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Finansiering av överförda investeringar

I samband med 2015 års bokslut fattade kommunfullmäktige beslut ( KF§ 12 2016-04-28)
om överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 års invest eringsbudget med totalt
50913 tkr. Kom munfullmäktige fattade dock inte beslut om fin ansiering när dessa
investeringsmede l fördes över från 2015 till 2016.

För genomförande av investeringarna behöver kommunens likviditet förstärkas genom
nyupptagande av lån om 24 mnkr vilket härmed föreslås.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26.

Komm unstyr elsens beslut
Kommunstyrelsens färslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner nyuppJåning med 24 mnkr för finan siering av de
invest eringar som överfördes från år 2015 ti ll år 2016 års investeringsbudget.

Beslut sexped iering:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner nyupplåning med 24 mnkr för finansiering av de
investeringar som överfördes från år 2015 till år 2016 års invester ingsbudget.
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Ärendet

Isamband med 2015 års bokslut fattade kommunfullmäktige beslut ( KF § 12 2016-04-28)
om överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 års investeringsbudget med totalt
50913 tkr. Kommunfullmäktige fattade dock inte beslut om finansiering när dessa
investeringsmedel fördes över från 2015 till 2016.

För genomförande av investeringarna behöver kommunens likviditet förstärkas genom
nyupptagande av lån om 24 mnkr vilket härmed föreslås .

Per Almström
Kommundirektör

Is Bergström
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1 - Kommunfullmäktiges protokoll § 12 2016-04 28
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Utfallet för de övergripande finansiella och verksamhetsmässiga målen visar i stort sett på
en god ekonomisk hushållning. Tre av nio mål uppnåddes helt och de övriga sex ligger i
steget under full måiuppfylInad. Inget mål uppvisar ej acceptabla resultat.

Årets resultat uppgår till 27,6 mnkr vilket är 17,9 mnkr högre än budget för år 2015. De
större avvikelserna i förhållande till budget är:

• Verksamhetens nettokostnader underskred budget med 18,4 mnkr, främst inom
barn- och utbildningsnämnden, kommunslyrelseförvaltningen, miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt pga högre intäkter för tomtförsäljning än
budgeterat. Kommunen har då inom det budgeterade nettokostnadsutrymmet
absorberat beslutade extra kostnader om tillsammans 11,6 mnkr avseende förtida
lösen av pensionsförpliktelser samt avgångsvederlagtill fd kommundirektör.

• Finansnettot överträffade budget med 7,4 mnkr beroende på låga investeringar,
lågt ränte läge och vinst vid försäljning av finansiella tillgångar

• Skatter och bidrag var 7,9 mnkr lägre än budget.

Nettoinvesteringarna budgeterades till 113,8 mnkr och utfallet blev 57,3 mnkr, en
avvikelse på 56,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på miljö - och samhällsbyggnadsprojekt
som förväntas pågå in i år 2016.

Investeringskost naden finansieras enligt Kommunfullmäktigebeslut § 48 2014-11-27,
genom al beviljat lån till budget 2015 med 24,4 mnkr och bl medel avsatta för
avskrivningar 2015 med 32,4 mnkr. Överföringarna kommer således att finansieras genom

upptagande av lån med 24,4 mnkr under år 2016. Beroende på framtida invester ingstakt
kan ytterligare upplåning komma all äskas.

Soliditeten blev 28,2 %år 2015 vilket är bra jämfört med länssnittet 2014 som var 21,2 %.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 apr il 2016.

I ärendet fi nns även ordförandeförslag daterat 2016-04-01, se bilaga 1.
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Komm unstyrelsens förslag t ill beslut KS § 32/2016
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2015.

2. Kommunfullmäktige beslutar överföra medel från 2015 till 2016 års driftbudget till
Kommundirektören till förfogande (kompetensmedel) med 1000 tkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2015 till 2016 års
investeringsbudget till (tkr):

• Kommunstyretseförvaltningen

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

• MSBgatuinvesteri ngar exploateringsområden

• VA-verksamheten inklusive exploateringsområden

• Bygg-och mi ljönämnden

• Barn- och utbildningsnämnden

• Socialnämnden
Totalt

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Ingen avsättning skall göras till

resultatutjämningsreserven.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden att snarast föreslå revidering
av "Sjöarnas hälsa och övergödning" under övergripande mål 5, i enlighet med berört

avsnitt nedan.

Yrkanden och proposition
Lennart Kalderen (M), Mia Franzen (L), Ankie Bosander (e), Arne Närström (S), Mats Nittve
(M P)och Håkan Pautson (KO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.
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Kommunfullmäkt iges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2015.
2. Kommunfullmäktige besluta r överföra medel från 2015 till 2016 års driftb udget till

Kommundireklören till förfogande (kompetensmedel) med 1 000 tkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2015 ti ll 2016 års

investeringsbudget till (tkr) :

• Kommunstyrelseförvall ningen

• Miljö· och samhällsbyggnadsförvaltn ingen

• MSB gatuinvesteringar exploateringsområden

• VA-verksamheten inklusive exploateringsområden

• Bygg-och miljönämnden

• Barn- och utbildningsnämnden

• Socialnämnden
Totalt

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till

resultat utjämningsreserven.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till bvgg- och miljönämnden att snarast föreslå revider ing
av "Sjöarnas hälsa och övergödning" under övergripande målS , i enlighet med berört

avsnitt nedan.
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Dnr. KS/2016:106.346KS § 112

