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§ XX

Anmälningsärenden

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-08-29

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 
Övriga deltagande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Högantorp, kommunhuset. Onsdagen den 29 augusti 2018 kl. 08:30 -10:10. 

Lennart Kalderen (M) 
Arne Närström (S) 
Björn Kvist (M) 
Gunny Jörlen (C) 
Mats Nittve (MP) 
Olle Glimvik (M) 
Mats Bergström, Christina Lood, Filip Tilja, Per-Johan Hurtig, Jan Lorichs (§71-72, 
Sonja More (§71-72), Åsa Rasmussen 
Arne Närström (S) 

Kansliet, 2018-08-31 kl 11:00 

t:
r

:::�::,en · � 

Ordförande �0 
Lennart Kalderen (M) 

Justerande �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  

Arne Närström (S) 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Organ: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Sammanträdes
datum: 

Datum för anslagets 

2018-08-29 

uppsättande: 2018-09-03 

Överklagande tiden går 
ut: 2018-09-24 

Datum för anslagets 
nedtagande: 
2018-09-25 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Innehållsförteckning 

§ 62 Fågelsången - läktarplatser, solceller och exteriör utformning 

§ 63 Årlig rapport lokalvård 

§ 64 Svar på remiss. Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, 
uppställning och skrotning av vissa fordon 

§ 65 Projektekonomi Heliodal - informationsärende (muntlig information) 

§ 66 Förslag till policy för uttag av gatukostnader 

§ 67 Stängsel konstgräsplanen Lilla Salemsvallen (muntlig information) 

§ 68 Vägbommar vid Näckroshuset (muntlig information) 

§ 69 Söderby Gärde, upprustning av LSS-boende (muntlig information) 

§ 70 Boulebanan Skönviksparken (muntlig information) 

§ 71 Budget 2019-2021 - information 

§ 72 Delårsrapport per juli 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 73 Anmälan av fattade tilldelningsbeslut - Solliden, Karlskronaviken 

§ 74 Lokalsamordningsgruppens minnesanteckningar 

§ 75 Projektrapporter 

§ 76 Ärendebalanslista 

§ 77 Övrig fråga 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Ordf. sign. 
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§ XX KS/2017:52 - 179

Delegationsbeslut

Brådskande beslut
Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, Delegationsbeslut angående stängsel vid 
konstgräsplanen Lilla Salemsvallen, 2018-08-20, bifogas handlingarna. 

Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande,  insats för ett tryggare centrum, 2018-08-
06, 2018-05-18, 2018-04-06, 2018-02-27, bifogas handlingarna. 

Tilldelningsbeslut
Jan Lorichs, planeringsstrateg, Tilldelningsbeslut TI 2018-1012. Engångsmaterial kök, catering 
och portionsformar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX

Delårsrapport för Salems kommun

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 12,6 mnkr 
vilket är 0,1 mnkr högre än budget. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster 
prognostiseras till 25,8 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader  förväntas bli  1,4 mnkr lägre än budget. 
Budgetavvikelserna är främst hänförliga till:

● kommunstyrelsen -1,0 mnkr
● miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl markförsäljning) -1,7 mnkr
● kultur och fritid +0,5 mnkr
● socialnämnden +3,2 mnkr

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak:

● justeringar av skatteprognos samt pensioner -9,5 mnkr (-6,0 resp -3,5 mnkr)
● lägre nettointäkter av tomtförsäljning -10,7 mnkr pga tidsmässig förskjutning
● bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt +9,0 mnkr pga prognostiserade

reavinster på värdepapper.
Jämfört med prognosen per mars 2018 har resultatet exklusive VA och  jämförelsestörande 
poster förbättrats med +3,1 mnkr. Detta beror främst på minskade nettokostnader för 
verksamheten med 1,9 mnkr.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen 2018 för 
Salems kommun.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Öberg 
T f Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 
 
 
 Delårsrapport per juli 2018 för Salems Kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och 
helårsprognosen för 2018. 

 

Sammanfattning 

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 12,6 mnkr 
vilket är 0,1 mnkr högre än budget. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster 
prognostiseras till 25,8 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader  förväntas bli  1,4 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelserna 
är främst hänförliga till: 

● kommunstyrelsen -1,0 mnkr  

● miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl markförsäljning) -1,7 mnkr 

● kultur och fritid +0,5 mnkr 
● socialnämnden +3,2 mnkr 

 
Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 

● justeringar av skatteprognos samt pensioner -9,5 mnkr (-6,0 resp -3,5 mnkr) 

● lägre nettointäkter av tomtförsäljning -10,7 mnkr pga tidsmässig förskjutning 
● bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt +9,0 mnkr pga prognostiserade 

reavinster på värdepapper. 
 

Jämfört med prognosen per mars 2018 har resultatet exklusive VA och  jämförelsestörande 
poster förbättrats med +3,1 mnkr. Detta beror främst på minskade nettokostnader för 
verksamheten med 1,9 mnkr (bl.a. prognosjustering Soc, KSF och MSB). 

 

Balansräkningen 

Anläggningstillgångarna beräknas jämfört föregående år öka med 100,4 mnkr, framför allt 
inom byggnader och mark samt pågående ny-/ombyggnationer. Omsättningstillgångarna 
prognostiseras minska med 69,1 mnkr, främst inom likvida medel. Det egna kapitalet 
beräknas öka med 25,8 mnkr. De långfristiga skulderna minskar med 6,0 mnkr och de 
kortfristiga skulderna minskar med 2,8 mnkr. Skuldförändringarna prognostiseras således bli 
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små för 2018.  

Utanför balansräkningen minskar pensionsförpliktelserna med 9,5 mnkr. Sammanfattningsvis 
väntas soliditeten inkl. pensionsförpliktelser förstärkas från 30,9% till 32,8%. 

I delårsrapporten specificeras också en delpost inom det egna kapitalet på 59,8 mnkr som 
resultatutjämningsreserv. 

 

Driftsredovisning 

 
Uppföljning per juli för nettodriftkostnaderna resulterar i följande budgetavvikelse för 
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger. 
 

 
 
För helårsutfallet 2018 prognostiseras ett underskott jämfört med budget om -10,2 mnkr. 
Exklusive Finansförvaltning (-1,0 mnkr) och jämförelsestörande poster för markförsäljning 
(-10,7 mnkr) utgör avvikelsen mot budget +1,4 mnkr.  
 
Det noteras avseende verksamhetsrelaterade kostnader att: 

● socialnämndens kostnader är lägre än planerat för bl a placeringar IFO. Man har 
också fått mer pengar från migrationsverket än budgeterat. Nettoavvikelsen för 
nämnden jämfört med budget prognostiseras till 3,3 mnkr. 

● barn- och utbildningsnämnden har ett överskott per juli, främst inom grundskolan. 
Huvudskälen för detta är fler elever inom såväl skolorna som fritidsverksamheten 
samt icke budgeterade ersättningar från Migrationsverket. För helåret lämnar man 
en prognos i nivå med budget.  

● miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (inkl VA, exkl tomtförsäljning) beräknas 
ha kostnadsavvikelser för bl a tillkommande personalkostnader och en osedvanligt 
hög kostnad för vinterunderhållet. Den totala prognostiserade avvikelsen är -1,3 
mnkr jämfört med budget. 
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Nettokostnaderna prognostiseras öka mot föregående helår med totalt 57,6 mnkr (6,6 %). 
Ökningen återfinns framför allt inom barn- och utbildningsnämnden med 23,2 mnkr  
(5,3 %) bl.a. beroende på fler elever samt hos socialnämnden med 31,3 mnkr (13,2 %)  där 
kostnaderna ökar för bl.a. äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. 
 
 
Investeringsredovisning (tkr) 

Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande budgetavvikelse för 
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger. 
 
 

 

Helårsprognosen för investeringar visar att 105,1 mnkr inte väntas användas under året. Det 
förklaras av förskjutningar i diverse projekt där exploateringsinvesteringarna förklarar totalt 
60 mnkr av avvikelsen. De största enskilda avvikelserna prognostiseras inom projekt 
Fågelsången (29,2 mnkr) och exploateringarna Solliden (15,2 mnkr) och Karlskronaviken (27,5 
mnkr). Utfallet för helåret beräknas således bli klart lägre än budgeterat och investeringarna 

beräknas minska med 6,3 mnkr jämfört med föregående år.  

 

Måluppföljning 

Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i delårsrapporten 
per juli. Övriga kommunövergripande mål följs upp per helår. Mål 6, 7, 8 och 9 har uppnåtts 
per delår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning per sista juli 2018. 
 
Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål 6, 7, 8 och 9  uppnås helt även per 
helår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen kommer att ha en 
god ekonomisk hushållning helåret 2018. 
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Viktiga händelser under år 2018 

● Kommunen fortsätter planeringen för ny grundskola i Fågelsången och temporära 
skolbyggnader uppförs på Skogsängsskolans gård. 

● Byggnationer i Rönninge centrum med sikte på nya bostäder, upprustad infrastruktur 
och butiker. 

● Kommunen arbetar med planering av nya Salem centrum. 
● GDPR införts i samband med en datasäkerhetsansvarig (50 % tjänst). 
● Arbete med e-arkiv och ett nytt intranät pågår.  

 

Medel för framtida pensioner  

Ackumulerat per juli 2018 har pensionsportföljen under året avkastat 3,1 % vilket är något 
sämre än ett sammansatt jämförelseindex som stigit med 4,7 % under samma period. I 
ränteportföljen är de marknadsmässiga avkastningsnivåerna för närvarande låga. Den 
nominella ränteportföljen sjunkit med 0,3 % jämfört med index som stigit med 0,8 % och den 
reala ränteportföljen, vilken ska matcha pensionsskulden och kommande 
pensionsutbetalningar, har stigit med 0,1 %  jämfört med index som stigit 1,8 %. 
Aktieportföljen har utvecklats starkare och den svenska aktiedelen, som utgör cirka 10 % av 
totalportföljen, har ökat med 8,8 % jämfört med index som ökat med 8,4 %. Den utländska 
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aktiedelen som utgör cirka 31 % av portföljen, har rört sig uppåt med 8,4 %, medan 
jämförelseindex har ökat med 10,2 %. 
  
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde per juli 2018 på cirka 84,3 
mnkr. Målsättningen för pensionsportföljen är oförändrad mot tidigare år, vilket är att täcka 
en andel av de kommande årens pensionsutbetalningar. Tillgångarna mäts mot nuvärdet av 
dessa utbetalningar, som de täckte till 100 % i januari 2007. Tillgångarna täckte per juli 2018 
231,2 % vilket är en hög nivå jämfört med målsättningen. Den höga nivån förklaras av 
ansamlad värdestegring i portföljen samt en ny värdering av utestående 
betalningsförpliktelser. Frågan om justering av målsättningen, med avseende på täckande av 
en större andel av kommande utbetalningar, kan därför framledes komma att väckas. 
 
 

 
 
 
 

    Mats Bergström                                                Mats Öberg 
    Kommundirektör                                              T f Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse per juli 2018 

Omvärldsanalys 

Sveriges ekonomiska utveckling 
Källa: SKL , (Ekonomirapporten maj 2018) 
 

Konjunkturen i Sverige är mycket stark. BNP i världen beräknas öka med kra�iga 3,9 % i år 
och nästan lika mycket nästa år. Även i EU är �llväxten starkare än den varit hi�lls under 
återhämtningsfasen e�er den senaste finanskrisen. Läget i världen är sam�digt osäkert 
och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma a� påverka den ekonomiska 
utvecklingen, liksom USA:s handelspoli�k. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika 
påverkar den geopoli�ska och ekonomiska situa�onen i världen.  
 
Sverige har ha� många år med stark ekonomisk �llväxt och ligger före EU i 
konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig och arbetskra�sbristen stor, främst 
inom offentlig sektor. Bristen på arbetskra� är en starkt begränsande faktor för fortsa� 
stark �llväxt. Vi räknar med a� ska�eintäkterna i kommuner, lands�ng och regioner 
kommer a� öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de 
gångna åren. Orsaken är främst a� antalet arbetade �mmar inte kommer a� kunna 
fortsä�a öka i samma takt.  
 
SKL bedömer a� BNP för helåret 2018 ska landa på 3,0 %, a� jämföra med 2,4 % förra året 
(kalenderdagskorrigerat). Ökningstakten för resten av året förväntas dock minska något 
vad gäller såväl investeringar som ekonomin generellt.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Svensk ekonomi är fortsa� stark men �llväxten ma�as under de kommande åren.  För 
perioden 2019-2021 beräknas �llväxten landa på 2,1, 1,3 respek�ve 1,5 %. Ökningen av 
sysselsä�ningen i antal �mmar beräknas avta under perioden 2019-2021. Arbetslösheten 
pressas �llbaka något under år 2018 och 2019 men beräknas däre�er öka något igen. 
Infla�onstakten förväntas s�ga svagt från år 2018 och framåt.  

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
Källa: SKL , (Ekonomirapporten maj 2018) 
 

Den starka ekonomiska �llväxten har under några år bidragit �ll e� växande 
ska�eunderlag. Nu planar �llväx�akten successivt ut och ökningen av antal arbetade 
�mmar avtar. De�a medför a� ska�eunderlaget framledes inte kommer a� växa i samma 
takt som �digare år, se tabell 2 .  
 

 
 
SKL är mer op�mis�sk än regeringen avseende ska�eunderlagets utveckling för åren 2018 
och 2021. För åren 2019-2020 är regeringen betydligt mer posi�v i sin bedömning än vad 
SKL är. Skillnaderna är i realiteten något mindre än vad som syns i tabellen. Det handlar �ll 
del om a� SKLs bedömning gällande sysselsä�ningsutvecklingen är a� �llväxten i 
sysselsä�ning bedöms komma lite senare i �den än regeringens bedömer.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Ser vi �ll ska�eunderlagets reala �llväxt blir det än tydligare a� kommunernas underlag 
för ska�eintäkter bromsar in rejält i �llväxt. För kommunsektorn prognos�serar SKL a� 
det kommer det a� medföra en alltmer problema�sk situa�on då befolkningen och 
behoven av kommunala tjänster såsom skola, vård och omsorg sam�digt växer extra 
snabbt. Takten för kostnadsökningen motsvaras inte av samma takt för intäktsökningar. Se 
diagram nedan (källa: SKL Ekonomirapporten maj 2017). SKL pekar därför på behovet av 
ökat fokus på effek�viseringar och pekar på  förbä�ringsområden såsom ny teknik, 
jämförelser med “best prac�se” samt mindre statliga styrning. 

 
 

Befolkning 

Källa: Befolkningsprognos februari 2018 från WSP samt SCB 2018-06-30 

 

Salems befolkning uppgick �ll 16 806 medborgare den 30 juni 2018. Det var en ökning 
med 141 personer jämfört med årsski�et 2017/18. Under samma period ökade 
Stockholms län med 17 520.    Under perioden 2008-2017 har befolkningen i Salem ökat 
med 1 719 personer eller 1,1 % per år i sni�.  
Från den 31 december 2016 �ll den 31 december 2017 ökade Salems befolkning med 0,3 
%. Diagram enligt nedan bygger på senast gjorda prognos. Den kan komma a� justeras då 
en ny översiktsplan är beslutad och fram�da befolkningsökning är i hög grad beroende av 
vilken bostadsutbyggnad som kommer a� planeras i planen. I antal beräknas u�från 
nuvarande läge befolkningen a� öka men den procentmässiga utvecklingen mellan åren 
beräknas minska.  

