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Revidering av taxor inom kommunstyrelsens ansvarsområde
2019
Sammanfattning
Enligt kommunens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess ska samtliga taxor
genomgå en översyn varje år och beslut om revidering fattas vid behov. Ett samlat beslut om
förändrade taxor fattas av kommunfullmäktige i november varje år. Beslutet om förändrade
taxor har i vissa fall delegerats till ansvarig nämnd/styrelsen. Samtidigt ska nämnden ge
förslag till förändrad eller oförändrad taxa för övriga taxor. Förändringar av sådana taxor
beslutas av kommunfullmäktige i november.
Det viktiga är att nämnden får vetskap om vilka taxor de ansvarar för och att de aktivt beslutar
om vilka taxor man vill förändra respektive behålla oförändrade. Det ska finnas en
förteckning över alla taxor inom respektive nämnds ansvarsområde där det också framgår
vilkas som föreslås revideras 2019. Taxor ska som huvudregel revideras från 1/1, men
undantag finns för vissa taxor.
Inom kommunstyrelsen ansvarsområde, enligt bilagd förteckning, finns fyra stycken taxor.
Två av dessa är reviderade juli-augusti 2018 och är inte i ytterligare behov av förändring inför
2019. Dessa är ”Taxa för kopior av allmänna handlingar” och ”Taxa och bestämmelser för
anslutning till och uthyrning av fibernät”. De två andra är inte heller i behov av att förändras
inför 2019, dessa är ”Regler för Motala kommuns tomtkö” och ”Förvaltningsavgift på de
stiftelser som förvaltas av Motala kommun.
Ärendet har koppling till resultatmål 23.

POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se

Förslag till beslut
Taxorna inom kommunstyrelsens ansvarsområde, enligt bilagd förteckning, föreslås bli
oförändrade inför 2019.
Finansiering
Hänsyn tas till taxorna vid framtagande av kommunstyrelsen Mål och Resursplan 2019.
Koppling till resultatmål
Koppling till resultatmål 23.
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