Ändringar i VA-taxa från och med 1 januari 2017
Nu påbörjas ytterligare en exploatering, Heliodal, i Rönninge med utbyggnad av bland

annat kommunalt VA. Även detaljplanen för Solliden har vunn it lagakraft och kommer
påbörjas under 2017. Detta innebär att VA-taxan behöver ses över för att få täckning för
ökade kostnader. I för sta skedet föreslås en höjning av brukningsavgifterna med

motsvarande 3 kr/ kbm., vilket förd elas mellan rörliga och fasta avgifter. I nästa skede bör
även en översyn av anläggningstaxan göras.

Kommunstyre lsens tekniska utskott behand lade ärendet vid sitt sammant räde den 16

november 2016, § lOS.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsensförslag till kommunfullmöktige

Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för Sa lem s kommun fastställs i enlighet med
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltn ingens förslag samt att VA-taxan ska gälla från och

med 1 januari 2017.

Kommunstyrelsens beslut föregendel

Kommunsty relsen beslutar att ge kommunstyrel sens tekniska utskott i uppdrag att se över
bergrepp et "avtalad ti d" i VA-taxans pun kt 14.7.

Beslutsexpediering:
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Dnr. 2016/231.346KSTU § 105

Förslag till ändringar i VA-taxan från och med 1 januari 2017

Nu påbörjas ytterligare en exploatering, Heliodal, i Rönninge med utbyggnad av bland

annat kommunalt VA. Även detaljplanen för Solliden har vunnit laga kraft och kommer

påbörjas under 2017. Detta innebär att VA-taxan behöver ses över för att få täckning för

ökade kostnader. I första skedet föreslås en höjning av brukningsavgifterna med

motsvarande 3 kr/kbm., vilket fördelas mellan rörliga och fasta avgifter. I nästa skede bör

även en översyn av anläggningstaxan göras.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-11-09

Ordförandensförslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens tekni ska

utskott föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan för Salems kommun

fastställs i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag samt

att VA·taxan ska gälla f rån och med 1 januari 2017.

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsens

tekn iska utskott besluta att ge miljö- och samhällsbyggnadsförva ltn ingen i

uppdrag att påbörja en översyn av anläggningsavgifterna i VA-taxan.

Beslutsexpediering:

Arkiv

Ordf. sign. Just. sign.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Förslag till ändringar i VA·taxan från och med 1 januari 2017

Förslag till beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens

tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan för Salems

kommun fastställs i enlighet med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens

förslag samt att VA-taxan ska gälla från och med 1 januari 2017.

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltn ingen föreslår vidare att kommunstyrelsens

tekniska utskott besluta att ge mil jö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i

uppdrag att påbörja en översyn av anläggningsavgifterna i VA-taxan,

Sammanfattning

Nu påbörjas ytterligare en exploatering, Heliodal, i Rönninge med utbyggnad av bland

annat kommunalt VA. Även detaljplanen för Solliden har vunnit lagakraft och kommer

påbörjas under 2017 . Detta innebär att VA-taxan behöver ses över för att få täckning fö r

ökade kostnader, I första skedet föres lås en höjning av brukningsavgifterna med

motsvarande 3 kr/kbm ., vilket fördelas mellan rörliga och fasta avgifter. I nästa skede bör

även en översyn av anläggningstaxan göras.

Bakgrund

Kommunen står inför fyra större exploateringar, där Rönninge Centrum är påbörjat och

Heliodal inom kort komme r att börja byggas ut. Även detaljplanen för Solliden har vunnit

laga kraft och kommer att påbörjas under 2017. Exploateringarna kommer att påverka

kostnaderna för VA-verksamheten och taxan beh över rev ideras för att möta högre räntor

och avskrivningar. Exploateringarna påverkar även befintlig organisation som blir hårdare

belastad och ökar bia behovet av konsulttjänster.

Kommunens delägda avloppsbolag SYVAB har fått sitt nya miljöti llstånd och har påbörja t

nödvändiga investeringar fö r att kunna möta kommande miljökrav. Denna invester ing

kommer att påverka kommunens avgifter för avloppsreningen framöver.

Avgiftsökningarna kommer att ske successivt under ett antal år. Utöver detta har

löne kostnad er ökat med ca 2 % per år samt kostnade r för mate rial och ent reprenad er i

verksamheten .
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Med den nya Vattentjänstlagen (2006:412) förtydligades kraven på kommunens

redovisningsprinciper. Detta ledde till att det uppstod en skuld från kommunen till

VA-verksamheten, på grund av tidigare överuttag från VA-abonnenterna . Beslut togs att

detta skulle återföras till VA-kollektivet under ett antal år. Den tidigare skulden, som

uppstått genom överuttag. kommer under 2016 att vara fullt återförd till VA-kollektivet.

För att möta kommande kostnadsökningar föreslås en höjning av VA-taxan motsvarande 3

kr/kbm, vilket motsvarar en ökad intäkt på 2 660 tkr per år. Denna höjning föreslås

beslutas i Kommunfullmäktige 2016-12-15 .