 

 



 

 

 

 

 

Staplarna i diagrammet visar på de fak�ska befolkningssiffrorna per 2015, 2016 och 2017. För 2018 
och framåt visas de prognos�serade siffrorna. Den röda linjen visar på befolkningsutvecklingen i % 
mellan åren.  

Viktiga händelser under år 2018 

● Kommunen fortsä�er planeringen för ny grundskola i Fågelsången och temporära 
skolbyggnader uppförs på Skogsängsskolans gård. 

● Byggna�oner i Rönninge centrum med sikte på nya bostäder, upprustad 
infrastruktur och bu�ker. 

● Kommunen arbetar med planering av nya Salem centrum. 
● GDPR införts i samarbete med en datasäkerhetsansvarig (50 % tjänst). 
● Arbete med e-arkiv och e� ny� intranät pågår.  

Övergripande mål  

Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i 
delårsrapporten per juli. Övriga kommunövergripande mål följs upp per helår. Mål 6, 7, 8 
och 9 har uppnå�s per delår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning a� 
kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2018. 
 
Det är kommunstyrelsens prognos a� övergripande mål 6, 7, 8 och 9  uppnås helt även 
per helår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning a� kommunen kommer a� 
ha en god ekonomisk hushållning helåret 2018. 
 
En guide �ll hur målutvärderingen på nämnds- och central nivå ska tolkas i 
verksamhetsrapporten för Salems kommun finns på kommunens hemsida: 
h�p://www.salem.se/kommun--poli�k/kommunfakta/ekonomi--styrning/mal-och-styrnin
g/ . Här finns bl.a. förklaring �ll hur poängsä�ning för de övergripande målen samt 

 

 

http://www.salem.se/kommun--politik/kommunfakta/ekonomi--styrning/mal-och-styrning/
http://www.salem.se/kommun--politik/kommunfakta/ekonomi--styrning/mal-och-styrning/


 

 

 

 

 

indikatorerna görs. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Balanskravet  

Årets resultat prognos�seras �ll 25,8 mnkr inklusive VA och jämförelsestörande poster och 
12,6 mnkr exklusive VA och jämförelsestörande poster. Resultatet inklusive VA och 
jämförelsestörande poster beräknas bli 10,2 mnkr lägre än budget för år 2018. Större 
budgetavvikelser är: 
 

● Verksamheternas ne�okostnadsöverskridande (exkl jfr.stör. och avskr.) med -2,9 
mnkr 

● Jämförelsestörande poster (tom�örsäljning) lägre intäkter med -10,7 mnkr 
● Lägre avskrivningskostnader än budgeterat +0,3 mnkr 
● Ska�er och bidrag väntas unders�ga budget med -6,0 mnkr, framför allt pga lägre 

befolknings�llväxt än budgeterat. 
● Bä�re finansiellt ne�o än budgeterat om totalt +9,0 mnkr främst pga reavinster 

på värdepapper. 
 
Från kommunens resultat på 25,8 mnkr ska realisa�onsvinster (tom�örsäljning) 
uppgående �ll 12,9 mnkr dras av vid avstämning mot balanskravet. Justerat resultat blir 
12,9 mnkr och därmed klaras balanskravet (kravet är minst 0 kr i resultat) år 2018. I 
årsbokslut 2017 var kommunens justerade resultat 45,7 mnkr och balanskravet klarades 
alltså även då.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Driftredovisning (tkr)  
 
 
Uppföljning per juli för ne�odri�kostnaderna resulterar i följande budgetavvikelse för 
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst �ll höger . 
 

 
För helårsu�allet 2018 prognos�seras e� undersko� jämfört med budget om -10,2 mnkr. 
Exklusive Finansförvaltning (-1,0 mnkr) och jämförelsestörande poster för markförsäljning 
(-10,7 mnkr) utgör avvikelsen mot budget +1,4 mnkr.  
 
Det noteras avseende verksamhetsrelaterade kostnader a�: 

● socialnämndens kostnader är lägre än planerat för bl a placeringar IFO. Man har 
också få� mer pengar från Migra�onsverket än budgeterat. Ne�oavvikelsen för 
nämnden jämfört med budget prognos�seras �ll 3,3 mnkr. 

● barn- och utbildningsnämnden har e� översko� per juli, främst inom grundskolan. 
Huvudskälen för de�a är fler elever inom såväl skolorna som fri�dsverksamheten 

 

 



 

 

 

 

 

samt icke budgeterade ersä�ningar från Migra�onsverket. För helåret lämnar man 
en prognos i nivå med budget.  

● miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (inkl VA, exkl tom�örsäljning) 
beräknas ha kostnadsavvikelser för bl a �llkommande personalkostnader och en 
osedvanligt hög kostnad för vinterunderhållet. Den totala prognos�serade 
avvikelsen är -1,3 mnkr jämfört med budget. 

 
Ne�okostnaderna (dvs exkl markförsäljning) prognos�seras öka mot föregående helår 
med totalt 57,6 mnkr (6,6 %). Ökningen återfinns framför allt inom barn- och 
utbildningsnämnden med 23,2 mnkr (5,3 %) bl.a. beroende på fler elever samt hos 
socialnämnden med 31,3 mnkr (13,2 %)  där kostnaderna ökar för bl.a. äldreomsorg och 
ekonomiskt bistånd. 

Investeringsredovisning (tkr) 

Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande budgetavvikelse för 
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst �ll höger. 
 
 

Helårsprognosen för investeringar visar a� 105,1 mnkr inte väntas användas under året. 
Det förklaras av förskjutningar i diverse projekt där exploateringsinvesteringarna förklarar 
totalt 60 mnkr av avvikelsen. De största enskilda avvikelserna prognos�seras inom projekt 
Fågelsången (29,2 mnkr) och exploateringarna Solliden (15,2 mnkr) och Karlskronaviken 
(27,5 mnkr). U�allet för helåret beräknas således bli klart lägre än budgeterat och 
investeringarna beräknas minska med 6,3 mnkr jämfört med föregående år.  

Upplysningar om kommunala koncernen 

Kommunen har inte 20 % ägarandel eller väsentligt inflytande i något bolag eller 
kommunalförbund. Med anledning därav upprä�ar Salems Kommun �ll årsredovisningen 
en koncernöversikt som i stort beskriver de bolag som kommunen har intressen i samt 

 

 



 

 

 

 

 

bolagens resultat. Kommunen redovisade i årsredovisningen för år 2017 ägarandelar 
enligt följande: 

● SYVAB: 16,67 % 
● AB Vårljus: 3,1 % 
● SRV Återvinning AB: 2,75 % 

 
Koncernöversikten har inte förändrats sedan �llfället för årsbokslut 2017. 

Finansiell analys  

Underlagen för 2018-2019 bygger på faktorer som var kända vid budge�llfället hösten 
2017 (budget och plan år 2018-2020). 

Skatter/bidrags- och nettokostnadsutveckling 

Under året beräknas ska�er/bidrag öka med 2,5 % och ne�okostnader exklusive 
jämförelsestörande poster med 6,6 %. På fem år förväntas ska�er/bidrag öka med 17,3 % 
och ne�okostnader exklusive jämförelsestörande poster med 18,2 %. Beloppsmässigt 
räknat innebär de�a a� den balans mellan ökning av intäkter och ne�okostnader som vi 
�digare se�, börjar rubbas och a� kostnaderna ökar något snabbare än intäkterna. De�a 
är likartad den trend vi kan se för hela kommun-Sverige, den demografiska förändringen 
skapar fortsa� s�gande kostnader för barn och äldre medan ska�eunderlaget stagnerar 
pga avstannande konjunktur�llväxt (se avsni�et ovan om Sveriges ekonomiska utveckling). 
Framåt i �den tror SKL a� kommunernas kostnadsökningar årligen blir något högre medan 
ökningen av ska�eunderlaget är under stagnerande.  
 

Nettokostnadsutvecklingen  

Ne�okostnadernas andel av ska�eintäkter och bidrag visar hur stor del av intäkterna som 
går �ll den löpande verksamheten. En rimlig nivå är 96-98 % e�ersom räntekostnader och 
delar av investeringarna skall finansieras med ska�eintäkterna . 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Må�et ligger de närmsta åren i linje med Salems Kommuns 1 % resultatmål.  

Investeringar  

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. En 
självfinansieringsgrad över 100 % innebär a� kommunen klarar a� minska sina skulder 
och öka det finansiella handlingsutrymmet . 

 
 
 
Genomsni�ligt har investeringarna under åren 2013-2017 varit 62,3 mnkr per år. 
Kommunen finansierar investeringarna genom egna medel som består av översko� i 
resultaträkningen och avskrivningar och genom externa lån. Resultat och avskrivningar var 
under femårsperioden totalt   393,4 mnkr medan investeringarna uppgick �ll 311,6 mnkr. 
Självfinansieringsgraden över fem år utgjorde därmed 126 % (175 % per föregående år). 
Självfinansieringsgraden har minskat jämfört med föregående period och minskningen 
förväntas fortsä�a under kommande de åren. De�a beror på a� kommunen är inne i en 
intensiv investeringsperiod. 

 

 



 

 

 

 

 

Periodens resultat (exklusive VA och markförsäljning)  

Perioden januari-juli redovisar e� posi�vt resultat på 29,0 mnkr vilket är 6,6 mnkr bä�re 
än budget. De största avvikelserna är verksamhetens lägre ne�okostnader som står för 
+8,0 mnkr, e� bä�re finansne�o +3,2 mnkr vilket motverkas av lägre ska�er och bidrag 
-4,4 mnkr. Jämfört med föregående års resultat för juli månad är årets resultatet per juli 
11,2 mnkr sämre. 
 
Verksamhetens intäkter har mellan de två delårsperioderna ökat med 0,6 mnkr medan 
kostnaderna har ökat med 24,7 mnkr.  Avskrivningarna har ökat med 4,5 mnkr. 
Ne�okostnadsökningen mellan perioderna är överlag rimliga i förhållande �ll nämndernas 
verksamheter och ligger per juli månad inom ramen för periodiserad budget. 
 
För perioden augus�-december förväntas resultatet uppgå �ll -16,4 mnkr. 
Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden prognos�serar 
ökande kostnader under resterande delen av året. 

Årets resultat  

Målet är a� resultat exklusive VA och markförsäljning ska vara minst 1 % av ska�er och 
bidrag. Årets resultat 2018 väntas bli 12,6 mnkr eller 1,3 % (inklusive VA och 
markförsäljning 25,8 mnkr) medan budget är 12,5 mnkr (inklusive VA och markförsäljning 
= 36,0 mnkr). År 2017 var resultatet 44,0 mnkr eller 4,8 % (inklusive VA och 
markförsäljning  46,1 mnkr). A� resultatet förväntas sjunka med 33,6 mnkr mellan åren 
förklaras främst av a� ne�okostnadsökningen övers�ger intäktsökningen av ska�er och 
bidrag.  
 

Soliditetsutvecklingen 

Soliditeten är e� av de de vik�gaste må�en på kommunens ekonomiska styrka på lång 
sikt. Det anger hur stor del av de totala �llgångarna som kommunen själv finansierat. De 

 

 



faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och �llgångarnas förändring. 

Soliditeten förbä�rades 2017 tack vare e� bra resultat och lägre investeringar än planerat. 
Under 2018 förväntas talet förbä�ras y�erligare. Soliditeten väntas bli ca 32,8 % 2018 
vilket är bra jämfört med länssni�et 2017 som var ca 25,0 %. Talet förväntas ligga strax 
under �llfredsställande 35 % år 2020.  

Medel för framtida pensioner  

Ackumulerat per juli 2018 har pensionspor�öljen under året avkastat 3,1 % vilket är något 
sämre än e� sammansa� jämförelseindex som s�git med 4,7 % under samma period. I 
räntepor�öljen är de marknadsmässiga avkastningsnivåerna för närvarande låga. Den 
nominella  räntepor�öljen sjunkit med 0,3 % jämfört med index som s�git med 0,8 % och 
den reala räntepor�öljen, vilken ska matcha pensionsskulden och kommande 
pensionsutbetalningar, har s�git med 0,1 %  jämfört med index som s�git 1,8 %. 
Ak�epor�öljen har utvecklats starkare och den svenska ak�edelen, som utgör cirka 10 % 
av totalpor�öljen, har ökat med 8,8 % jämfört med index som ökat med 8,4 %.   Den 
utländska ak�edelen som utgör cirka 31 % av por�öljen, har rört sig uppåt med 8,4 %, 
medan jämförelseindex har ökat med 10,2 %. 

Totalt har �llgångarna i pensionspor�öljen e� marknadsvärde per juli 2018 på cirka 84,3 
mnkr. Målsä�ningen för pensionspor�öljen är oförändrad mot �digare år, vilket är a� 
täcka en andel av de kommande årens pensionsutbetalningar. Tillgångarna mäts mot 
nuvärdet av dessa utbetalningar, som de täckte �ll 100 % i januari 2007. Tillgångarna 
täckte per juli 2018 231,2 % vilket är en hög nivå jämfört med målsä�ningen. Den höga 
nivån förklaras av ansamlad värdestegring i por�öljen samt en ny värdering av utestående 
betalningsförpliktelser. Frågan om justering av målsä�ningen, med avseende på täckande 
av en större andel av kommande utbetalningar, kan därför framledes komma a� väckas. 





 
 

 
 

Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 
 

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den 
senaste årsredovisningen och delårsrapporten med de undantag som beskrivs i avsnitt 
Förändrade redovisningsprinciper.  
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar 
av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Förändrade redovisningsprinciper 

Pensionsskuld för förtroendevalda inklusive löneskatt (exklusive OPF-KL) 

Från och med 2017 redovisas den del av pensionsskulden för förtroendevalda inklusive löneskatt 
(exclusive OPF-KL),  där man har grund att anta att utbetalning kommer att ske, som avsättning. 
Beräkningen av pensionsskulden görs av KPA. Till och med 2016 redovisades de ackumulerade 
förpliktelserna 7,9 mnkr som ansvarsförbindelse, dvs. utanför balansräkningen. I 2017 justerades 
eget kapital med motsvarande belopp - 7,9 mnkr.  
Påverkan på prognos för årets resultat på grund av ändringen av redovisningsprincipen är -1,1 mnkr 
(-1,7 mnkr bokslut 2017).  

Kontoplan och kodplan 

Från och med 2013 tillämpar Salems kommun kontoplan Kommun-Bas 13. Kontering sker på             
följande obligatoriska koddelar: baskonto, organisatoriskt ansvar, projekt och RS-verksamhet         
(räkenskapssammandrag-verksamhet).  

Sammanställd redovisning 

Kommunen har inte 20 % ägarandel eller väsentligt inflytande i något bolag eller kommunalförbund 
och därmed upprättas inte sammanställd redovisning.  

