kategori 1

58 kr

Simhall, tävling (6 banor) kategori 1

168 kr

Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1

168 kr

Simhall per bassäng kategori 2, övriga

365 kr

Simhall undervisningsbassäng kategori 1

112 kr

Simhall alla bassänger kategori 1

334 kr
- personalkostnad
tillkommer vid behov

Simhall alla bassänger kategori 2, övriga

1 060 kr inkl. personal

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1

44 kr

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2,
övriga

70 kr

Ishall
Taxans namn

Taxa

Ishall kategori 1

70 kr

Ishall kategori 2

232 kr

Ishall övriga

714 kr

Ishall matchtaxa kategori 2

360 kr

Entrébelagda arrangemang ishall kategori 1, 2**

10%
biljettintäkt
(brutto)

Entrébelagda arrangemang ishall övriga**

20%
biljettintäkt
(brutto)

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1

150 kr

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2

300 kr

Skolor utanför kommunen

440 kr
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Lassalyckans idrottsanläggning
Taxans namn

Taxa

Lassalyckan fotboll 5 mot 5 kategori 1

25 kr

Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 7 mot 7

150 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 1

42 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 2

106 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 övriga

160 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 1

70 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 2

230 kr

Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 11 mot 11

300 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 övriga

530 kr

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 1,
vinterplan

102 kr

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 2,
vinterplan

340 kr

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 övriga,
vinterplan

664 kr

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11
kategori 1

136 kr

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11
kategori 2

450 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 matchtaxa kategori 2

250 kr

Lassalyckan matcharena Uppvärmd plan 11 mot 11
övriga

800 kr

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag,
arrangemang kategori 1

150 kr/plan

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag,
arrangemang kategori 2

300 kr/plan

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang,
skidspår/spår/stadion kategori 1

150 kr/tim
(max 8 timmar
per
arrangemangs
dag)

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang,
skidspår/spår/stadion kategori 2

300 kr/tim
(max 8 timmar
per
arrangemangs
dag)

Lassalyckans stadionområde /övriga ytor för mässor,
försäljning, vallabussar

1 500 kr/dygn

Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan stadionoch friluftsområde

500 kr/dygn
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Taxans namn

Taxa

Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan stadion- och
friluftsområde

1 500 kr/dygn

Kommersiella arrangemang (skidkurser, löpning,
cykel mm) i spårområdet, då spåren nyttjas av
allmänheten

150 kr/grupp
med minst 5
deltagare

Tillkommande personalkostnad vid röd dag samtliga
anläggningar

600 kr

Simhallen
Dagsentré
Taxans namn

Taxa

Avgift simhallen vuxen

60 kr/besök

Avgift simhallen pensionär/student

50 kr/besök

Avgift simhallen barn/ungdom 7–17 år

35 kr/besök

Avgift simhallen barn 3–6 år

15 kr/besök

Avgift simhallen barn under till 3 år i vuxens sällskap

10 kr/besök

Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och
med 17 år)

170 kr/besök

Kort och årskort
Taxans namn

Taxa

Avgift simhallen årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn
till och med 17 år)

2 300 kr

Avgift simhallen årskort vuxen

1 230 kr

Avgift simhallen årskort pensionär/student

930 kr

Avgift simhallen årskort barn och ungdom 7–17 år

650 kr

10-kort vuxen

535 kr

10-kort pensionär/student

430 kr

10-kort barn och ungdom 7–17 år

270 kr
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Simskola och babysim
Taxans namn

Taxa

Simskola simundervisning/barn

400 kr

Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon

300 kr

Babysim

600 kr exkl.
moms/8
gånger/1
baby + 1
vuxen

Dagsentré gym inklusive bad
Taxans namn

Taxa

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen

70 kr

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

60 kr

Kort och årskort gym inklusive bad
Taxans namn

Taxa

Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen

2 555 kr

Avgift simhall motionspass inklusive bad,
pensionär/student/ungdom 16–17 år

1 940 kr

Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen

1 640 kr

Avgift simhall motionspass halvårskort
pensionär/student/ungdom 16–17 år inklusive bad