VA-enheten har tagit fram ett förslag på fördelning av höjningen i VA-taxan.

Förbrukningsavgiften höjs med 1 kr/kbm (ex moms) och resterande höjning, motsvarande

2 kr/kbm, fördelas på de fasta avgifterna. De fasta intäkterna (34 % 2015) ökar därmed

till ca 38 % i den nya taxan och hamnar närmare fördelningen av de fasta kostnaderna

som ligger på ca 70 % av kostnadsbudgeten. Den procentuella ökningen per mätarstorlek

i tabell 1 varierar. Fördelningen har beräknats utifrån hur det påverkar ett hushålls

sammanlagda avgift, där alla avgiftsparametrar ingår. Till exempel matarstorlek Qn 2,5

förekommer huvudsakligen i villor och småhus, medan mätarstorlek Qn 6-15 finns

monterade i bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Den största höjningen får Qn

s-mätarna (70 %), men då kostnaden för dessa mätare fördelas på fler hushåll dvs flera

hushåll "delar" på samma mätare, så blir kostnadsökningen per hushåll betydligt lägre än

70 % i den tota la höjningen. Hur höjningen slut ligen påverkar det enskilda hushållet

framgår i tabell 2, där alla taxedelar är sammanslagna .

Tabell 1 Föreslagen fördelning av taxehöjningen

)

)

Nuvarandeavgifter
tx.moms tnk.moms

Förslag 2017
Ex.mcms Ink.moms

_ .__._---- - --- - - --
Mätaravglft
Qn* 2,5
On* 6
On'" 10
Qn* 15

Lägenhetsavgift

Rörlig avgift(m3
levererat vatten)

512 kr
928 kr

1700 kr
2500 kr

760 kr

14,80 kr

640 kr
1160 kr
2125 kr
3125 kr

950 kr

18,50 kr

760 kr
1580 kr
2352 kr
4000 kr

960 kr

15,80 kr

950 kr
1975 kr
2940 kr
5000 kr

1200 kr

19,75 kr

)

*Qn angerstorleken på mätaren samtmätarens flödeskapacitet.

Ca90 % av småhusen och villorna i Salem kan hänföras till Medelhus Salem (V, S, Df, Dg).

Normalförbrukningen för ett svenskt hushåll är beräknat till en förbrukning på 150 kbm

vatten per år. När det gäller föreningar påverkas utfallet av taxan av hur många

vattenmät are och antal lägenheter som finns i respektive förening, Tre exempel på olika

fören ingar (storlek och struktur) visar att höjningen påverkar någorlunda lika. Störst
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påverkan får höjningen på flerbostadshus, vil ket beror på att höj ningen av

lägenhetsavgiften får högst genomslag i fle rbostadshusen . Villaägarna betalar dock

fortfarande mest per liter vatten.

Tabell 2 Förändring i årskostnad per hushåll inkl. moms

----
Typ hus Taxa 2016 Förslag 2017 Förändring Öre/I

Villor och småhus 4 365kr 5112 kr 17% +747 kr 3,4

Flerbostadshus/ lgh 3S0Hr 4292kr 22 % +790 kr 2,9

Ex. Förening l/Igh 3923 kr 4500 kr 15 % + 577 kr 3,0

Ex. Förening 2/lgh 3774 kr 4246 kr 12 % + 472kr 2,8

Ex. Förening3/ lgh 3847 kr 4 370 kr 13% +523 kr 2,9

Översyn av anläggningsavgift er
Taxan för anläggningsavgifterna reviderades 2009. Under de kommande åren kommer ett

flertal exploateringar att påbörjas . Antagande av entrep renör för markentreprenaden i

Heliodal antyder att prisökn ingarna ökat mer än vad som förutsetts i

exploateringskalkylerna . MSBfö reslår att en översyn av anläggningstaxan påbörjas för att

säkerställa kostnadstäckning i kommande projekt.

Fö rvalt ningens f örslag

Förvaltningen föreslår att den budgeterade intä ktshöjn ingen fördelas enligt ovan angivna

förslag. Den rörliga avgiften föreslås höjas med 1 kr/kbm (ex moms), övrig höjning

fördelas mellan fasta kostnader - mätaravgift och lägenhetsavgift. Flerbostadshus får en

procentuellt högre höjn ing än småhus och villor samt fören ingar. Småhusägarna beta lar

dock mest per liter vatten. Föreningar och flerbostadshus äger själva en stö rre del av

VA-anläggningen mellan anslutningspunkt och hushåll vilket gör en sådan skill nad

motiverad. Enskilda småhus och villor har även egna vattenmätare i varje enskilt hushåll

till skillnad från flerbostadshus och fören ingar.

Förva ltn ingen föreslår även att specialtaxor såsom taxa för enbart avlopp elle r enbart

vatten samt somma rvatten höj s med 17 % dvs motsvarande höjningen för småhus och

villor.

Förvaltningen föreslå r också att följande taxa införs i VA·taxan:

Avgift för förgävesbesök vid avtalad tid SOO kr (ex moms)

Införandet av avgifte n motiveras med att respekten för avtalade tider för tex byte av

vattenmätare är låg, vilket påverkar effektiviteten i driftsverksamheten.