  

 



 
 

 
 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen.  
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 2 mnkr. 
Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader 
och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.  

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter i utfallet t o m juli baseras på SKL:s senaste 
prognos per den 2018-08-16 i enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

Övriga intäkter 

RKR 18 Redovisning av intäkter tillämpas för anslutningsavgifter från och med 2010, för             
gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag – från och med 2011. Från och med 2012            
tillämpas RKR 11.3 för de materiella anläggningstillgångar som är anskaffade via           
överlåtelse/gåvor. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och     
överlåtelser redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder och periodiseras över           
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och      
gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet av materiella          
anläggningstillgångar. Anslutningsavgifter intäktsfördes i sin helhet, överlåtelser redovisades inte. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Se avsnitt Materiella anläggningstillgångar nedan. 

Internränta 

Internräntan 2018 för fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar uppgår till 1,75 % 
(oförändrat 2017) i enlighet med förslag från SKL. Internräntan för Vatten och avlopp är preliminärt 
1,23 % (1,84% år 2017) och motsvarar den genomsnittliga räntan på kommunens lån. 
Kapitalkostnaderna fördelas ut på respektive RS-verksamhet samt fördelas ut på VA-ansvar. 

Leasing 

Endast operationell leasing förekommer i kommunen (utifrån avtalstid samt avtals innebörd) och            
innebär att någon tillgångs- eller skuldpost inte redovisas i balansräkningen. Befintliga leasingavtal            
omfattar i huvudsak bilar, kopiatorer, byggnadsmoduler och IT-utrustningar. Enligt avtal          
återlämnas bilarna efter slutet av avtalsperioden, kommunen behåller inte bilarna. 
Utbetalningarna för leasing 1-12 månader respektive 13–60 månader tas upp som övriga            

 



 
 

 
 

ansvarsförbindelser och specificeras i not till balansräkningen.  

Periodisering 

Kostnader och intäkter över 50 tkr per transaktion periodiseras. Detta gäller även kostnads- och              
intäktsräntor samt värdering av kortfristiga placeringar.  

Befarade kundförluster 

Från och med 2015 reserveras 100% av obetalda kundfakturor med förfallodatum 3 månader och              
äldre som befarade kundförluster. Tidigare reserverades befarade kundförluster enligt regler i           
nedanstående tabell:  
 

Bokslut Obetalda kundfakturor reserveras som befarade kundförluster 

förfallodatum mellan 3 och 12 månader förfallodatum 1 år och äldre 

2013-2014 50% 100% 

fr o m 2015 100% 100% 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde: 1 PBB (45,5 
tkr år 2018).  

Inventarier och maskiner 

Maskiner och inventarier, som inte är materiella anläggningstillgångar, kostnadsredovisas inom          
resultaträkningen.  
Vid köp av utrustning av större omfattning, som har ett naturligt samband eller som kan anses                
ingå som ett led i en större inventarieinvestering, aktiveras (avskrivs under nyttjandeperiod)            
samtliga inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger gränsen för          
mindre värde. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar och avskrivning 

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärde upptas i balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens          
förvärv eller tillverkning. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och       
överlåtelser tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens           
nyttjandeperiod.  
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, dvs. huvudmetoden tillämpas för redovisning av           
lånekostnader. 

 

 



 
 

 
 

Avskrivning och avskrivningsmetod 

Avskrivning av  im- och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 
med linjär avskrivningsmetod baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde, dvs lika 
stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången är färdig att tas i bruk. 
På tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning, till exempel  markreserv, konst och 
pågående arbeten samt bestående värde på fastighetsgrund, -stomme och vägkropp. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 33, 40, 50 och 70 år. 
  
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.  
 
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents 
värde uppgår till minst 100 000 kr tillämpas komponentavskrivning.  
 
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. inhyrda fastigheter) bestäms avskrivningstid till 
den kortaste av kontraktstiden och den planerade verkliga nyttjandeperioden. 
 
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t. ex. verksamhets-/organisationsförändringar, teknikskiften). Normalt omprövas dock 
inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 15 år eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 2 mnkr. 
 
För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större 
(över 10 mnkr per objekt) reparations- eller ombyggnadsåtgärder när två tredjedelar av ursprungligt 
bedömd nyttjandetid förflutit.  
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den 
normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 2 mnkr. 

Övergång till komponentavskrivning för befintliga tillgångar 

Från och med 2012 tillämpas komponentavskrivning för nyanskaffade tillgångar i enlighet med RKR 
11.4.  
Mellan 2014 och 2016 blev komponentfördelning avseende befintliga tillgångar klar. De befintliga 
tillgångar som prioriterades för övergången var tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år 
och ett redovisat värde överstigande 10 mnkr. I  enlighet med RKR:s information “Övergång till 
komponentavskrivning” var den grundläggande utgångspunkten vid övergången att felaktigheter vad 
gäller avskrivningar i framtida resultaträkningar minimeras.  

Finansiella tillgångar 

Kommunens värdepappersportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång fr o m 2012. 
Tidigare var den klassificerad som finansiella anläggningstillgångar. Portföljens förvaltning regleras i 
av fullmäktige antaget reglemente. Placeringsmedel, som ingår i värdepappersportföljen, handlas på 

 



 
 

 
 

en aktiv marknad och värderas kollektivt till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet i 
enlighet med RKR 20.  

Resultatutjämningsreserv 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt                
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv redovisas som del av eget kapital i              
balansräkningen och kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över             
en konjunkturcykel.  

Avsättningar och ansvarsförbindelser 

Kommunen har inga egna deponianläggningar och därmed görs inte avsättningar för deponi. 
Däremot har kommunen ett borgensåtagande utanför balansräkningen mot sitt delägda företag SRV 
som i sin tur har deponianläggningar. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.  
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Pensionsskuld och särskild löneskatt 

Den del av nyintjänad pension som inte utbetalats utan redovisas som avsättning är             
förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande, PA-KL pension, avsättning för pension          
för förtroendevalda. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension för 2018 sker i mars 2019 och             
redovisas i rapporten som kortfristig skuld. Även den särskilda löneskatten på denna            
ålderspension är redovisad som kortfristig skuld. KPA beräknar pensionsskuld till bokslutstillfällen.           
Pensionsavsättningar och pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelser räknas årligen upp med         
genomsnittlig statslåneränta. Räntekostnaden för avsättningar redovisas som finansiell kostnad         
för pensioner.  

Privata medel 
Likvida medel tillhörande omsorgstagare inom äldre- och handikappomsorgen redovisas som          
ansvarsförbindelse i balansräkningen. 

 



Ekonomiska 
sammanställningar 



RESULTATRÄKNING 
Tkr Not Utfall Budget Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018

tom juli tom juli tom juli progn-budget progn mot fg. år

Verksamhetens intäkter 1 159 554 152 652 160 161 282 739 261 688 264 069 2 381 -18 670

Verksamhetens kostnader 2 -626 538 -651 427 -651 241 -1 106 565 -1 119 032 -1 135 006 -15 974 -28 441

Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar -466 985 -498 776 -491 080 -823 826 -857 344 -870 937 -13 593 -47 111

Avskrivningar 3 -24 713 -29 595 -29 177 -50 631 -50 734 -50 453 281 178

Verksamhetens nettokostnader  (A) -491 697 -528 371 -520 257 -874 457 -908 078 -921 390 -13 312 -46 933

Skatteintäkter 4 448 757 465 331 464 746 770 218 797 711 798 252 541 28 034

Generella statsbidrag och utjämning 5 85 020 87 566 83 762 148 503 150 113 143 595 -6 518 -4 908

Summa skatteintäkter och bidrag  (B) 533 777 552 897 548 509 918 721 947 824 941 847 -5 977 23 126

Finansiella intäkter 6a 1 926 2 440 4 658 7 888 4 182 11 292 7 110 3 404

Finansiella kostnader 6b -4 003 -4 598 -3 587 -6 050 -7 882 -5 948 1 934 102

Summa finansnetto (C) -2 077 -2 158 1 071 1 838 -3 700 5 344 9 044 3 506

Resultat före extraordinära poster ( A+B+C ) 40 002 22 369 29 322 46 102 36 046 25 801 -10 245 -20 301

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 8 40 002 22 369 29 322 46 102 36 046 25 801 -10 245 -20 301

Årets resultat exkl. VA inkl. markförsäljn. 40 194 22 376 28 884 46 184 36 071 25 475 -10 596 -20 709

40 207 22 388 28 961 46 208 12 497 12 562 65 -33 646Årets resultat exkl. VA och exkl. markförsäljn.



Noter

Tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2017 2018 2018 2018 2018

tom juli tom juli progn-budget progn mot fg. år

Not 1  Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 726 876 1 251 1 221

Taxor/Avgifter 30 886 31 731 53 776 54 968

Hyror & arrenden 18 847 19 783 30 857 30 519

Bidrag 76 956 76 015 140 065 96 177

Försäljn av verksamh. -och entreprenad 32 146 31 383 56 351 49 957

Reavinster av anlägg.tillgångar/övrigt -8 374 438 0

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 0 0 28 846

Summa intäkter 159 554 160 161 282 739 261 688 264 069 2 381 -18 670

 därav jämförelsestörande poster: 
   Bidrag -Migrationsverket avs. ensamkommande flyktingbarn 0 0 11 920 0 0 0 -11 920

   Intäkter för sålda exploateringsfastigheter 0 0 0 28 846 18 700 -10 146 18 700

  Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 336 438 0 336 336 -102

Avstämning mot Driftredovisningen:
Verksamhetens intäkter enl driftredovisn. 353 475 354 548 616 336 587 457 590 899 3 442 -25 437

Verksamhetens intäkter, centralt 5 062 5 107 9 162 7 883 8 629 746 -533

Interna poster mellan förvaltningarna -198 984 -199 493 -342 760 -333 650 -335 459 -1 808 7 300

Verksamhetens intäkter 159 554 160 161 282 739 261 688 264 069 2 381 -18 670

Not 2  Verksamhetens kostnader 
Anläggnings- och underhållsmaterial -1 100 -725 -2 222 -2 894

Elkraft, vatten för distribution -1 477 -1 608 -2 487 -3 300

Lämnade bidrag -13 541 -16 400 -26 478 -28 772

Köp av huvudverksamhet -186 988 -189 776 -320 732 -330 268

Kostnader för arbetskraft -340 310 -353 792 -590 254 -605 036

Lokalhyror och fastighetskostnader -28 625 -30 088 -48 633 -49 270

Hyra/leasing av anläggn. tillgångar -3 367 -3 832 -6 284 -8 003

Bränsle, energi och vatten -8 141 -8 749 -13 950 -12 380

Förbrukn inventarier & material -13 303 -13 848 -30 780 -27 677

Transporter och resor -3 774 -3 922 -7 422 -7 440

Konsult, inhyrd personal etc. -14 600 -16 357 -27 461 -21 589

Övriga verksamhetskostnader -11 299 -12 065 -29 837 -17 132

Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -13 -77 -24 -5 272

Summa kostnader -626 538 -651 241 -1 106 565 -1 119 032 -1 135 006 -15 974 -28 441

 därav jämförelsestörande poster: 

  Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -13 -77 -24 -5 272 -5 787 -515 -5 763

  Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar, utrangering 0 -719 -8 554 -350 -719 -369 7 835

Avstämning mot driftredovisningen:
Verksamhetens kostn. enl driftredovisning -823 773 -844 329 -1 427 089 -1 441 474 -1 454 164 -12 690 -27 075

Verksamhetens kostnader, centralt 1 271 -3 330 -16 224 -4 190 -10 940 -6 750 5 284

Interna poster mellan förvaltningar 200 556 201 027 344 664 334 408 337 997 3 589 -6 667

Interna poster investeringsredovisning 26 -40 0 0 0 0 0

Utbetalda pensioner -7 397 -7 534 -12 707 -13 042 -13 089 -47 -382

Justering avskrivningar (VA) 2 747 2 909 4 731 5 225 5 093 -132 362

Dröjsmålsränta mm. (finansiella kostn.) 32 57 61 41 97 56 36

Verksamhetens kostnader -626 538 -651 241 -1 106 565 -1 119 032 -1 135 006 -15 974 -28 441



Noter
Tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2017 2018 2018 2018 2018

tom juli tom juli progn-budget progn mot fg. år

Not 3  Avskrivningar/nedskrivningar
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -662 -1 292 -1 188 -1 296 -2418 -1 122 -1 230

Avskrivningar fastigheter -19 922 -22 475 -34 330 -41 826 -38 533 3 293 -4 203

Avskrivningar inventarier -4 129 -5 410 -7 114 -7 612 -9 502 -1 890 -2 388

Nedskrivningar * 0 0 -8 000 0 0 0 8 000

Summa avskrivningar/nedskrivningar -24 713 -29 177 -50 631 -50 734 -50 453 281 178

Not 4  Skatteintäkter 
Preliminär kommunalskatt 450 762 466 898 772 736 800 676 800 397 -279 27 661

Preliminär slutavräkning innevarande år -3 366 10 -3 393 -2 965 17 2 982 3 410

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 361 -2 162 875 0 -2 162 -2 162 -3 037

Summa skatteintäkter 448 757 464 746 770 218 797 711 798 252 541 28 034

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag 35 301 38 681 60 517 67 704 66 310 -1 394 5 793

Inkomstutjämningsbidrag 31 809 24 536 54 530 47 386 42 062 -5 324 -12 468

Regleringsbidrag/-avgift -95 1 529 -162 2 527 2 621 94 2 783

Avgift till LSS-utjämning -1 543 -1 253 -2 646 -2 632 -2 147 485 499

Kommunal fastighetsavgift 16 580 17 204 28 372 29 874 29 495 -379 1 123

Tillfäll.flyktingsstöd 2 968 3 065 7 893 5 254 5 254 0 -2 639

Summa generella statsbidrag och utjämning 85 020 83 762 148 503 150 113 143 595 -6 518 -4 908

*Utfall och prognos ( not 4 & 5 ) enligt SKL cirkl. 18:27 dt.2018-08-16

Not 6a  Finansiella intäkter
Ränteintäkter likvida medel 28 49 106 25 73 48 -33

Ränteintäkter kundfordringar och övr. 54 33 101 65 56 -9 -45

Ränteintäkter, aktieutdelning, rabatt på pensionsplacering 905 552 1 283 1 092 578 -514 -705

Vinst vid avyttring av fin. oms.tillgångar, pensionsplacering 938 4 024 6 398 3 000 10 585 7 585 4 187

Summa finansiella intäkter 1 926 4 658 7 888 4 182 11 292 7 110 3 404

Not 6b  Finansiella kostnader
Räntekostnader -2 391 -1 619 -3 584 -4 777 -3 060 1 717 524

Ränta och basbeloppsuppräkning på pensionsavsättning och löneskatt -1 176 -1 710 -1 586 -2 083 -2 178 -95 -592

Nedskrivning av fin. oms. tillg., konsultkostn. för pensionsplaceringar -354 -171 -752 -448 -478 -30 274

Bankkostnader, räntekostnader för leverantörsskulder och övr. -82 -87 -128 -574 -232 342 -104

Summa finansiella kostnader -4 003 -3 587 -6 050 -7 882 -5 948 1 934 102

Not 7 Jämförelsestörande poster
Verksamhetens intäkter

Bidrag från Migrationsverket avs. ensamkommande flyktingbarn 0 0 11 920 0 0 0 -11 920

Intäkter för sålda exploateringsfastigheter 0 0 0 28 846 18 700 -10 146 18 700

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 336 434 0 336 336 -98

Verksamhetens kostnader

Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -13 -77 -24 -5 272 -5 787 -515 -5 763

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar, utrangering 0 -719 -8 554 -350 -719 -369 7 835

Nedskrivningar 0 0 -8 000 0 0 0 8 000

Vinst vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar 938 4 024 6 398 3 000 10 585 7 585 4 187

Summa jämförelsestörande poster 926 3 564 2 175 26 224 23 115 -3 109 20 940

Not 8 Årets resultat
Avstämning mot kommunallagens balanskrav

=Årets resultat enligt resultaträkningen 40 002 29 322 46 102 36 046 25 801 -10 245 -20 301

-reducering av samtliga realisationsvinster 0 -259 -411 -23 574 -12 913 10 661 -12 502

+justering för realisationsförluster 13 0 0 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 40 015 29 063 45 691 12 472 12 888 416 -32 803

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 40 015 29 063 45 691 12 472 12 888 416 -32 803

* Nedskrivning av fastigheten SKYTTORP1 skedde med 8 mkr i 2017. Fastigheten ska ingå i ett exploateringsområde ca år 2021 och fullmäktige har beslutat att byggnaderna 

ska rivas och fastigheten ska säljas. Återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningvärdet, som har utifrån exploateringsbudgeten bedömts understiga bokfört värde med 8 mkr.



