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Dnr KS 2020/204

§ 97

Plan- och bygglovstaxa 2020, taxa för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom
plan- och bygglagens område samt mät- och
kartteknisk verksamhet m m

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2020-04-01, § 22, hemställt om
revidering av plan- och bygglovstaxan. Vid en jämförelse med
närliggande kommuner visar det sig att avgiftsnivåerna för
flerbostadshus, småhus och tillbyggnader är väsentligt lägre i
Haninge kommun. Stadsbyggnadsnämnden föreslår därför att vissa
avgiftstyper höjs något mer än den generella indexuppräkningen.
I övrigt föreslår stadsbyggnadsnämnden vissa övriga justeringar
och redaktionella ändringar, bland annat görs en ändring i
förberedande syfte om arean på komplementbostadshus (en av
varianterna för de s.k. attefallshusen) kommer att öka.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar stadsbyggnadsnämndens
bedömning och föreslår att taxan revideras.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-01, § 22
- Förslag till taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom
plan- och bygglagens område samt mät- och kartverksamhet m.m.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att ärendet återremitteras.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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Sven Gustafsson (M) yrkar i andra hand att
kommunalrådsberedningens förslag avslås.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till
beslut - kommunalrådsberedningens förslag och Moderaternas
avslagsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och
bygglagens område samt mät- och kartverksamhet m.m. antas.
Samuel Skånberg (V) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Sven Gustafsson och Michael Fridebäck - båda (M) reserverar sig
mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
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