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Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till 
skattekollen 
Carina Kreku Hofvander inkom den 23 oktober 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ansluter sig till 
tjänsten skattekollen.se. 

Medborgarförslaget har remitterats till ekonomikontoret 

l 

Ekonomikontoret skriver att Skattekollen.se är en internetbaserad tjänst där 
kommunmedborgarna kan få presenterat hur stor del av lönen som betalas i 
kommunalskatt samt hur fördelningen mellan de kommunala verksamheterna ser 
ut. Siffrorna som presenteras på skattekollen.se baseras på kommunens budget och 
uppdatering sker således en gång per år. Tjänsten är avgiftsbelagd och har i nuläget 
omkring 20 kommuner som medlemmar. 

Redan idag presenterar Sala kommun hur fördelningen av 100 kronor i betald 
kommunalskatt fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna. Dessa siffror 
finns på kommunens hemsida samt i kommunens årsredovisning. Det är därmed 
redan idag relativt enkelt för kommuninvånarna att skapa sig en uppfattning om hur 
kommunalskatten fördelas mellan olika verksamheter. 

Skattekollen.se erbjuder inte jämförelser mellan olika år eller jämförelser mellan 
olika kommuner. Det är tveksamt vilket mervärde tjänsten skulle tillföra Sala 
kommuns medborgare jämfört med den information som redan finns tillgänglig via 
kommunens hemsida. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande ( C) 
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Fax: 0224-188 50 
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Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

Skattekollen.se är en internetbaserad tjänst där kommunmedborgarna kan få 
pressenterat hur stor del av lönen som betalas i kommunalskatt samt fördelnigen 
mellan de kommunala verksamheterna. Tanken är att på ett lättbegripligt och 
pedagogiskt sätt göra denna information tillgänglig för medborgarna. 

Siffrorna som presenteras på Skattekollen.se baseras på kommunens budget och 
uppdatering sker således en gång per år. skattekollen är en avgiftsbelagd tjänst som 
i skrivande stund har 13st kommuner som medlemar. 

Ekonomikontorets synpunkter på förslaget 

Redan idag pressenterar Sala kommun hur fördelningen av 100kr i betald 
kommunalskatt fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna. Dessa siffror 
återfinns dels på kommunens hemsida och dels i årsredovisningen. Det är alltså 
redan idag relativt enkelt för kommuninvånaren att skapa sig en uppfattning kring 
hur kommunalskatten fördelas mellan olika verksamheter. 

Skattekollen.se erbjuder inte jämförelser mellan olika år eller jämförelser mellan 
olika kommuner. Att skattekollen har 13 av Sveriges 290 kommuner som medlernar 
tyder på att tjänsten i dagsläget inte är det vedertagna sättet att söka denna typ av 
information och vi ställer oss därför tveksamma till hur många medborgare som 
faktiskt kommer att nås av tjänsten. 

Ekonomiavdelningens samlade bedömning är därför att det oaktat tjänstens kostnad 
är tveksamt vilket mervärde tjänsten skulle tillföra Sala kommuns medborgare, 
jämfört med den information som finns tillgänglig redan idag. 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
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Förslag till beslut 

Ekonomikontoret bedömer att förslaget bör avslås. 

Mårten Dignell 

Ekonomichef 
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Sala kommun har tagit emot ditt medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till Skattekollen. 

Ditt medborgarförslag kommer nu att beredas av kommunstyrelsen. 

När ditt medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige kommer du att få ett meddelande om detta. 

Cirka en vecka efter sammanträdet kommer du att få ett protokollsutdrag med beslut. 

Med vänlig hälsning 

Marie Öhlund 

förvaltningssekreterare 
administrativa enheten 

ma rie .oh l u n d@ sa la.se 

Direkt/mobil: 0224-74 74 03 

Sala kommun 

733 25 Sala 

Rådhusgatan 4 C 

Telefon: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-185 56 

www.sala.se 

Från: Carina Kreku Hofvander [mailto:carina@admanum.se] 
Skickat: den 7 oktober 2014 17:15 
Till: Per-Olov Rapp 
Ämne: skattekollen 

Hej Per-Olov, 

Jag önskar att Sala ansluter till Skattekollen. 

Tänk så intressant att kunna se vart skattepengarna faktiskt tar vägen, och tänk så många meningslösa 
diskussioner man skulle slippa om man kunde hänvisa till Skattekollen! 

http:/ /www.skattekollen.se/ 

De här kommunerna är redan anslutna. 

• Berg 
• Fagersta 
• Grästorp 
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