BALANSRÄKNING

Tkr Not Utfall Budget Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018
31-jul 31-jul 31-jul 31-dec 31-dec 31-dec progn-budget progn mot fg. år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar 9.1 3 249 8 857 7 106 7 168 10 064 7 160 -2 904 -8

Materiella anläggningstillgångar

  Mark, byggn. o tekniska anläggn. 9.2 769 872 880 650 815 682 791 711 944 177 907 264 -36 913 115 553

  Maskiner och inventarier 9.3 33 151 45 278 46 013 50 395 41 623 53 858 12 235 3 463

  Pågående ny-/ombyggnationer 9.4 81 814 84 407 57 386 71 017 93 971 50 019 -43 952 -20 998

Summa materiella anläggningstillgångar 884 837 1 010 334 919 081 913 123 1 079 771 1 011 141 -68 630 98 018

   

Finansiella anläggningstillgångar

  Långfristiga aktier, bostadsrätter 10 27 355 33 265 29 189 28 789 36 462 31 239 -5 223 2 451

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 355 33 265 29 189 28 789 36 462 31 239 -5 223 2 451

Summa anläggningstillgångar 915 441 1 052 456 955 376 949 079 1 126 297 1 049 540 -76 757 100 461

Omsättningstillgångar
 Exploateringsverksamhet 11 20 883 28 474 33 329 31 851 26 061 28 834 2 773 -3 017

 Kortfristiga fordringar 12 72 630 67 294 57 502 75 649 61 327 60 981 -346 -14 668

 Finansiella omsättningstillgångar 13 61 318 62 404 71 483 67 185 58 990 84 152 25 162 16 967

 Kassa och bank 14 93 872 78 477 104 963 116 918 42 500 48 500 6 000 -68 418

Summa omsättningstillgångar 248 703 236 649 267 277 291 602 188 878 222 467 33 589 -69 135

SUMMA TILLGÅNGAR 1 164 145 1 289 105 1 222 653 1 240 682 1 315 175 1 272 007 -43 168 31 325

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER

Eget kapital 15 -651 106 -671 716 -678 669 -649 347 -679 175 -675 148 4 027 -25 801

  Därav
  Periodens/årets resultat (vinst ) -40 002 -22 369 -29 322 -46 102 -36 047 -25 801 10 246 20 301

  Resultatutjämningsreserv 16.1 -59 800 -59 800 -59 800 -59 800 -59 800 -59 800 0 0

  Övrigt eget kapital 16.2 -551 304 -589 547 -589 547 -543 445 -583 328 -589 547 -6 219 -46 102

Avsättningar
 Avsättning- pensioner inkl löneskatt 17 -63 629 -75 989 -89 004 -76 999 -75 268 -91 282 -16 014 -14 283

Summa avsättningar -63 629 -75 989 -89 004 -76 999 -75 268 -91 282 -16 014 -14 283

Skulder
 Långfristiga skulder 18 -339 482 -371 320 -286 539 -342 501 -391 905 -336 539 55 366 5 963

 Kortfristiga skulder 19 -109 929 -170 080 -168 441 -171 834 -168 827 -169 038 -211 2 796

Summa skulder -449 410 -541 400 -454 980 -514 336 -560 732 -505 577 55 155 8 759

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR

OCH EGET KAPITAL -1 164 145 -1 289 105 -1 222 653 -1 240 682 -1 315 175 -1 272 007 43 168 -31 325

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 20 -279 112 -269 262 -261 383 -266 542 -271 204 -257 087 14 117 9 455

Övriga ansvarsförbindelser 21 -325 647 -336 312 -333 533 -349 919 -326 592 -325 820 772 24 099



Noter Utfall Utfall Bokslut Prognos Avvikelse

Tkr 2017 2018 2017 2018 Prognos

31-juli 31-juli 31-dec 31-dec mot fg år

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 1

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 6 355 12 031 10 800 11 625 825

Ackumulerade avskrivningar -3 106 -4 924 -3 632 -4 465 -833

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 0

Bokfört värde 3 249 7 106 7 168 7 160 -8

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 288 018 1 359 201 1 314 300 1 466 731 152 431
Ackumulerade avskrivningar -518 146 -535 519 -514 589 -551 467 -36 878
Ackumulerade nedskrivningar 0 -8 000 -8 000 -8 000 0
Bokfört värde 769 872 815 682 791 711 907 264 115 553
Avskrivningstider 5-70 år 5-70 år 5-70 år 5-70 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet Redovisningsprinciper

9.3 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 71 585 89 891 88 863 2 606 -86 257
Ackumulerade avskrivningar -38 434 -43 878 -38 468 51 252 89 720
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 0
Bokfört värde 33 151 46 013 50 395 53 858 3 463
Avskrivningstider 3-25 år 3-25 år 3-25 år 3-25 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

9.4 Pågående investeringar
Anskaffningsvärde 81 814 57 386 71 017 50 019 -20 998
Ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 0
Bokfört värde 81 814 57 386 71 017 50 019 -20 998
Pågående investeringar avskrivs ej

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)
Anskaffningsvärde 1 447 772 1 518 508 1 484 980 1 519 356 34 376
Ackumulerade avskrivningar -559 686 -584 321 -556 689 -500 215 56 474
Ackumulerade nedskrivningar 0 -8 000 -8 000 -8 000 0
Bokfört värde 884 837 919 081 913 123 1 011 141 98 018



Noter Utfall Utfall Bokslut Prognos Avvikelse

Tkr 2017 2018 2017 2018 Prognos

31-juli 31-juli 31-dec 31-dec mot fg år

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 2

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 3 669 7 168 3 669 7 168 3 498

Investeringar 242 1 231 3 846 2 410 -1 436

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 0 0 0

     därav   anskaffn värde  av utrangeringar -192 0 -192 -1 585 -1 393
                  ack avskrivningar av utrangeringar 192 0 192 1 585 1 393
Avskrivningar -662 -1 292 -1 188 -2 418 -1 230
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0 840 0 -840
     därav    anskaffn värde  av överföringar 0 0 840 0 -840
                   ack avskrivningar av överföringar 0 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets slut 3 249 7 106 7 168 7 160 -8

Materiella anläggningstillgångar

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början 789 798 791 711 789 798 791 711 1 913
Investeringar 0 0 48 766 86 598 37 833

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 -646 -8 200 -646 7 554
     därav anskaffn värde  av utrangeringar -54 436 -2 191 -80 600 -2 301 78 299
                ack avskrivningar av utrangeringar 54 436 1 545 72 400 1 655 -70 745
Nedskrivningar -8 000 0 8 000
Återförda nedskrivningar 0 0 0
Avskrivningar -19 922 -22 475 -34 330 -38 533 -4 203
Överföring från eller till annat slag av tillgång -4 47 092 3 677 68 134 64 457
     därav anskaffn värde  av överföringar -4 47 092 3 677 68 134 64 457
                 ack avskrivningar av överföringar 0 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets slut 769 872 815 682 791 711 907 264 115 553

9.3 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 37 233 50 395 37 233 50 395 13 161

Investeringar 47 1 028 18 776 12 965 -5 812

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 -373 0 373

     därav anskaffn värde  av utrangeringar -2 535 -5 859 -99 222 -93 363

               ack avskrivningar av utrangeringar 2 535 5 486 99 222 93 736

Avskrivningar -4 129 -5 410 -7 114 -9 502 -2 388

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0 1 872 0 -1 872

     därav anskaffn värde  av överföringar 0 0 1 872 0 -1 872

                ack avskrivningar av överföringar 0 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 33 151 46 013 50 395 53 858 3 463

9.4 Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början 20 660 71 017 20 660 71 017 50 357
Investeringar 67 305 33 460 72 033 47 136 -24 897
Överföring från eller till annat slag av tillgång -6 151 -47 092 -21 675 -68 134 -46 459
Redovisat värde vid årets slut 81 814 57 386 71 017 50 019 -20 998

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)
Redovisat värde vid årets början 847 691 913 123 847 692 913 123 65 432

Investeringar 67 351 34 489 139 574 146 699 7 124

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 -646 -8 573 -646 7 927

     därav anskaffn värde  av utrangeringar -56 970 -2 191 -86 459 -101 523 -15 064

               ack avskrivningar av utrangeringar 56 970 1 545 77 886 100 877 22 991

Nedskrivningar 0 0 -8 000 0 8 000

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0

Avskrivningar -24 051 -27 885 -41 444 -48 035 -6 591

Överföring från eller till annat slag av tillgång -6 154 0 -16 126 0 16 126

     därav    anskaffn värde  av överföringar -6 154 0 -16 126 0 16 126

                  ack avskrivningar av överföringar 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets slut 884 837 919 081 913 123 1 011 141 98 018



Noter Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse

Tkr 2017 2018 2017 2018 Prognos
31-jul 31-jul 31-dec 31-dec mot föreg. år

Not 10  Långfristiga aktier och bostadsrätter
Kommuninvest 1 889 3 724 3 323 3 774 451
Aktier och andelar 364 364 364 364 0
Bostadsrätter 25 102 25 102 25 102 27 102 2 000
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter 27 355 29 189 28 789 31 239 2 451

Not 11  Exploateringsverksamhet
Rönninge Centrum 824 895 849 845 -4
Heliodal, Expl Mark 1 097 1 407 1 274 1 257 -17
Karlskronaviken, Expl Mark 24 433 81 80 0
Rönninge Kungsgård, Expl Mark 0 458 458 50 -408
Solliden, Expl Mark 527 885 670 100 -570
Södra Hallsta, Expl Mark 14 738 14 753 14 738 14 753 14
Salems centrum, Expl Mark 642 11 468 10 749 8 718
Rönninge1: 322, Expl Mark (Ej VA/Gata) 3 031 3 031 3 031 3 031 0
Summa exploateringsverksamhet 20 883 33 329 31 851 28 834 -3 017

Not 12  Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 675 6 534 7 900 7 250 -650
Interimsfordringar 1 164 203 1 113 780 -333
Periodiseringsposter 17 008 21 103 23 367 19 150 -4 217
Fordringar hos staten 0 166 50 125 75
Fordran fastighetsavgift 13 549 15 628 14 308 16 949 2 641
Fordran hos Migrationsverket 20 212 0 5 461 450 -5 011
Moms 14 365 11 539 19 165 12 527 -6 638
Fordran hos leverantörer 2 658 2 329 4 284 3 750 -534
Summa kortfristiga fordringar 72 630 57 502 75 649 60 981 -14 668

Not 13 Finansiella omsättningstillgångar 
Fonder 22 523 24 395 22 736 33 860 11 124
Obligationer 42 078 48 427 46 904 50 672 3 769
Värdereglering värdepapper -3 283 -1 338 -2 455 -380 2 075
Summa kortfristiga placeringar 61 318 71 483 67 185 84 152 16 967

Marknadsvärde för samtliga finansiella omsättn. tillgångar 79 023 84 269 81 737 84 269 2 532

Not 14  Kassa och bank
Bankmedel 85 003 61 006 91 717 27 000 -64 717
Postgiro 8 869 43 957 25 200 21 500 -3 700
Summa kassa och bank 93 872 104 963 116 918 48 500 -68 418

Kommunen har en checkkredit på 20 mnkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

* Skatteintäkter specifikation, utfall/prognos tom juli 2018 ( SKL cirkl. 18:27  dt.2018-08-16)

Prel skatteintäkter under året 450 762 466 898 772 736 800 397 27 661
Prognos för slutavräkning innevarande år -3 366 10 -3 393 17 3 410
Justeringspost året efter inkomståret 1 361 -2 162 875 -2 162 -3 037

Summa skatteintäkter 448 757 464 746 770 218 798 252 28 034



Noter Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse

Tkr 2017 2018 2017 2018 Prognos
31-jul 31-jul 31-dec 31-dec mot föreg. år

Not 15  Eget kapital 
Ingående eget kapital -611 104 -649 347 -611 104 -649 347 -38 243

Periodens/årets resultat -40 002 -29 322 -46 102 -25 801 20 301

Justeringar för pensionskuld 0 0 7 859 0 -7 859

Utgående eget kapital -651 106 -678 669 -649 347 -675 148 -25 801
          därav Resultatutjämningsreserv -59 800 -59 800 -59 800 -59 800 0

Not 16.1  Resultatutjämningsreserv 
Reservering från 2010 års resultat* -21 300 -21 300 -21 300 -21 300 0

Reservering från 2012 års resultat* -14 400 -14 400 -14 400 -14 400 0

Reservering från 2013 års resultat** -24 100 -24 100 -24 100 -24 100 0
-59 800 -59 800 -59 800 -59 800 0

 *Enligt beslut Kf §25 dt 2013-06-13 
 **Enligt beslut Kf § 10 dt 2014-04-24

Not 16.2 Övrigt eget kapital
Ingående övrigt eget kapital -530 900 -543 445 -530 900 -543 445 -12 544

Överföring av förra årets resultat -20 404 -46 102 -20 403 -46 102 -25 699

Justeringar - Pensionsskuld på arvodena 0 0 7 859 0 -7 859

-551 304 -589 547 -543 445 -589 547 -46 102

Not 17  Avsättningar till pension
Ingående avsättning -58 464 -67 071 -58 464 -67 071 -8 607

Pensionsutbetalningar 603 681 997 1 291 294

Nyintjänad pension -3 327 -8 595 -6 755 -10 202 -3 447

Ränte- och basbeloppsuppräkningar -946 -1 376 -1 276 -1 753 -477

Förändring av löneskatt -891 -2 227 -1 680 -2 577 -897

Övrigt -3 110 107 39 -68

Avsättning inkl löneskatt -63 028 -78 478 -67 071 -80 273 -13 202

Avsättning inkl löneskatt politiskt förtroendevalda exkl. OPF-KL 0 -10 220 -9 592 -10 668 -1 076

Avsättning inkl löneskatt OPF-KL politiskt förtroendevalda -601 -307 -336 -341 -5

Summa avsättningar -63 629 -89 004 -76 999 -91 282 -14 283

Aktualiseringsgrad 93% 95% 94% 95% 1%

OPF-KL: Avtalet började gälla fr o m år 2015.

