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§ 127
Genomlysning av intäkter på kommunstyrelsen., KS
2018/54
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Anteckna att uppdrag genomlysning av intäkter är redovisat.
2. Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att se över den del av taxa för
plan- och byggverksamheten som berör priset per timme inom
planverksamheten.
3. Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att se över systemet med
tidredovisning och mallarna för exploateringsavtalen inom mark- och
exploateringsenheten.
4. Uppdra åt kommunchefen att se över rutinerna kring hur
kommunstyrelseförvaltningen säkerställer att, för förvaltningen, möjliga
statsbidrag, EU-bidrag och andra stöd söks.
5. Uppdra åt arbetsmarknadsavdelningen att arbeta för en ökad finansiering
från Arbetsförmedlingen.
Beskrivning av ärendet
I budget 2018 specificerades ett uppdrag till samtliga nämnder, att göra en
genomlysning av sina externa intäkter, se vidare i beslutsunderlag
”uppdragsbeskrivning-genomlysning av intäkter”, tjänsteskrivelse
2017-12-12.
Uppdragsredovisningen ska omfatta:
- Sammanställning över gällande priser, taxor och avgifter (2018).
- Redogörelse för hur ofta priser, taxor och avgifter ändras och vad som
ligger till grund för dessa förändringar.
- Resonemang kring konsekvenser av eventuella höjningar av de priser,
taxor och avgifter som kommunen själv kan påverka.
- Redogörelse för hur vi på ett bättre sätt kan använda riktade statsbidrag,
EU- bidrag och andra stöd för att finansiera investeringar och drift.
- Sammanställning av intäkter, dvs. utfall och budget, under 2014–2017.
Intäkterna ska vara specificerade så att det tydligt framgår vad som avses.
Uppdraget redovisas i tjänsteskrivelsen ” Uppdrag i budget 2018genomlysning av intäkter kommunstyrelsen”.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget av genomlysning av
intäkter ska anses redovisat. Vidare föreslås ytterligare uppdrag.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslås se över den del av taxa för plan- och
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byggverksamheten som berör priset per timme inom planverksamheten.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslås även se över systemet med
tidredovisning och mallarna för exploateringsavtalen inom mark- och
exploateringsenheten. Slutligen föreslås uppdra åt kommunchefen att se
över rutinerna kring hur kommunstyrelseförvaltningen säkerställer att, för
förvaltningens del, möjliga statsbidrag, EU-bidrag och andra stöd söks.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-04
Uppdragsbeskrivning - genomlysning av intäkter, tjänsteskrivelse
2017-12-12
Uppdrag i budget 2018 - genomlysning av intäkter kommunstyrelsen,
tjänsteskrivelse 2018-05-03
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar uppdra åt arbetsmarknadsavdelningen att arbeta för
en ökad finansiering från Arbetsförmedlingen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet.
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