.)
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T.fFörvaltni ngschef

Bilagor
Bilaga 1. Jämförelse kommuner Stockholms län
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa

Maria Kavcic

Utemi ljö/VA-chef



Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2016
Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A
Hela riket
Vid presentationer och publiceringar - ange alltid Källa: Svenskt Vatten.

Statistiken är inlämnad av respektive VA-organisation.

Vid frågor om VA·taxor för viss kommurr- vänd Er lämpligen direkt till aktuellt VA·verk.

Med reservation för eventuella felaktigheter.

Definition: En normalvilla HTyphus AHomfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus

omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage.

Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomlyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år

Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgiftema redovisas inklusive moms.

Ennormalvilla "Typhus A"

Arskostnad Månadskostnad Literkostnad

Län Kommu~ Namn Folkmän kr/år kr/månad äre/lite r

Stockholms län 114 Upplands-Väsby 42422 4178 348 2,8

Stockholms län 115 Vallentuna 32364 7201 600 4,8

Stockholms län 117 Österåker 41944 7914 659 5,3

Stockholms län 120 Värmdö 40997 8774 731 5,8

Stockholms län 123 Järfälla 72 24; 4359 363 2,9

Stockholms län 125 Ekerö 26915 5375 448 3,6

Stockholms län 127 Botkvrka 89374 3769 314 2,5

Stockholms län 128 Salem 16398 4365 364 2,9

Stockholms län 136 Haninge 83492 4358 363 2,9

Stockholms län 138 Tyresö 46019 5627 469 3,8

Stockholms län 139 Uoolands-Bro 25691 5430 453 3,6

Stockholms län 140 Nykvarn 10079 7681 640 5,1

Stockholms län 160 Täby 68015 4423 369 2,9

Stockholms län 162 Danderyd 32469 6432 536 4,3

Stockholms län 163 Sollentuna 70062 3907 326 2,6

Stockholms län 180 Stockholm inkl. Huddinge 1 028 15 3389 282 2,3

Stockholms län 181 Södertälje 93076 7444 620 5,0

Stockholms län 182 Nacka 97808 6803 567 4,5

Stockholms län 183 Sundbyberg 45761 3249 271 2,2

Stockholms län 184 Solna 76063 3247 271 2,2

Stockholms län 186 lidingö 46245 4255 355 2,8

Stockholms län 187 Vaxholm 11402 9160 763 6,1

Stockholms län 188 Norrtälje 58478 10286 857 6,9

Stockholms län 191 Sigtuna 44599 3920 327 2,6

Sto ckholms län 192 Nynäshamn 27 439 8921 743 5,9



Förslag till taxa från 2017-01-01

TAXA för Salems allmänna vatten- och avloppsanläggning
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under kommunstyrelsen av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen nedan kallad VA-verket.

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala
avgifter enligt denna laxa .

Avgiftsskyldig är altemativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattenljänster (2006 :412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Og är även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningama i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda .

§2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska
avgifter).

§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan faslighet och obebyggd fastighet:

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet Jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa
andra ändamål såsom:

Kontor Förvaltning
Restauranger Hantverk

Butiker Utställningslokaler Hotell
Småindustri Utbildning Sjukvård

Annan fasilghet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs
med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet är fastighet som enl igt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Allmän platsmark är mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987 :10) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark .

§ 4
.. d ål4.1 Avoift tas ut för nedan anqivna an am

Ändamå l Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsö~ning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Of, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja I Ja

l Og, dagvattenavlopp från allmän plats mark Ja Ja I-



4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och DI inträder när huvudmanne n upprättat
förbindelsepunkl för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds DI till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.

Härvid förutsätts att samttiga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattenljänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyld ighet för ändamålet Og inträder när åtgärde r för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta .

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Og gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattenljänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgitt skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.

AVQift utQl r per asuor e me

Utan moms Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje om 48 000 kronor om 60 000 kronor
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkler för V, S och DI (servisavgift)

b) en avgift per lägenhet (lägenhetsavgift) om 72 000 kronor I om 90 000 kronor
-småhus om 58 500 kronor om 73 125 kronor
-kedjehus om 53 500 kronor om 66 875 kronor

I
-radhus om 21 500 kronor om 28 875 kronor
-flerbostadshus

c) en avgift per m2 tomtyta (tomtyteavgift) om 20:00 kronor om 25:00 kronor

dt en grundavgift för bortledande av DI, om om 9 600 kronor om 12 000 kronor
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkl för Of upprättats.

• ..
1Avg' ft enlIgt 5.1 d) tas mte utom avgIft tas ut for Df enlIgt 5.1 a) . I det fall avgift enligt 5.1 d) tas
ut reducera s avgift enligt 5.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagfs
respektive upprättats.

5.2 Är törbindelsepunklen gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika
mellan fastigheterna.

Anläggningsavgifter (§§ 5-13)
I angivna avgffter "med moms" ingår lagstadgad mervärdesskatt (25%).

§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3jämställd fastighet skall eriäggas anläggningsavgift.

å ftihtd

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätn ing som VA-verket godkänner .

Med lägenhet i bostadsfastighet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader tillsammans bildar en bostadsenhet.

I fråga om sådana utrymm en i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används tör i §
3 andra stycket avsedda ändarnåi räknas varje påbörjat 150-tal m' bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

2



5.4 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som VA-verket godkänner.