Överskottsfondens utveckling : Inlösen av pensionsförpliktelser inom förmånsbestämd 

ålderspension gjordes (hos KPA) år 2013 med  8 351 tkr, år 2014 med 3 337 tkr och år 2015 

3 702 tkr  (inkl. ansvarsförbindelse är beloppet 10 400 tkr).   Sammantaget blev det 15 390 tkr 

som avser förmånsbestämd delen. Överskottsmedel i försäkringen per 31 dec. 2017 uppgår till ca 6 tkr.



Noter Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse

Tkr 2017 2018 2017 2018 Prognos
31-jul 31-jul 31-dec 31-dec mot föreg. år

Not 18  Långfristiga skulder
Lån i banker (anläggningslån**) -209 400 -153 400 -209 400 -203 400 6 000

Lån i banker (anläggningslån, energioptimering**) -15 661 -12 247 -13 187 -9 774 3 413

Skulder för investeringsbidrag -7 871 -16 588 -9 210 -16 500 -7 290

Förutbetalda anslutningsavgifter VA -31 734 -36 522 -33 836 -37 500 -3 664

Förutbetalda gatukostnadsersättningar -5 647 -5 457 -5 562 -5 525 37

Överlåtelse av avskrivningsbara mat. anlägg. tillgång. -43 957 -42 064 -43 144 -41 179 1 965

Övrigt (skulder avser pågående investeringar) -25 213 -20 260 -28 162 -22 661 5 501

Summa långfristiga skulder -339 482 -286 539 -342 501 -336 539 5 962

**Genomsnittlig räntebindningstid (exkl. rörliga delen) ca. 3,37 år ca. 2,1 år ca. 2,95 år ca. 2,5 år

**Genomsnittlig ränta (viktat) 3,40 1,84% 1,80%

**Upplåningens förfallostruktur:
    -3 mån. rörlig/löpande 23,73% 32,24% 23,99% 40,00% 16,01%

    -bunden 1 till 2,9 år 69,31% 60,37% 70,08% 55,00% -15,08%

    -bunden 3 till 4,9 år 3,55% 7,39% 5,92% 5,00% -0,92%

    -bunden 5 till 6,9 år 3,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Not 19  Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld -3 413 -59 413 -3 413 -59 413 -56 000

Civilförsvaret -3 007 -3 016 -2 697 -2 600 97

Leverantörsskulder -14 030 -6 787 -68 876 -18 333 50 543

Moms och punktskatter -318 -1 221 -482 -500 -18

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag -9 276 -9 596 -8 736 -9 750 -1 014

Upplupna löner -5 419 -5 155 -5 767 -5 940 -173

Semesterlöneskuld -27 717 -25 937 -31 014 -31 790 -776

Upplupen löneskatt, pension och fastighetsskatt etc. -1 840 -1 231 -1 839 -150 1 689

Upplupna pensionskostn avgiftsbestämd ÅP -11 261 -11 186 -19 067 -19 410 -343

Förutbetalda skatteintäkter, Skattteavräkning -5 383 -5 545 -5 895 -5 552 343

Övriga kortfristiga skulder -28 266 -39 356 -24 047 -15 600 8 447

Summa kortfristiga skulder -109 929 -168 441 -171 834 -169 038 2 796

Not 20 Pensionsförpliktelser 
(Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller 

avsättningar)

Ingående ansvarsförbindelse- exkl löneskatt -224 531 -214 503 -224 531 -214 503 10 028

Ränteuppräkning -1 543 -1 564 -2 611 -2 653 -42

Basbeloppsuppräkning -3 453 -3 404 -3 453 -3 404 49

Försäkringar 0 0 0 0 0

Aktualisering 1 734 1 474 1 734 1 474 -260

Övrig post -3 618 822 2 656 394 -2 262

Åtets/periodens utbetalningar 6 792 6 824 11 702 11 798 96

Summa pensionsförpliktelser -224 619 -210 351 -214 503 -206 894 7 609

Löneskatt -54 493 -51 031 -52 039 -50 193 1 846

Utgående ansvarsförbindelse -279 112 -261 383 -266 542 -257 087 9 455



Noter Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse
Tkr 2017 2018 2017 2018 Prognos

31-jul 31-jul 31-dec 31-dec mot föreg. år

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser  
Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag -25 568 -25 568 -25 568 -25 568 0

Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem -20 -26 -32 -22 10

Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer -46 900 -46 900 -46 900 -46 900 0

Övriga förpliktelser -20 053 -20 052 -20 061 -20 046 15

Leasingavtal
Leasing - Utbetalning inom 1 år -3 667 -4 460 -4 545 -4 800 -255

Leasing - Utbetalning senare än ett år men inom 5 år -3 451 -3 301 -4 956 -5 500 -544

Leasing - Utbetalning senare än 5 år 0 0 0 0

Inhyrda lokaler och privata medel
Inhyrda lokaler/fastigheter -225 956 -233 190 -247 822 -222 947 24 875

Privata medel -32 -36 -35 -37 -2

Summa övriga ansvarsförbindelser -325 647 -333 533 -349 919 -325 820 24 099



KASSAFLÖDESANALYS

Tkr Not Utfall Budget Utfall Bokslut *Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
tom juli tom juli tom juli progn.-budget progn mot fg. år

Årets/periodens resultat 8 40 002 22 369 29 322 46 102 36 046 25 801 -10 245 -20 301
   Därav jämförelsestörande post (netto) 7 926 15297 3564 2175 26224 23115 -3 109 20 940

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster* 30 156 36 177 42 674 61 831 62 017 66 986 4 969 5 155

Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital 70 158 58 546 71 996 107 933 98 063 92 787 -5 276 -15 146

Ökning (-) / minskn (+) kortfristiga fordringar 12 11 530 9 956 18 147 8 511 17 068 14 668 -2 400 6 157

Ökning (-) / minskning (+) exploatering 11 -1 390 -2 875 -1 478 -12 358 -4 928 3 017 7 945 15 375

Ökning (-) / minskn. (+) finansiella omsättningstillg. 13 -1 094 1 358 -4 298 -6 961 2 328 -16 967 -19 295 -10 006

Ökning (+) / minskn. (-) kortfristiga skulder 19 -88 063 -9 217 -3 393 -26 158 -22 018 -2 796 19 222 23 362

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 859 57 768 80 974 70 967 90 513 90 709 196 19 742

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9.1 -242 -2 393 -1 231 -4 686 -4 102 -2 410 1 692 2 276

Investering i materiella anläggningstillgångar 9.2-9.4 -61 201 -102 043 -34 489 -123 449 -174 931 -146 699 28 232 -23 250

Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -6 201 -1 750 -400 -7 634 -3 000 -2 450 550 5 184

Försäljn./avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 29 0 8 573 50 0 -50 -8 573

Investeringsbidrag etc. 18 -299 -292 7 378 1 040 -500 7 290 7 790 6 250

Kassaflöde från investeringsverksamheten -67 943 -106 448 -28 742 -126 156 -182 483 -144 269 38 214 -18 113

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån (+) 100 000 45 500 0 100 000 78 000 50 000 -28 000 -50 000

Minskning/amortering av lån (-) 18 -940 -34 658 -56 940 -3 413 -59 413 -59 415 -2 -56 002

Förutbet. avg./ersättningar, minskning (-)/ ökning(+) 18 923 290 -6 401 5 077 497 -3 839 -4 336 -8 916

Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetaln. (-) 17 -749 -894 -846 -997 -1 532 -1 604 -72 -607

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 99 234 10 239 -64 187 100 667 17 552 -14 858 -32 410 -115 525

Årets/periodens kassaflöde 22 432 -38 441 -11 955 45 478 -74 418 -68 418 6 000 -113 896

Likvida medel vid årets början 71 440 116 918 116 918 71 440 116 918 116 918 0 45 478

Likvida medel vid årets/periodens slut 14 93 872 78 477 104 963 116 918 42 500 48 500 6 000 -68 418

Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens början, lån -126 001 -222 587 -126 001 -222 587

Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens slut, lån -225 061 -165 647 -222 587 -213 174

*Specifikation av ej likviditetspåverkande poster:

Justering för av- och nedskrivningar 24 713 29 177 50 631 50 734 50 453

Justering för pension avsättningar 5 439 12 851 11 198 11 283 15 887

Justering för övriga ei likviditetspåverkande poster 4 646 2 0 646

Summa 30 156 42 674 61 831 62 017 66 986

Kommentarer:
Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normalaverksamheter:

+Statsbidrag ökat bostadsbyggande - - 2 432 -

-Exploateringsverksamhet (mark-inköp) - - -10 200 -

Summa 0 0 -7 768 0

Avstämning mot investeringsredovisning: Not

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9.1 -242 -1 231 -3 846 -2 410

Investering i materiella anläggningstillgångar 9.2-9.4 -61 200 -34 489 -123 449 -146 699

Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -6 201 -6 150 0

Överföring från materiella anläggn. till exploateringar (konto 14911) 50 0 -9 135 0

Överföring från materiella anläggn. till immateriella anläggn. - - -840 0

-Interna kostnader (Socialnämnden, finns med brutto-kostn.) - - -940 0

Totala utgifter enligt Investeringsredovisning -67 593 -35 720 -144 360 -149 109

*Budgeterade kassaflödesanalys är justerats utifrån överföringar från år 2017 till 2018 samt utfallet per 2017-12-31.



DRIFTREDOVISNING

Tkr Utfall Budget Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018

KOMMUNSTYRELSE
tom juli tom juli tom juli prognos-budget progn. mot fg. år

Intäkter 2 428 3 324 2 516 3 406 5 698 6 613 915 3 207

Kostnader -32 273 -37 518 -32 563 -55 920 -64 039 -65 962 -1 923 -10 042

Nettokostnader -29 846 -34 194 -30 046 -52 514 -58 341 -59 349 -1 008 -6 835

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGG.FÖRVALT.

Intäkter 18 350 18 286 21 675 33 908 31 347 30 407 -940 -3 501

Kostnader -58 836 -57 189 -62 357 -99 591 -98 761 -99 479 -718 112

Nettokostnader -40 486 -38 904 -40 683 -65 683 -67 415 -69 072 -1 657 -3 389

TOMTFÖRSÄLJNING

Intäkter 0 16 827 0 0 28 846 18 700 -10 146 18 700

Kostnader -13 -3 075 -77 -24 -5 272 -5 787 -515 -5 763

Nettokostnader -13 13 752 -77 -24 23 574 12 913 -10 661 12 937

VA-VERKSAMHET

Intäkter 13 397 13 641 13 697 23 167 23 385 23 385 0 218

Kostnader -13 590 -13 648 -13 258 -23 248 -23 410 -23 059 351 189

Nettokostnader -192 -7 438 -82 -25 326 351 408

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Intäkter 1 863 2 098 2 378 2 583 3 596 3 596 0 1 013

Kostnader -3 441 -3 674 -3 423 -5 517 -6 394 -6 415 -21 -898

Nettokostnader -1 578 -1 576 -1 045 -2 934 -2 799 -2 819 -20 115

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Intäkter 517 376 605 850 645 790 145 -60

Kostnader -8 259 -9 526 -8 591 -14 976 -16 304 -15 949 355 -973

Nettokostnader -7 742 -9 150 -7 986 -14 126 -15 659 -15 159 500 -1 033

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Intäkter 219 460 217 417 225 447 376 449 372 913 378 068 5 155 1 619

Kostnader -468 061 -485 554 -488 457 -813 413 -833 123 -838 278 -5 155 -24 865

Nettokostnader -248 601 -268 137 -263 010 -436 963 -460 210 -460 210 0 -23 246

SOCIALNÄMND

Intäkter 97 151 70 446 88 104 175 138 120 827 129 140 8 313 -45 998

Kostnader -237 890 -227 860 -234 472 -412 025 -392 260 -397 323 -5 063 14 702

Nettokostnader -140 739 -157 414 -146 368 -236 887 -271 433 -268 183 3 250 -31 296

REVISORSNÄMND

Kostnader -229 -381 -208 -514 -653 -653 0 -139

Nettokostnader -229 -381 -208 -514 -653 -653 0 -139

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Intäkter 308 117 126 836 200 200 0 -636

Kostnader -1 181 -941 -924 -1 861 -1 258 -1 258 0 603

Nettokostnader -872 -824 -798 -1 025 -1 058 -1 058 0 -33

TOTALA INTÄKTER 353 475 342 532 354 548 616 336 587 457 590 899 3 442 -25 437

TOTALA KOSTNADER -823 773 -839 367 -844 329 -1 427 089 -1 441 474 -1 454 163 -12 688 -27 073

NETTOKOSTNADER -470 298 -496 835 -489 782 -810 753 -854 017 -863 264 -9 246 -52 510



INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr Utfall Budget Utfall Bokslut *Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018
tom juli tom juli tom juli progn.-budget progn mot fg. år

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING
Utgifter -284 -5 703 -2 274 -2 869 -9 777 -9 357 420 -6 488
Nettoutgifter -284 -5 703 -2 274 -2 869 -9 777 -9 357 420 -6 488

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( exkl VA & Mark, inkl. expl gata )

Inkomster 1 587 4 997 165 7 097 8 566 0 -8 566 -7 097
Utgifter -53 246 -114 818 -31 334 -108 601 -196 830 -109 765 87 065 -1 164
Nettoutgifter -51 659 -109 821 -31 169 -101 504 -188 264 -109 765 78 499 -8 261

MARK
Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgifter 0 0 281 -10 637 0 0 0 10 637
Nettoutgifter 0 0 281 -10 637 0 0 0 10 637

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA )
Inkomster 0 13 070 5 613 0 22 406 18 110 -4 296 18 110
Utgifter -12 219 -31 740 -2 134 -18 067 -54 411 -23 969 30 442 -5 902
Nettoutgifter -12 219 -18 670 3 479 -18 067 -32 005 -5 859 26 146 12 208

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Utgifter -595 0 0 -1 678 0 0 0 1 678
Nettoutgifter -595 0 0 -1 678 0 0 0 1 678

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Utgifter -117 -139 -17 -693 -238 -238 0 455
Nettoutgifter -117 -139 -17 -693 -238 -238 0 455

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Utgifter -204 -1 867 -100 -680 -3 200 -3 200 0 -2 520
Nettoutgifter -204 -1 867 -100 -680 -3 200 -3 200 0 -2 520

SOCIALNÄMND
Utgifter -928 -1 531 -141 -1 135 -2 625 -2 580 45 -1 445
Nettoutgifter -928 -1 531 -141 -1 135 -2 625 -2 580 45 -1 445

TOTALA INKOMSTER 1 587 18 067 5 778 7 097 30 972 18 110 -12 862 11 013

TOTALA UTGIFTER -67 593 -155 797 -35 720 -144 360 -267 081 -149 109 117 972 -4 749

NETTOUTGIFTER -66 006 -137 730 -29 942 -137 263 -236 109 -130 999 105 110 6 264

*Inkl. beslutade (prel. beslut) överföringar från år 2017 till budget år 2018 som är fördelat enligt nedan:
Tkr.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING -1 082

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( Exkl VA & Mark Inkl. expl gata ) -69 911

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA ) -15 318

BARN -OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN -670

KULTUR -OCH FRITIDSNÄMNDEN -88

SOCIALNÄMND -1 125

Totalt -88 194

**Beslutade nya investeringsbudget för år 2018 -147 915

Summa: Investeringsbudget för år 2018   Tkr. -236 109
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:280 - 210

Planbesked fastigheten Olsberg 1

Sökande inkom den 16 april 2018 med begäran om planbesked för avstyckning och 
uppförande av ett småhus på fastigheten Olsberg 1. På gällande fastighet finns en befintlig 
byggnad med uthus. Marknivån inom området är varierande med upp mot sju meter i 
höjdskillnad. Den föreslagna placeringen av den önskade byggelsen ligger på ett av västra 
stambanans tunneltak. 