1 230 kr

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen

625 kr

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

525 kr

Motionspass månadskort inklusive bad vuxen

350 kr

Motionspass månadskort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

260 kr
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Småbåtshamn
Taxans namn

Taxa

Småbåtshamn administrationsavgift
köhantering

176 kr exkl. moms

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m

1 428 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m

1 680 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50

1 848 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan
grind)

1 512 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan
grind)

1 680 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats Åmynningen 1/5–31/10

756 kr/säsong exkl. moms

Scenmoduler
Taxans namn

Taxa

Scenmoduler 1-10st (1-10m2)

368 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

Scenmoduler 11-20st (11-20m2) (halv
scen)

600 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

Scenmoduler 21-40st (21-40m2) (hel scen)

736 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

Sekretariatvagn och toalettvagn
Taxans namn

Taxa

Sekretariatvagn/arrangemangsdygn

400 kr exkl. moms

Sekretariatvagn/övriga dygn

80 kr exkl. moms

Toalettvagn/tillfälle

2 000 kr exkl. moms
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Skolornas lokalhyror
Taxans namn

Taxa

Facksal kategori 1*

75 kr exkl. moms/tim

Facksal övriga*

150 kr exkl. moms/tim

Datasal kategori 1*

225 kr exkl. moms/tim

Datasal övriga*

450 kr exkl. moms/tim

Cafeteria kategori 1*

75 kr/tim

Cafeteria övriga*

150 kr/tim

Videokonferensanläggning

400 kr exkl. moms/tim

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser kategori 1*

110 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser övriga

212 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25120 platser kategori 1*

54 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25120 platser övriga

106 kr

Entrébelagda arrangemang i
samlingslokal/motsvarande

10%

Övernattning skolsal/motsvarande upp
60 kr/pers/dygn
till 100 deltagare
Övernattning skolsal/motsvarande
101–200 deltagare

55 kr/pers/dygn

Övernattning skolsal/motsvarande 201
50 kr/pers/dygn
eller fler
Annat inkomstbringande arrangemang
i ishall, sim- och sporthall. konsert,
loppmarknad med mera

10 000 kr/arrangemang
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Övrigt
Taxans namn

Taxa

Notarius publicus intyg

200 kr exkl. moms

Notarius publicus apostille

240 kr exkl. moms

Notarius publicus växelprotest

220 kr exkl. moms

Notarius publicus fullständiga adoptionshandlingar

900 kr exkl. moms

Notarius publicus timarvode

720 kr exkl. moms

Kopiering/utskrift papper A4 och A3,
svartvitt, 10 sidor*

50 kr

Kopiering/utskrift papper A4 och A3,
svartvitt, följande sidor

2 kr/st

Kopiering A0, svartvitt

40 kr/st

Kopiering A1, svartvitt

25 kr/st

Kopiering A2, svartvitt

20 kr/st

Kopiering färg A0 -A2, första sidan

150 kr

Kopiering färg A0 -A2, följande sidor

75 kr/st

Kopiering färg A3 -A4

6 kr/st

Skanning av pappershandlingar,
20 sidor**

50 kr

Skanning av pappershandlingar,
efter 20 sidor**

2 kr/st

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §),
10 sidor*

50 kr

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §),
följande sidor

2 kr/st

Digitala handlingar, per påbörjad
15 minuters period****

125 kr

Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters
period inklusive lagringsmedia****

185 kr

Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen
om utdrag begärs mer än 1 gång/år

200 kr exkl. moms

*Första 9 sidorna är avgiftsfria. **Första 19 sidorna är avgiftsfria. ***Första 9 sidorna är avgiftsfria. ****Första 15 minuterna
är avgiftsfria.

26

Kopiering för föreningar
Taxans namn

Taxa

Föreningskopiering minidebitering

80 kr exkl. moms

Kopiering föreningar svartvitt

0,30 kr/st exkl. moms

Kopiering föreningar färg

0,60 kr/st exkl. moms

Renhållning, avfall och VA-taxa
För anslutnings- och brukaravgifter samt gällande taxor hänvisas till det kommunala bolaget
Ulricehamns Energi AB, www.ueab.se
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