Avgift enligt 5.1 el tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgiftema enligt 5.1 al och
bl , eller i det fall förbindelsepunkt för Of inte upprättats. summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), och dl.

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterl igare avgift enl igt 5.1 el i den mån
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas
avgifter enligt 5.1 al .

5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsn ingsregeln i 5.4.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet
skall erläggas avgift enligt 5.1 bl för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bor/ledning av Of till den allmänna anläggningen utan aft fönbindelsepunkt för Of
upprättats. skall erläggas avgift enligt 5.1 dl .

' jAvgifl enl/gt 6.1 dj tas mte ut om avgIft tas ut for Of enhgt 6.1 aj . I det fall avgift enhgt 6.1 tf) tas
utberäknas avgift enligt 6.1 aj utan servis för dag- och dränvattenav/opp eftersom servisledning
och fönbindelsepunkt inte lagts respeklive upprättats.

§6
6,1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

·ft l r h t dAVQr utqår Der as tiOl e me

Utan moms Med moms

al en avgift avseende framdragning av om 6 600 kronor om 8250 kronor
servisledning (servisavgift) om 11 000 kronor Dm 13 750 kronor

-för vatten om 11 000 kronor om 13 750 kronor
-tör spill
-för dag- och dränvattenavlopp

-

Dm59 400 kronor lbl en grundavgift om 47 520 kronor

el en avgift per m2 tomtyta (tomtyteavgift) om 110:00 kronor Dm 137:50 kronor

d)" en grundavg ift för bortledande av Of, om om 11 000 kronor om 13750 kronor
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Of upprättats . _"""'_- o _--.J..

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två elle r fl era fast igheter , fördelas avgifter enligt 6.1 al lika
mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarla , nybyggnadskarta eller annan
karta som VA-verket godkänner.

För fastigheter större än 5 000 m' uttages reducerad tomtyteavgift enligt följande:
Avgiftspliktig tomtyta Reducerad avgift
delen 5001 - 10 000 m' 75 % av 6.1 c
delen 10001 - 20 000 m' 60 % av 6.1 c
delen överstigande 20 000 m' 50 % av 6.1 c

Avgifterna är uttryckta i % av full avgift.
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6.4 VA-verket kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med e~äggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets area l, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för
verksamhe ten på fastigheten .

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomtyteavgift förfaller till betalning.

6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbinde/sepunkter skall e~äggas
avgifter enligt 6.1 aj och b),

6.6 Ökas fastighets tomtyta , skall erläggas avgift enligt 6.1 el för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomtyteavg ift inte skall anses vara förut ertagd.

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall reduktionsreglema I 6.3 beaktas.

6.7 Tillkommer bort ledn ing av Of till den allmänna anläggningen utan att förbinde/sepunkt för Of
upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d),

§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

AvgIfterna ar uttryckta I procent av full avgift .

Avgift enligt 5.1 ej tas ut endast intill ett belopp sam motsvarar summan av avgifterna 5.1 aj och bl,
eller i det fall dagvallen bortieds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Of inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 aj , b) och d), jfr 5.4 andra stycket,

Avoift utaår oer fastiahet med:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavg ift 5.1 aj 100% 6.1a 100%

Lägenhetsavgift 5.1 b) 0% - -

Tomtyteavgift 5.1 ej 100% 6.1.e 70%

Grundavgift - - 6.1b 100%

Grundavgift för Of, om 5.1 dl 100% 6.1.d 100%

förbindelsepunki för Of inte
upprättats

..

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Lägenhetsavgift
Tomtyteavgift

Bostadsfastighet
5.1 b 100 %
5.1 c 0 %

Annan fastighet

6.1 c 30 %

Avgifterna är ullryckta i % av full avgift .

Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterliga re avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.4 andra stycket så
medger.

7.3 För obebyggd fastighet där allmän VA-anläggning byggts ut och förbindelsepunkt upprättats för
1997, erläggs ej avgift. När bygg/ov beviljats för sådan fastighet erläggs full avgift enligt 5.1 aj , b) och
c).

§ 8
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8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samUiga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade
avgifter enligt följande :

Avgifterna ar uttryckta I procen t av full avgift.

För avgiftsändamålet Of tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 dl, eller 6.1 al
respektive 6.1 dl.

Vid beräkning av servisavgift för annan fastighet regleras avgiftsuttaget om samtliga avgiftsändamål
inte föreligger i 6.1a) .

Avoifter vid avoiftsuttao för ' - ---
V S Of Og

Servisavgift 5.1 al 30% 50% 20% -
Lägenhetsavgift 5.1 bl Full avgift utgår al~id

Tomtyteavgift, bostadsfastighet 5.1 el 30% 50% - 20 %

Grundavgift för Of, bostadsfastighet, om 5.1 dl - - 100% -
förbindelsepunkt för Of inte upprättats

Grundavgift, annan fastighet 6.1 bl 30% 50% - 20%

Tomty1eavgift, annan fastighet 6.1 c) 30% 50% - 20%
- -

Grundavgift för Of, annan fastighet, om 6.1 dl - - 100% -
förbi ndelsepunkt för Of inte upprättats

..