Gällande detaljplan för Olsberg 1 är detaljplan för Gustavslund, plan nr 80-41. Större delen av 
fastigheten får inte bebyggas då marken är prickad. En del av fastigheten ska vara tillgänglig 
för järnvägstunnel och det råder ett förbud mot byggande under höjdnivån + 46 meter. Plan- 
och exploateringsenhetens bedömning är att sökandes förslag till exploatering i form av ett 
småhus på järnvägens tunneltak på fastigheten Olsberg 1 inte är lämpligt med anledning av 
att det finns ett antal påverkande faktorer som sammantaget innebär att förvaltningen 
avråder från att ge positivt planbesked. Avgift för planbeskedet bekostas av sökande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 maj 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en detaljplan för 
Olsberg 1.

______________________
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 Planbesked fastigheten Olsberg 1 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en 
detaljplan för Olsberg 1. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande inkom den 16 april 2018 med begäran om planbesked för avstyckning och 
uppförande av ett småhus på fastigheten Olsberg 1. På gällande fastighet finns en 
befintlig byggnad med uthus. Marknivån inom området är varierande med upp mot 
sju meter i höjdskillnad. Den föreslagna placeringen av den önskade byggelsen ligger 
på ett av västra stambanans tunneltak. Gällande detaljplan för Olsberg 1 är detaljplan 
för Gustavslund, plan nr 80-41. Större delen av fastigheten får inte bebyggas då 
marken är prickad. En del av fastigheten ska vara tillgänglig för järnvägstunnel och det
råder ett förbud mot byggande under höjdnivån + 46 meter. Plan- och 
exploateringsenhetens bedömning är att sökandes förslag till exploatering i form av 
ett småhus på järnvägens tunneltak på fastigheten Olsberg 1 inte är lämpligt med 
anledning av att det finns ett antal påverkande faktorer som sammantaget innebär 
att förvaltningen avråder från att ge positivt planbesked. Avgift för planbeskedet 
bekostas av sökande. 

Ärendebeskrivning 

Sökande inkom den 16 april 2018 med begäran om planbesked för avstyckning och 
uppförande av ett småhus på fastigheten Olsberg 1. Enligt gällande detaljplan är det 
tillåtet att stycka av en fastighet från Olsberg 1. Fastighetsägaren anser att det inte är 
lämpligt eller möjligt att bygga på den mark som detaljplanen tillåter utan menar att 
den bästa placeringen för ny bebyggelse är inom den Västra delen av fastigheten, 
ovanpå järnvägstunneln. Därav krävs det en ny detaljplan. 
  
Fastigheten är belägen cirka 1,5 km väster om Rönninge centrum och är omkring 
4360 kvm stort. På gällande fastighet finns en befintlig byggnad med uthus. 
Marknivån inom området är varierande och det finns höjdskillnader om cirka sju 
meter inom fastigheten. Den befintliga byggnaden är placerad på den högsta punkten 
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på fastigheten och tomten sluttar kraftigt nedåt åt de intilliggande vägarna, 
Vårhagavägen och Uttringevägen. Tomten ligger även i anslutning till 
Gustavslundsvägen vilket också den befintliga utfarten ansluter sig mot. 
 
Vid kontakt med trafikverket menar de att vidare utredningar måste göras för att 
säkerställa att det är möjligt att bygga över tunneltaket. Synpunkter som ingen 
schaktning eller sprängning ovanför tunneln kan tillåtas kommer att framföras om en 
ny detaljplan tas fram. Trafikverket står även fast vid att ingen bebyggelse under 
höjdnivån +46 meter kan komma att tillåtas vilket bekräftar gällande detaljplan. 
 
I samband med att planprogrammet för Solliden och Heliodal togs fram, lämnade 
dåvarande fastighetsägare in ett yttrande om att få besked om det var lämpligt att 
stycka av Olsberg 1. Kommunen gjorde då bedömningen att det inte var lämpligt med 
hänsyn till problematik kring VA-försörjning och dåliga markförhållanden. 

Planförhållanden 

Gällande detaljplan för Olsberg 1 är detaljplan för Gustavslund, plan nr 80-41. Planen 
vann laga kraft den 20 mars 1996 och genomförandetiden var tio år och gick ut år 
2010. Detaljplanen anger kvartersmark för bostäder avseende småhusbebyggelse. På 
varje fastighet får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Fastigheten får 
styckas. Större delen av fastigheten får inte bebyggas då den är markerad som 
prickmark. En del av fastigheten ska vara tillgänglig för järnvägstunnel (t) och där 
råder det förbud mot byggande under höjdnivån + 46 meter. 
 

 
Utdrag ur gällande detaljplan  

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 

Lämplighetsbedömning 
Plan- och exploateringsenhetens bedömning är att sökandes förslag till exploatering i 
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form av ett småhus på fastigheten Olsberg 1 inte är lämpligt. 
  
Motiv till bedömning 
Representanter för kommunens plan- och exploateringsenhet har varit och besökt 
platsen. Kommunen är förstående till ansökandes förslag till placering på grund av 
det varierande markförhållandena inom fastigheten. Enheten står dock fast vid att 
marken ovanför järnvägstunneln bör vara fri från bebyggelse. 
 
Det finns även svårigheter till att lösa infart till fastigheten. Enligt gatuenheten är det 
inte lämpligt med en utfart i anslutning till Uttringevägen vilket presenterades i 
sökandes ansökan om planbesked. Den del av Vårhagavägen som sträcker sig längs 
med fastighetens södra del är i gällande plan, Solliden plan nr 80-60, planlagd som 
naturmark, vilket innebär att anslutning i form av en utfart till Vårhagavägen inte 
heller är godtagbar. 
 
Kommunen gör, precis som tidigare i samband med att planprogrammet för Heliodal 
och Solliden togs fram, bedömningen att en exploatering på Olsberg 1 inte är lämplig. 
 
Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Saeed Baydon och Johanna Henningsson. 
 
 

  
Sofia granström                                                 Christina Lood 
Tf Chef för plan och exploatering                   Förvaltningschef 
 

Bilagor: 

Ansökan om planbesked.  
 

Delges: 

Sökande 
KS  
Akten MSB 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:229 - 000

Utökande av VA-verksamhetsområde

Kommunen har tidigare beslutat om utbyggnad av kommunalt VA inom planområdet 
Heliodal samt antagen detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen, blivande Bovieran).

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6 §, ska kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet 
snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän 
VA-anläggning. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-anläggning.

VA-kollektivet är finansierad genom avgifter från de fastigheter som ligger inom VA-
verksamhetsområdet eller är anslutna genom avtal. Avgifterna skall täcka alla kostnader som 
uppkommer i samband med kommunens VA-arbete. För att säkerställa regler för debitering 
och ansvar enligt kommunens ABVA behöver därför VA-verksamhetsområdet utökas.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 16 juni 2018 och finns 
beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens VA-verksamhetsområde utökas för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet enligt tjänsteskrivelse daterat den 23 maj 
med bilaga 1 samt tillhörande kartbilagor 2 och 3.

______________________

Sändlista

5
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 51 KS/2018:229

Utökande av VA-verksamhetsområde

Kommunen har tidigare beslutat om utbyggnad av kommunalt VA inom planområdet 
Heliodal samt antagen detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen, blivande Bovieran)

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6 §, ska kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet 
snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän 
VA-anläggning. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-anläggning.

VA-kollektivet är finansierad genom avgifter från de fastigheter som ligger inom VA-
verksamhetsområdet eller är anslutna genom avtal. Avgifterna skall täcka alla kostnader som 
uppkommer i samband med kommunens VA-arbete. För att säkerställa regler för debitering 
och ansvar enligt kommunens ABVA behöver därför VA-verksamhetsområdet utökas.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslutar föreslå kommunfullmäktige att kommunens 

VA-verksamhetsområde utökas för vatten, spillvatten, dagvatten gata (dg) och dagvatten 

fastighet (df) enligt bilaga 1 med tillhörande kartbilagor 2 och 3.

1. Lista på fastigheter
2. Kartbilaga Heliodal
3. Kartbilaga Bovieran del av Salem 5:2

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sargon Garis 
VA-ingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Utökande av VA-verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens VA-verksamhetsområde utökas för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata (dg) och dagvatten fastighet (df) enligt bilaga 1 med 
tillhörande kartbilagor 2 och 3. 

1. Lista på fastigheter
2. Kartbilaga Heliodal
3. Kartbilaga Bovieran del av Salem 5:2

Sammanfattning av ärendet 

I samband med utbyggnad av det allmänna VA-nätet i detaljplaneområden, enligt 
bilagorna 1-3, utöka kommunens VA-verksamhetsområde för att säkerställa att regler för 
debitering och ansvar gäller enligt kommunens ABVA (allmänna bestämmelser för vatten 
och avlopp). 

Ärendet 

Kommunen har tidigare beslutat utbyggnad av kommunalt VA inom planområdet 
Heliodal samt antagen detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen, blivande Bovieran) 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6 §, ska kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet 
snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 
allmän VA-anläggning. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-anläggning. 

VA-kollektivet är finansierad genom avgifter från de fastigheter som ligger inom 
VA-verksamhetsområdet eller är anslutna genom avtal. Avgifterna skall täcka alla 
kostnader som uppkommer i samband med kommunens VA-arbete. För att säkerställa 
regler för debitering och ansvar enligt kommunens ABVA behöver därför 
VA-verksamhetsområdet utökas. 
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 Senad Palic 

VA-chef 
Christina Lood 
Förvaltningschef 

 
 Bilagor 

1. Lista på fastigheter 
2. Kartbilaga Heliodal 
3. Kartbilaga Bovieran del av Salem 5:2 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:256 - 319

Svar på remiss - Förordning om stöd till kommuner för 
kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av 
vissa fordon

Remissen från Regeringskansliet, “Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende 
flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon” innehåller ett förslag som innebär att 25 
miljoner kronor per år anvisas under perioden 2018-2021 som ett riktat statsbidrag till 
kommuner med syfte att minska förekomsten av så kallede fordonsmålvakter. Regeringens 
avsikt är att dessa medel ska användas för att öka bortforsling, uppställning och skrotning av 
de aktuella fordonen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott  ställer sig positiv till förordningen om stöd till 
kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 29 augusti 2018, § 62 och 
finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2018 som sitt remissen 
“Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och 
skrotning av vissa fordon”. 

______________________

Sändlista
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PM

2018-08-07 
Dnr KS/2018:256 

1 av 1 
 

 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 
 Svar på Remiss av förordning om stöd till kommuner för 

kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av 
vissa fordon 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiva till 
förordningen om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och 
skrotning av vissa fordon. 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss från Regeringskansliet angående Förordning om stöd till kommuner för kostnader 
avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon har inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Remissen innehåller ett förslag som innebär att 25 miljoner kronor per år anvisas under 
perioden 2018-2021 som ett riktat statsbidrag till kommuner med syfte att minska 
förekomsten av s.k. fordonsmålvakter. Regeringens avsikt är att dessa medel ska 
användas för att öka bortforsling, uppställning och skrotning av de aktuella fordonen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förordningen om stöd till 
kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

 
 Per-Johan Hurtig 

Gatuchef 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

  
 
 Bilagor 

1. PM till förslag till förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, 
uppställning och skrotning av vissa fordon, inkl förordningsutkast samt remissmissiv. 

Delges 

Kommunstyrelsen 
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1.   Inledning 

Riksdagen har den 12 december (prop. 2017/18:1 utg. omr. 22, bet. 

2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104) fattat beslut i enlighet med regeringens 

förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Regeringen anger i 

budgetpropositionen under rubriken Fordonsrelaterade skulder och 

fordonsmålvakter (s. 55) att regeringen har sett ett behov av att vidta olika 

åtgärder i syfte att minska förekomsten av s.k. bilmålvakter. Bland annat 



avser regeringen att se över hur lagstiftningen kan skärpas för att minska 

förekomsten av s.k. fordonsmålvakter. Regeringen föreslår också att 25 

miljoner kronor per år anvisas under perioden 2018–2021 som ett riktat 

statsbidrag till kommuner. Under samma rubrik anges att syftet med anslaget 

är att minska förekomsten av s.k. fordonsmålvakter och att regeringens 

avsikt är att dessa medel ska användas för att öka bortforsling, uppställning 

och skrotning av de aktuella fordonen. Under ändamålsbeskrivningen anges 

att anslaget får användas till utgifter för statsbidrag till kommuner för 

hantering av fordon som är registrerade på s.k. fordonsmålvakter (s. 56). 

Vidare framgår att Kammarkollegiet föreslås bli den myndighet som 

administrerar medlen (s. 66). 

Regeringen kommunicerade i januari 2018 att en s.k. bokstavsutredning ledd 

av hovrättslagmannen Björn Hansson ska göra en översyn av lagstiftningen. 

Uppdraget ska redovisas den 31 juli 2018. Utredaren delredovisade den 28 

februari 2018 uppdraget att ta fram ett förslag till ny stödförordning för de 

av regeringen avsatta medlen till kommuner för kostnader avseende 

flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Förslaget har därefter beretts 

vidare i Regeringskansliet. I denna promemoria ges kompletterande 

information om innehållet i förslaget till ny stödförordning. 

2.   Förslag till förordning 

2.1   Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till kommuner för 

kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon.  

2 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 

regeringsformen. 

Kommentar 

Förordningens ändamål anges i 1 §. En kommuns möjlighet att flytta fordon 

som anses som s.k. målvaktsfordon framgår av 2 a § lagen (1982:129) om 

flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 3 f förordningen (1982:198) om 

flyttning av fordon i vissa fall.  

 



2.2   Mottagare och villkor 

3 §    Stöd lämnas till kommuner. 

4 §    Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader som 

en kommun har haft avseende fordon som har flyttats med stöd av 2 a § 

lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 3 f förordningen 

(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. 

Stöd får lämnas endast för skäliga kostnader som avser flyttning, 

uppställning och skrotning av fordon. 

Stöd får maximalt uppgå till 5 000 kr per fordon. 

Kommentar 

Endast kommuner är behöriga att söka bidraget. Stöd får endast lämnas för 

skäliga kostnader och får avse kostnader för flyttning, uppställning och 

skrotning (inte övriga kringkostnader som t.ex. kostnader för eftersökningar 

i register eller löpande lönekostnader m.m.). Som vägledning för bedömning 

av kostnader kan användas kommunens fastställda taxor för flyttning, 

uppställning och skrotning av fordon.  

Det saknas en legaldefinition av begreppen ”målvaktsfordon” och 

”fordonsmålvakt”, varför någon definition inte heller föreslås i 

förordningen.  

Ansökan ska ske i efterhand och stöd får därför endast lämnas för redan 

utförda åtgärder. 

2.3   Ansökan och beslut 

5 §    Kammarkollegiet prövar ansökningar om stöd enligt denna förordning. 

6 §    En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till och prövas av 

Kammarkollegiet. Ansökan ska undertecknas av sökanden. 

7 §    En ansökan om stöd ska göras efter att det aktuella fordonet har 

skrotats. En ansökan om stöd ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast 

vid den tidpunkt som Kammarkollegiet beslutar. När ansökningstiden har 

gått ut ska Kammarkollegiet pröva samtliga inkomna ansökningar. 



8 §    Om tillgängliga medel understiger det stöd som kan beviljas, ska stödet 

sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas stöd. 

Kammarkollegiet betalar ut stödet. 

9 §    Den som ansöker om stöd ska på begäran av Kammarkollegiet lämna 

de uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden inte följer en sådan 

begäran, får ansökan prövas i befintligt skick. 

Kommentar 

Att ansökan ska undertecknas av sökanden hindrar inte att ansökan görs 

digitalt. Vem som är behörig att underteckna ansökan följer av kommunens 

arbetsordning och regleras inte i förordningen. 

Kammarkollegiet bestämmer tidpunkt för ansökningstillfällena. Om 

tillgängliga medel understiger det stöd som kan beviljas, ska stödet sättas ned 

i lika mån för alla som ska beviljas stöd i den aktuella ansökningsomgången. 

2.4   Återbetalning och återkrav 

10 §    Den som har fått stöd är återbetalningsskyldig om bidraget har 

beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde 

ha insett detta.  

På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 

räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 

procentenheter.  

Om någon är återbetalningsskyldig ska Kammarkollegiet besluta att helt eller 

delvis kräva tillbaka stödet jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 

Kammarkollegiet besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. 

Kommentar 

Ingen kommentar. 

2.5   Uppföljning 

11 §    Kammarkollegiet ska till regeringen årligen redovisa hur stödet har 

använts. Stödmottagaren ska på Kammarkollegiets begäran lämna de 

uppgifter som behövs för uppföljning av hur stödet använts. 



Kommentar 

I samband med beslut om stödförordningen avser regeringen också fatta 

beslut om ändring av regleringsbrevet för Trafikverket, samt ett 

uppföljningsuppdrag till Kammarkollegiet som förtydligar vilken redovisning 

som förväntas.  

2.6   Bemyndigande 

12 §    Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

denna förordning. 

Kommentar 

Ingen kommentar 

2.7   Överklagande 

13 §    Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        

1. Denna förordning träder i kraft den [DATUM MÅNAD] 2018. 

2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 

2018.  

Kommentar 

Denna promemoria remitteras till den 14 september 2018. Efter beredning 

inom Regeringskansliet kan regeringsbeslut tas under hösten. Ansökan får då 

gälla skäliga kostnader kommunen haft under hela 2018.  



 

Svensk författningssamling 
 

Förordning 
om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, 
uppställning och skrotning av vissa fordon 

Utfärdad Klicka här för att ange datum. 

 

Regeringen föreskriver följande. 

 

 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till kommuner för 

kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon.  

 

2 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 

regeringsformen. 

Mottagare och villkor 

3 §    Stöd lämnas till kommuner. 

 

4 §    Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader som 

en kommun har haft avseende fordon som har flyttats med stöd av 2 a § 

lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 3 f förordningen 

(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. 

Stöd får lämnas endast för skäliga kostnader som avser flyttning, 

uppställning och skrotning av fordon. 

Stöd får maximalt uppgå till 5 000 kr per fordon. 

Ansökan och beslut 

5 §    Kammarkollegiet prövar ansökningar om stöd enligt denna förordning. 

 

6 §    En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Kammarkollegiet. 

Ansökan ska undertecknas av sökanden. 

 

7 §    En ansökan om stöd ska göras efter att det aktuella fordonet har 

skrotats. En ansökan om stöd ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast 

vid den tidpunkt som Kammarkollegiet beslutar. När ansökningstiden har 

gått ut ska Kammarkollegiet pröva samtliga inkomna ansökningar. 

 

8 §    Om tillgängliga medel understiger det stöd som kan beviljas, ska 

stödet sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas stöd. 

Kammarkollegiet betalar ut stödet. 
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9 §    Den som ansöker om stöd ska på begäran av Kammarkollegiet lämna 

de uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden inte följer en sådan 

begäran, får ansökan prövas i befintligt skick. 

Återbetalning och återkrav 

10 §    Den som har fått stöd är återbetalningsskyldig om bidraget har 

beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde 

ha insett detta.  

På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 

räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 

procentenheter.  

Om någon är återbetalningsskyldig ska Kammarkollegiet besluta att helt 

eller delvis kräva tillbaka stödet jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 

Kammarkollegiet besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. 

Uppföljning 

11 §    Kammarkollegiet ska till regeringen årligen redovisa hur stödet har 

använts. Stödmottagaren ska på Kammarkollegiets begäran lämna de 

uppgifter som behövs för uppföljning av hur stödet använts. 

Bemyndigande 

12 §    Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

denna förordning. 

Överklagande 

13 §    Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.  
                       

1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018. 

2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 

januari 2018.  

 

 

På regeringens vägnar 

 

TOMAS ENEROTH 

 Jonas Ragell 

 (Näringsdepartementet) 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:153 - 000

Ny skola och idrottshall i Fågelsången - Tilläggsanslag för 
läktare och solceller

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 juni 2018 att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera om och utöka läktarplatserna inom 
befintlig byggnadsarea samt undersöka möjligheterna att öka läktarkapaciteten genom att 
anlägga läktarplatser på långsidan där omklädningsrummen placerats.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag tillsammans med ÅF där 
antalet läktarplatser ökas med 130 st, till totalt 310 st med en utökad kostnad på 8 mnkr. Ett 
slutligt beslut om antalet läktarplatser önskas för att ÅF ska komma vidare i projekteringen. 
Idag ingår 180 platser i projekteringen.

Solceller har funnits med som idé sedan de inledande diskussionerna i kommunstyrelsens 
tekniska utskott i juni 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ÅF 
har tagit fram ett förslag med solceller alternativt förberedande av senare installation av 
solceller på idrottshallens tak.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 29 augusti 2018 och finns 
beskrivet i tjänsteskrivelse daterat den 30 augusti 2018. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens godkänner tilläggsanslaget på 8 mnkr för utökning av antalet
läktarplatser idrottshallen.

2. Kommunstyrelsen godkänner tilläggsanslaget på 1,3 mnkr för installation av solceller.

______________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-30

Dnr KS/2018:153
1 av 1

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Ny skola och idrottshall i Fågelsången - Tilläggsanslag för 
läktare och solceller

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens godkänner tilläggsanslaget på 8 mnkr för utökning av antalet
läktarplatser idrottshallen.

2. Kommunstyrelsen godkänner tilläggsanslaget på 1,3 mnkr för installation av
solceller.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 juni 2018 att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera om och utöka läktarplatserna inom 
befintlig byggnadsarea samt undersöka möjligheterna att öka läktarkapaciteten genom att 
anlägga läktarplatser på långsidan där omklädningsrummen placerats.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag tillsammans med ÅF där 
antalet läktarplatser ökas med 130 st, till totalt 310 st med en utökad kostnad på 8 mnkr. 
Ett slutligt beslut om antalet läktarplatser önskas för att ÅF ska komma vidare i 
projekteringen. Idag ingår 180 platser i projekteringen.

Solceller har funnits med som idé sedan de inledande diskussionerna i kommunstyrelsens 
tekniska utskott i juni 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ÅF 
har tagit fram ett förslag med solceller alternativt förberedande av senare installation av 
solceller på idrottshallens tak.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 29 augusti 2018.
</BeslutsText>
Finansiering
Finansiering av föreslagna beslut sker initialt inom ramen för beslutad projektering av 
skolan. I samband med kommunens budgetberedning föreslås projektets totala budget 
utökas med motsvarande belopp det vill säga 9,3 mnkr.

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare







TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2018-08-16 
Dnr KS/2018:153 

1 av 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Bo Thoor 
Projektchef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Ny skola och idrottshall i Fågelsången - läktare, solceller och 
exteriör utformning

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att antalet läktarplatser i idrottshallen utökas 
från 180 st till 310 st (+130 st) till en merkostnad på 8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens 
tekniska utskott hemställer om tilläggsanslag på 8 miljoner till projektet från 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att installera solceller i omfattning enligt 
förvaltningens förslag till en merkostnad av 1,3 miljoner. Kommunstyrelsens tekniska 
utskott hemställer om tilläggsanslag på 1,3 miljoner till projektet från kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen avseende exteriör 
utformning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 juni 2018 att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera om och utöka läktarplatserna 
inom befintlig byggnadsarea samt undersöka möjligheterna att öka läktarkapaciteten 
genom att anlägga läktarplatser på långsidan där omklädningsrummen placerats, samt 
återkomma med förslag till kommunstyrelsens tekniska utskott på nästa ordinarie 
sammanträde. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag tillsammans med ÅF 
där antalet läktarplatser ökas med 130 st, till totalt 310 st med en utökad kostnad på 8 
miljoner kr.  Ett slutligt beslut om antalet läktarplatser önskas för att ÅF ska komma vidare 
i projekteringen. Idag ingår 180 platser i projekteringen. 

Solceller har funnits med som idé sedan de inledande diskussionerna i kommunstyrelsens 
tekniska utskott i juni 2017. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ÅF 
har tagit fram ett förslag med solceller alternativt förberedande av senare installation av 
solceller på idrottshallens tak.  
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar genom denna tjänsteskrivelse, samt 
bilagor, om vilket fasadmaterial som finns med i projekteringsskedet till skola och 
idrottshall. Till kommunstyrelsens tekniska utskotts nästa sammanträde kommer en 
tjänsteskrivelse att presenteras med ytterligare information om olika alternativ och 
kostnader för den yttre gestaltning av byggnaderna. 

Ärendet  

Läktare 

Den initiala ytan för läktarplatser var 90 m2, men efter politiska diskussioner har ÅF tagit 
fram ett maximalt alternativ för läktare som uppgår till 220 kvm, se bilaga 2.1 och 2.2. 
Med utgångspunkt från nyckeltalet två sittande per m2 ger det en maxkapacitet på ca. 440
personer.  

Som en följd av att ytterligare våningsplan behöver tillskapas för läktarplatser ökar också 
kostnaden för idrottshallen. Utifrån samma nyckeltalskostnader som använts för den 
övergripande projektkalkylen skulle kostnader för tillkommande läktare ovanför den 
ursprungliga läktaren uppskattningsvis kosta ca. 8 mkr vilket då sammantaget ger ca. 65 
m2 läktaryta för ca. 130 personer. Då tillskapas även ytor mot ytterfasaden som kan 
utnyttjas för andra ändamål. För ytterligare läktarplatser ovanför omklädningsrummen 
uppskattas kostnaderna bli ytterligare ca. 8 mkr. Om ytterligare läktarplatser skulle 
anordnas, innebär det att brandskydd, toaletter, entréer och utrymningsmöjligheter inte 
kan klaras inom nuvarande byggyta. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ursprungliga cirka 180 platser samt 
cirka 130 platser ovanför ursprunglig läktare byggs. Merkostnaden för detta är cirka 8 
miljoner. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avråder ifrån att bygga läktare på 
andra långsidan planen då detta utrymme kommer att behövas för olika tekniska 
installationer. 

Solceller 

Solceller har funnits med som idé sedan de inledande diskussionerna i kommunstyrelsens 
tekniska utskott i juni 2017. ÅF tar tagit fram ett förslag med solceller på idrottshallens 
tak.  

- Storlek: ca 810 m2 fördelade på många enheter. 
- Utformning: 204 stycken snedställda paneler på sporthallstaket. 
- Gestaltning: placeras utmed fasadliv då taket inte klarar ökade laster i mitten, 

dock så kommer inte panelerna att synas från mark. 
- Kapacitet/energiproduktion: cirka 67,5 kW detta motsvarar mer än vad 

sporthallen förbrukar (cirka 50kW). Energin kan säljas eller möjligen flyttas över till
skolbyggnaden. 

- Kostnad investering: 1,3 miljoner, denna summa ryms inte i projektet. 
- Kostnad drift och skötsel: mycket låga kostnader, endast någon tillsyn/år 
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- Bidrag som kan sökas: Det går att söka bidrag med upp till 30%, hur tillgången
med medel är vid ansökningstillfället går inte att avgöra idag.

- Lönsamhetsbedömning, återbetalningstid: Återbetalningstiden beräknas till cirka
11 år utan bidrag.

- Om inte installation görs i nuläget så bör alla förberedande installationer (tomrör
osv.) utföras för att underlätta en senare installation.

Exteriör utformning 

ÅF har tagit fram ett förslag på exteriör utformning och färgsättning, se bilaga 1. Några 
färgsättningsalternativ har också tagits fram, se bilaga 1. Skolbyggnaden är klädd i ett 
keramiskt material 2 meter ovan mark, sockel består av mönstrad/relief betong. 
Idrottshallens fasadmaterial utgörs av cortenplåt (rostad plåt). För att skapa en bild hur 
materialen åldras och vilket uttryck de då ger har ÅF ta fram referensobjekt i bilaga 1.  

ÅF har fått i uppdrag att ta fram kostnadsuppskattningar för alternativa fasadmaterial. Ett 
alternativ består av att man använder trä/mineritskivor istället på fasaden.  
Fördelen med cortenplåt och keramiska plattor är att det långsiktiga underhåller blir 
mycket lågt till skillnad mot trä. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med ytterligare information om 
olika alternativ för fasadmaterial och kostnader för den yttre gestaltning av byggnaderna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utökas antalet läktarplatser behöver ytterligare medel äskas i investeringsbudgeten. 
Bedömningen är att det behövs ytterligare cirka 8 mkr beroende på utformning av antal 
läktarplatser.  

Solcellernas investeringskostnad uppgår till 1,3 miljoner (minus eventuellt 30%)  vilket inte 
ryms i den totala projektkalkylen. 