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall
erläggas avgifter motsvarande skillnaden mellan avgiftsuttaget för de olika antalet avgiftsändamål
enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.4 inräknas de sammanlagda avgiftema för
tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 % av avgiftema enligt servisavgift 5.1 a), även
om servisledningama lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall ,
utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift motsvarande VA-verKets merKostnader till följd
av att arbete ej utförts i samband med framdragning av övriga servisledn ingar.

8.4 Fastighet som anslutes till allmänt tryckavloppssystem (LTA) erlägger avg ifter enligt
bestämmelserna i denna taxa . Pumpenhet tillhandahålls av VA-verket som i normalfallet även
ansvarar för installation och inkoppl ing av pumpenheten medan fastighetsägaren bekostar erforderliga
anordn ingar för att sammankoppla pumpenheten med fastighetens VA-installation. Installationen och
inkopplingen av pumpenheten genomförs av fastighetsägaren. som för detta får ett bidrag.

Bidrag utgår per fastighet med:
Exkl.moms

5000 kr
Inkl.moms

6250 kr

Övriga bestämmelser kring LTA framgår av Salems kommuns allmänna beslämmelse för brukande av
kommunens allmänna VA-anläggning (ABVAl.

§ 9 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
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ift t å dAVQI ug r me - - - r-'
Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av om 80 kronor om 100 kronor
dagvattenbortledning

§10
Avgifter enligt §§ 5 - 6 är baserade på indextalet 363,8 (mars 2008) i entreprenadprisindex E84, serie
322 avseende ledningsentreprenader. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Vid reglering av taxan tillämpas föijande:

• Tillägg eller avdrag på avgifts beloppen görs med viss procent.

• Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden
mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 363,8
omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. Tillägg
eller avdrag avrundas i sin tur till närmaste hela krontal.

Beslutad avgiftsändring tillämpas fr o m den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft.

§11 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar VA-verket istället avtal
om avgiftens storlek.

§12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning .

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Uppgår avgiften till belopp , som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft
och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften
fördelas på årliga Inbetalningar under viss tid, dock högst 10 år, Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning I framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt
12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 , 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygg lov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande - tex ökning av tomtyla - inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till VA-verket när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt. tas ut dröjsmålsränta enligt
12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

12.5 Vid upphört bygglov som inte utnyttjats kan fastighetsägaren begära återbetaining av erlagd
anläggningsavgift. Huvudmannen återbetalar därvid erlagt belopp inklusive ränta enligt 1 5 räntelagen.

§13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av VA·verketledningar utförts på
annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit erforderligt, eller extra servisledning
anlagts , skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta VA-verket överenskomna
kostnader härför.

13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras istället för redan befintlig och med annat
läge än redan befintlig och finner VA-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
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13.3 Finner VA-verket påkallat att utföra ny servisledning iställe t för och med annat läge än redan
befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledn ingen och dess inkoppl ing med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14-20)

§14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

dhåAvqift uto' r per tast iol et me :
Utan moms (kr) Med moms (kr)

a) en avgift per år och vattenmätare enligt följande:
- On 2,5 760 950
- On 6 1 580 1975
- On10 2 352 2940
- On 15 4000 5000

bl En avolft per m' levererat vatten 15,80 19,75
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet

och därmed jämställd fastiohet 960 1 200
d) En avgift per år och varje påbörjat 150-tal m2 STA

för annan fastiohet 960 1 200

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter, eller därmed jämställd fas tighet , som används för i
§ 3 andra stycket avsedda ändamål, samt utrymmen i annan fastighet , räknas varje påb örjat 150-lal
m' bruttoarea (STA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyld ighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter erläggas enligt
följande:

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Of
Mätaravgift 14.1 a) 50% 50%
Avgift per m'- 14.1 b) 45% 55%
Avgift per 14 .1 c) 15% 15% 60%
lägenhet
Påbörjat 150- 14.1 d) 15% 60%
tal m' STA 15%

Fastighet enbart avgiftsskyldig för S (omätt spillvatten)
Exkl. moms

Arlig fast avgift 1 718 kr

Og

10%
10%

tnkl.moms
2 147,50 kr

14.3 För tillfälliga och provisoriska anslutninga r skall avgift erläggas enligt följande:
Exkl.moms Inkl.moms

För s k omätt byggvatten
a) Fast avgift per för inledande period om 6 månader
b) Därefter per månad
För tillfällig eller provisorisk anslutning till V med mätning
c) Fast årsavgift
d) Avgift per m' levererat vatten
e) Avgift för uppsält ning och nedtagning av

vattenmätare

1189 kr
595 kr

599 kr
7,80 kr

585 kr

1 485,00 kr
743,75 kr

748,75 kr
9,75 kr

731,25 kr
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14.4 Antas mätaren visa annan förbru kning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mälaren ,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövn ing bestäms vattenmätarens felvisning i två kontrollpunkter
enl igt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare , STAF S 2007:2.

Kan mättelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efte r genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattn ing av förbru kningen , kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.

14.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätare n härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna med 1 170 kr inkl.moms.

14.6 För spillvattenmängd , som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(ky lva tten o.dyl.), skall erläggas avgift med 65 % av avg iften enligt 14.1 b}.

14.7 Om fastighetsägare ej är tillgänglig vid avta lad tid för byte av vattenmätare äger huvudmannen
rätt att deb itera avgift fö r förgävesbesök med 625 kr ink l.moms .

§15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordn ing och underhålls skall erlägga
brukn ingsavgift.

Avaift uto år med :
Uta n moms (kr) Med moms (kr)

En avgift per m' allmän platsmark för bortl edning
av daavatten 1,84 2,30

§16
För obebyggd fastighet erläggs ej brukningsavgift .

§17
Tillförs avlopp snäte t större spillvattenmä ngd än som svarar mot levererad vattenmängd elle r avleds
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas
efter den mängd spill vatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifråga varande vatten
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren .

En fö rutsättning fö r att avgiften för avlett spillvatten skall deb iteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skili naden mel lan mängdern a vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 18
Avg ift enligt 14.1 a), c) och d) deb iteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut
av huvudmannen . Avgift enligl14.1 b) deb iteras i efterskott på grundval av enligt mätn ing förbrukad
vattenmängd eller uppskattad förbrukning.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt
belopp enl igt 6 § räntelagen från den dag betal ningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätara vläsning inte för varje debiter ing, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mäta ravläsning och debitering efter verklig förbru kning
bör ske i gen omsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

8



§19
Ändring av avg ifter sker efter beslut av kommunfullmäktige.

TAXANS INFÖRANDE

§20
Denna taxa träder i kraft 2017-01 -01. De förbrukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.4, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd, som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastig hetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkn ing av
denna taxa prövas av Staten s va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattenljänster.

9
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Svar på motion - salem.se

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-11-28

15 av 19

Dnr. KS/2016:18.105

Anders Klerkefors (Röp) har den 18 februari 2016 väckt en motion om att kommunens

webbplats salem.se har brister och behöver utvecklas . Genom att en helt ny webbplats
lanserades till midsommar 2016 har en stor del av motionärens yrkanden uppfyllts.

Eftersom detta är den första versionen av webbplatsen finns det dock fortfarande delar
som ska utvecklas och information som ska kompletteras och förädlas.

En del som motionären tar upp är planerad men ännu inte är färdigutvecklad och det är
någon typ av frågeforum. Det kommer att vara klart under första halvåret 2017. När det

gäller självservice/självbetjäning så är detta lätt att hitta på den nyawebben men
tjänsterna i sig kan inte presenteras på webbplatsen förrän de tagits fram av den aktuella

nämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-10-24.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens färslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsexpediering:

Arkiv

i f)...
Ordf. sign.

,;;/.-pv
/ --::.f. : .

Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Elisabeth 5tåhl
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen

Svar på motion - salem.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens färslog till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-10-24
Dnr K5/2016;18.lOS

1 av 2

Sammanfattning av ärendet
Anders Klerkefors (Röp) har den 18 februari 2016 väckt en motion om att kommunens
webbplats salem.se har brister och behöver utvecklas. Genom att en helt ny webbplats
lanserades till midsommar 2016 har en stor del av motionärens yrkanden uppfyllts.
Eftersom detta är den första versionen av webbplatsen finns det dock fortfarande delar
som ska utvecklas och information som ska kompletteras och förädlas.

En del som motionären tar upp är planerad men ännu inte är färdigutvecklad och det är
någon typ av frågeforum. Det kommer att vara klart under första halvåret 2017. När det
gäller självservice/självbetjäning så är detta lätt att hitta på den nya webben men
tjänsterna i sig kan inte presenteras på webbplatsen förrän de tagits fram av den aktuella

nämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Ärendet
Anders Klerkefors (Röp) har den 18 februari 2016 väckt en motion om kommunens
webbplats salem.se. Läs hela motionen i bilaga. Motionären yrkar på att

• en översyn av salem.se görs under perioden 2016/2017 med målsättning att
förbättra hemsidan avseende tillgänglighet, sökbarhet och och självbetjäning,

• funktionen nåbarhet förbättras så att det är mycket lätt att komma i kontakt med
kommunen och få svar,

• en funktion med möjlighet att arbeta i dialog med användarna/väljarna införlivas i
hemsidan.

Redan hösten 2013 gjordes en förstudie för att se hur kommunens webbplats fungerade
och vad som behövde åtgärdas. Kommunfullmäkti ge beviljade budgetmedel för ny
webbplats till år 2015 och arbetet genomfördes under 2015 och första halvåret 2016.

Målet med den nya webbplatsen var bland annat att

• göra det lättare att hitta, både via förbättrad struktur och via bättre sökfunktion,



Salems
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-10-24
Dnr KS/2016:18.10S

2 av 2

~~~~
Elisabeth Ståhl
Kommunikationschef

• förbereda för införande av fler e-tjänster,
• skapa en responsiv webbplats som kan användas via alla medier såsom

persondator, läsplatta och mobiltelefon,
• skapa en webbplats som följer den nya grafiska profilen.

Genom att en helt ny webbplats lanseradestill midsommar 2016 har en stor del av
motionärens yrkanden uppfyllts. Detta är dock den första versionen av webbplatsen vilket
innebär att det fortfarande finns delar som ska utvecklas och information som ska
kompletteras och förädlas.

Endel som motionären tar upp är planerad men ännu inte är färdigutvecklad och det är
någon typ av frågeforum. Det kommer att vara klart under första halvåret 2017. När det
gäller självservice/självbetjäning så är detta lätt att hitta på den nya webben men
tjänsterna i sig kan inte presenteras på webbplatsen förrän de tagits fram av den aktuella
nämnden. En nämnd som kommit långt när det gäller självservice är barn- och
utbildningsnämnden som har många självservicetjänster.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att Anders Klerkefors yrkanden i motionen till stora
delar är uppfyllda genom den nya webbpiatsen. Det finns dock delar att fortsätta arbeta
med. Det gäller bland annat funktionen med frågeforum/diskussionsforum på webben
och förvaltningarnas arbete med att ta fram fler självservicetjänster.

Ekonomiska konsekvenser

Utveckling av ett forum för frågor/diskussion kan finansieras inom ordinarie budget för
kommunikation . Om förvaltningarna skaerbjuda fler självservicetjänster så krävs

/7M~rser för detta .

' .~ J

Per Almström
Kommundirektör

Bilagor

Motion - salem.se



RÖnnir~artiet
•• Hela Salern s loka lpar t i

Motion, Kommunfullmäktige

Datum: 2016-01-22

) Rönningepartiet, Anders Klerkefors

2016 -Dl· 25 .
Diorienr -;---- ----- .- -....1
.-1J'4 'tl/L/J' . If?/

Salem.se
Efter att ha sökt efter information, dokument eller nämnd protokoll vid ett flertal tillfällen,
är det lätt att inse att kommunens webbsida och dess innehåll inte lever upp till
kommuninnevånarnas rätt till uppdaterad information och möjligheten att enkelt ha
dialog med kommunens tjänstemän eller politiker.

Hemsidan är en imageskapare för hur attraktiv kommunen upplevs av besökare. Jaganser
att Kommunens hemsida ska visa upp vad som just nu händer inom kommunen och den
service kommunen erbjuder. Här ska medborgarna smidigt kunna hitta information om
aktuella planer, beslut, result at och arbetsprocesser samt länkar till andra myndigheter
och organisationer. Det ska också vara möjligt att använda hemsidan för självbetjäning,
där innevånarna själva ska kunna utföra sina ärenden när de vill och på ett enkelt och
effektivt sätt. Däröver skulle hemsidan också kunna fungera som ett

medborgarforum, där kommunen kan kommunicera med invånarna och där
invånarna lätt kan kommunicera med befattningshavare inom den kommunala
organisationen. Det borde också i än större omfattning än idag, vara möjligt att använda
hemsidan för självbetjäning. Så att innevånarna själva ska kunna utföra sina ärenden på
sina villkor, när de vill och på ett enkelt sätt .

Med hänvisning t ill ovanstående yrkas

• Att en översyn av salem.se görs under perioden 2016/2017 med målsättn ing att
förbättra hemsidan avseende tillgänglighet, sökbarhet och självbetjäning.

• Att funktionen nåbarhet förbättras så att det är mycket lätt att komma i kontakt
med kommunen och få svar.

• Att en f nktion med möjlighet att arbeta i dialog med användarna/väljarna
införli s i hemsidan .

Anders
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-11-28

16 av 19

4
Dnr. KS/2016:64.101

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut

inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid skadet anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar

att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.

Totalt tolv motioner är för närvarande under beredning varav fyra behandlas på

kommunfullmäktige den 17 november och en behandlas på dagenssammanträde. Inga av
motionerna har passerat beredningstiden på ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-10-20 .

Kommunstyrelsensbeslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige att godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Beslutsexpediering:

Arkiv

Ordf. sign.

-:?/
"7/ /::::: .

Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Sekreterare kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-11-21
Dnr KS/2016:64

1 av 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisn ingen av
obesvarade motioner.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar
att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färd igt .
I redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.

Totalt åtta motioner är för närvarande under beredning varav en behandlas på dagens
sammanträde. Inga av motionerna har passerat beredningstiden på ett år.

~u:-~
Annica Sundel
Kanslichef

Bilagor

Obesvarade motioner 2016-11-21

oG'~=
Linnea Edström
KF sekreterare / KS registrator



Obesvarade mot ioner 2016-11-21

Diarienummer Motion Motionen Anm ärkni ng
väcktes

Motion, salem.se angående kommunens

Ks/2016:18 webbp lats, Anders Klerkefors (Röp) 2016-02-18

Motion om digita la handlingar i kommunens
nämnder, Arne Närström (S) och Mats Nittve

Ks/2016:21 (M P) 2016-02-18

Moti on om möjlighet för pedagoger att studera

Ks/2016:47 på arbetsti d Anders Klerkefors (Röp) 2016-04-28

Motion om samarbete mellan socialfö rvaltning
och barn- och utbi ldningsförvaltning Anders

Ks/ 2016:48 Klerkefors (Röp) 2016-04-28

Motion om Sl, kort fö r alla gymnasieelever

Ks/2016:49 Ka rin Meyer (Röp) 2016-04-28

Motion, "Välkommen till Salem" av Karin Meyer

Ks/2016:50 (Röp) 2016-04-28

Motion "Dokumentera salems kommuns
förändring och utbyggnad" av Tommy Eklund

Ks/2016:s1 (S) 2016-04-28

"M ulti anläggning Salems centru m" Motion av

Ks/2016:6s Maria Trapp (Röp) 2016-06-09
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