Filip Tilja Bo Thoor 

Fastighetschef     Projektchef 

Bilaga 

Bilaga 1 - 180628_Fågelsången_visualiseringar_ÅF logo.pdf 

Bilaga 2.1 - 180613A-40-1-0210-00 Plan 10 Entréplan.pdf 

Bilaga 2.2 - 180613A-40-1-0220-00 Plan 20 Plan 2.pdf 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:261 - 000

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts, enligt SoL 
och LSS, 1:a kvartalet 2018 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § lSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). Socialnämnden 
ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § lSS, som inte verkställts
tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § lSS, där verkställigheten
avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § lSS, som avslutats av
annan anledning utan att verkställas.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, som tidigare
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden den 1 januari 2018-01-01 till den 31 mars 2018 finns ett gynnande beslut 
som ej verkställts att rapportera. För perioden finns ett gynnande beslut som avslutats av 
annan anledning utan att verkställas att rapportera samt ett  gynnande beslut som tidigare 
rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 12 juni 2018 § 57. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige  godkänner rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts 1:a 
kvartalet 2018. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen 

 

§ XX KS/2017:290 - 001

Minoritetsåterremiss av förslag från utskottet för 
nämndorganisation 

Utskottet för nämndorganisation (UNO) påbörjade sitt arbete under hösten 2017 och har 
arbetat fram ett förslag till beslut. Vid kommunfullmäktiges sammanträde  den 14 juni 2018, 
§ 33 minoritesåterremitterades nedanstående beslutspunkter med följande motivering:

1. Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera uppdraget  till
kommundirektören att utarbeta ett nytt reglemente för tekniska nämnden för att
redovisa för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa
kommunstyrelsens tekniska utskott och införa en teknisk nämnd.

2. Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera uppdraget till
kommundirektören att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd
för att redovisa för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa
kommunstyrelsens tekniska utskott och införa en teknisk nämnd.

Kommunstyrelsens ordförande anför följande: 

Kommunstyrelsens tekniska utskott inrättades för många år sedan och dåvarande tekniska 
nämnden avskaffades. Skälen var då bl a att förbättra den ekonomiska samordningen av 
investeringsobjekt. Nu föreslås utskottet avskaffas och tekniska nämnden återinföras utan att 
någon motivering ges. Någon analys av tekniska utskottets verksamhet samt för- och 
nackdelar av att istället återbilda en teknisk nämnd har inte gjorts. Det är anmärkningsvärt 
eftersom tekniska utskottet hanterar mycket omfattande investeringsprocesser, mest aktuell 
f n är anläggandet av ny grundskola och idrottshall vid Fågelsången. Kalkylen för detta projekt 
uppgår till närmare 400 mnkr. 

Det är en självklarhet att ett sådant projekt, med varierande projekttid, eventuella 
budgetförstärkningar eller krav på minskningar av omfattningen, att den nödvändiga 
samordningen av ett sådant projekt underlättas av om den politiska grupperingen är 
sammansatt av politiker från kommunstyrelsen vars främsta uppgift är att ta ansvar för 
kommunens ekonomi. 

Risken är överhängande att en teknisk nämnd, med andra politiker, riskerar att hamna i en 
kravställarposition gentemot kommunstyrelsen där behov som uppstår av ökad budget lätt 
uppmuntras som en del av integriteten för nämndpolitikerna. Salems kommun har upplevt 
detta tidigare, vid den nya kommunens start, då samordning och ledning splittrades. Att inte 
ta hänsyn till dessa dyrköpta erfarenheter tyder dels på att andra politiska mål än ekonomin 
fått överordnad plats för tillskyndarna av en teknisk nämnd, dels på en svårförståerlig 
nonchalans för dragna erfarenheter. 

Ordförandens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för- och nackdelar

samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa kommunstyrelsens tekniska utskott
och istället inrätta en teknisk nämnd, samt återrapportera analysen till
kommunstyrelsen.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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KF § 33 KS/2017:290.001 

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt förslag från 

utskottet för nämndorganisation 

Utskottet för nämndorganisation (UNO) påbörjade sitt arbete under hösten 2017 och har nu 

arbetat fram ett förslag till beslut. UNO har inhämtat synpunkter från samtliga ordföranden i 

nämnder. UNO har även sett över reglemente för ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda samt de förtroendevaldas ersättningar och ersättningsnivåer. 

I ärendet finns förslag till reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt 

bilaga daterade den 18 april 2018. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 67/2018 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa befattningen andre vice ordförande i styrelse

och nämnder.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

3. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska

ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

4. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,

utskott och råd till två år. Detta gäller även kommunala bolag och kommunalförbund

i de fallen då kommunfullmäktige äger frågan.

5. Kommunfullmäktige fastställer även mandatperioden för fullmäktiges presidium till

två år.

6. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att förlägga ett

nämndsammanträde i augusti för en information till nämnden om förslag till budget

och nämnden fattar sedan beslut om budget i september.

7. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya

mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya

förtroendevalda.

8. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om 1 800

kr/förtroendevald 2019.

9. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika

utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

10. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att se över respektive

reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen i början av mandatperioden

2019.

11. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 
 

närvarande utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till 

beslut eller rätt att anteckna sin mening till protokollet. 

12. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun 

daterat 2014-04-30 fortsätter att gälla och uppräknas årligen enligt förändringarna i 

inkomstbasbeloppet med basår 2015. 

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektör deltar på näringslivskommittens 

sammanträden. 

14. Utskottet noterar att diskussionen av kulturskolan har förts och hanteras av 

kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 

15. Politisk sekreterare på halvtid ska diskuteras 2019 under förutsättning att ekonomin 

tillåter och att en koppling till kompensation genom partistödet är en 

förstahandslösning. 

16. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommundirektören att utarbeta ett nytt 

reglemente för tekniska nämnden. 

17. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommundirektören att redovisa de 

ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd. 

 
Yrkanden och proposition 

Mats Nittve (MP), Mia Franzén (L), Arne Närström (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Gunny Jörlén (C) och Maria Trap (RÖP) yrkar bifall till punkt 16 och 17 i kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Ankie Bosander (C) yrkar på ändring på punkt 11 att ersättare i nämnder har rätt att anteckna 

sin mening till protokollet samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Sanna 

Jansson Wiberg (V) yrkar bifall Ankie Bosanders ändringsyrkande. Lennart Kalderén (M) yrkar 

avslag på Ankie Bosanders (C) ändringsyrkande. 

Lennart Ejenäs (M) och Lennart Kalderén (M) yrkar i första hand att punkt 16 och 17 

återremitteras för att redovisa för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att 

avskaffa kommunstyrelsens tekniska utskott och införa en tekniska nämnd. I andra hand 

yrkar de att kommunfullmäktige avslår punkterna 16 och 17,  samt i övrigt bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut, se bilaga 4. Bo Johansson (KD) yrkar bifall till Lennart 

Ejenäs och Lennart Kalderéns yrkanden. 

Mia Franzén (L) yrkar avslag på Lennart Kalderéns (M) yrkande om återremiss. 

Sanna Jansson Wiberg (V) yrkar ändring till punkt 2 paragraf 25 tas bort, i övrigt bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. Arne Närström (S) och Lennart Kalderén (M) yrkar 

avslag på Sanna Jansson Wibergs ändringsyrkande. 

 

 
  …………… 

Ordf. sign.  
…………… 
Just. sign. 
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Proposition 

Ordföranden ställer först förslaget om att avgöra ärendet idag mot återremiss och finner att 

punkt 16 och 17 i kommunstyrelsens förslag till beslut återremitteras. Votering begärs och 

verkställs. 

Votering 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja och den 

som vill återremittera ärendet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige återremitterat 

kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 16 och 17. 

Voteringen utfaller enligt följande: 17 ledamöter röstar ja och 12 röstar nej. Hur var och en 

röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunfullmäktige har 

därmed beslutat att minoritetsåterremittera kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 16 

och 17. 

Därefter ställer ordföranden  proposition på punkterna 1, 3-10, 12-15 i kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 2 mot Sanna Jansson 

Wibergs (V) ändringsyrkande  och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 11 mot Ankie 

Bosander (C) m fl ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. 

Votering 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsen förslag till beslut 

röstar ja och den som vill bifalla Ankie Bosanders (C) ändringsyrkande röstar nej. Vinner nej 

har kommunfullmäktige bifallit Ankie Bosanders yrkanden. 

Voteringen utfaller enligt följande: 19 ledamöter röstar ja och 10 röstar nej. Hur var och en 

röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunfullmäktige har 

därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa befattningen andre vice ordförande i styrelse

och nämnder.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

3. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska

ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

4. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,

utskott och råd till två år. Detta gäller även kommunala bolag och kommunalförbund

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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i de fallen då kommunfullmäktige äger frågan. 

5. Kommunfullmäktige fastställer även mandatperioden för fullmäktiges presidium till

två år.

6. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att förlägga ett

nämndsammanträde i augusti för en information till nämnden om förslag till budget

och nämnden fattar sedan beslut om budget i september.

7. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya

mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya

förtroendevalda.

8. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om 1 800

kr/förtroendevald 2019.

9. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika

utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

10. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att se över respektive

reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen i början av mandatperioden

2019.

11. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är

närvarande utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till

beslut eller rätt att anteckna sin mening till protokollet.

12. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun

daterat 2014-04-30 fortsätter att gälla och uppräknas årligen enligt förändringarna i

inkomstbasbeloppet med basår 2015.

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektör deltar på näringslivskommittens

sammanträden.

14. Utskottet noterar att diskussionen av kulturskolan har förts och hanteras av

kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

15. Politisk sekreterare på halvtid ska diskuteras 2019 under förutsättning att ekonomin

tillåter och att en koppling till kompensation genom partistödet är en

förstahandslösning.

16. Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera uppdraget  till

kommundirektören att utarbeta ett nytt reglemente för tekniska nämnden för att

redovisa för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa

kommunstyrelsens tekniska utskott och införa en teknisk nämnd.

17. Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera uppdraget till

kommundirektören att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd

för att redovisa för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa

kommunstyrelsens tekniska utskott och införa en teknisk nämnd.

Beslutsexpediering 

Samtliga nämnder 

Lön 

Ekonomi 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:179 - 000

Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna 
handlingar

Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet framgår av tryckfrihetsförordningens 
andra kapitel. Där fastslås varje medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar. En 
handling är allmän om den förvaras vid en myndighet och antingen är inkommen till eller 
upprättad vid myndigheten enligt de kriterier som tryckfrihetsförordningen anger.

En allmän handling ska lämnas ut till den som begär det, så länge inte handlingen omfattas av 
någon sekretessbestämmelse. Den som begär ut en handlingar också rätt att få ut en avskrift 
eller kopia av handlingen. Myndigheten har då rätt att ta ut en avgift enligt fastställd taxa. De 
generella reglerna i avgiftsförordningen (1992:191) gäller för samtliga myndigheter om inte 
annat beslutats av regeringen.

Gällande taxa för Salems kommun antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 1989, § 116 
och avgifterna för kartor reviderades senast den 22 februari 1996, § 12. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 14 augusti 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avgifter för kopior, avskrifter med mera av 
allmänna handlingar att gälla från kommunfullmäktiges beslut.  

______________________

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Dnr KS/2018:179
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna 
handlingar

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avgifter för kopior, avskrifter med mera av 
allmänna handlingar att gälla från kommunfullmäktiges beslut.  

Ärendet

Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet framgår av tryckfrihetsförordningens 
andra kapitel. Där fastslås varje medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar. En 
handling är allmän om den förvaras vid en myndighet och antingen är inkommen till eller 
upprättad vid myndigheten enligt de kriterier som tryckfrihetsförordningen anger.

En allmän handling ska lämnas ut till den som begär det, så länge inte handlingen omfattas 
av någon sekretessbestämmelse. Den som begär ut en handlingar också rätt att få ut en 
avskrift eller kopia av handlingen. Myndigheten har då rätt att ta ut en avgift enligt 
fastställd taxa. De generella reglerna i avgiftsförordningen (1992:191) gäller för samtliga 
myndigheter om inte annat beslutats av regeringen.

Gällande taxa för Salems kommun antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 1989, § 
116 och avgifterna för kartor reviderades senast den 22 februari 1996, § 12. Förslaget till ny 
taxa är generellt en sänkning av avgifterna då det var mer kostsamt att ta fram kopior 1989 
än vad det är idag. Förslaget är i nivå med Södertörnskommunerna. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar, 14 augusti 2018. 
Delges
Samtliga nämnder 



FÖRSLAG TILL AVGIFT
2018-08-14

Dnr KS/2018:179
1 av 2

Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna 
handlingar1

§ 1 Följande avgifter för kopiering m m av allmänna handlingar skall tas ut av Salems 
kommun. Uppgifterna gäller avgifter enligt SFS 1992:191.

Upp till nio sidor Ingen avgift

Tio första sidorna 50 kronor

Varje sida därutöver 2 kronor

Avskrift av allmän handling 90 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme

Utskrift av ljudbandsupptagning 90 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme

Kopia av videobandsupptagning 120 kronor per band

Kopia av videobandsupptagning 600 kronor per band

Kopia på foto, karta, ritning eller 
motsvarande på USB-minne eller CD/DVD

25 kronor per bild samt tillkommande 
kostnad för lagringsmedium (USB-
minne/CD/DVD)

§ 2 Avgift för kopior av ritningar och plankartor utgår enligt följande

Format på 
originalritning

Pris vid framställning av kopia på 
papper

Pris vid framställning av 
digital kopia

A4 20 kr/styck 20 kr/ritning

A3 30 kr/styck 20 kr/ritning

1 Antaget av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx



FÖRSLAG TILL AVGIFT
2018-08-14

Dnr KS/2018:179
2 av 2

A2 50 kr/styck 20 kr/ritning

A1 70 kr/styck 20 kr/ritning

A0 90 kr/styck 20 kr/ritning

§ 3 Om kommunen enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller 
vidimerade kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad 
fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd 
kopia, dock lägst 50 kronor.

§ 4 Portokostnad debiteras, då avgift för kopior tas ut samt eventuell postförskottsavgift 
eller annan särskild kostnad för distribution.

Dokument som redan är elektroniskt lagrade och översänds som digitala kopior ska 
tillhandahållas utan kostnad. Dokument som finns lagrade på papper och som behöver 
skannas in för att  kunna översändas elektroniskt följer prislistor i §§ 1 och 2.

§ 5 Myndigheten får besluta om undantag från taxan om det finns särskilda skäl.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2017:286 - 009

Svar på motion - Regelmässig inbjudan till partierna att delta i 
kommunens remissarbete, väckt av Mats Nittve (MP)

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2017 väckte Mats Nittve (MP) 
motionen avseende regelmässig inbjudan till partierna att delta i kommunens remissarbete. 
Motionären yrkar att de politiska partierna regelmässigt bjuds in att vara remissinstanser, i 
planer som direkt berör kommuninvånarna.

Salems kommun tar regelbundet fram och uppdaterar planer för att styra arbetet inom 
kommunen. Det finns ofta många sätt att yttra sig över planerna som kommuninvånare och 
ännu fler som förtroendevald. 

Detaljplaner och även större planer som översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen och 
omfattas av ett antal olika skeden för samråd och yttrande. De enskilda politiska partierna 
har alltid möjlighet att inkomma med synpunkter på detaljplanerna under samrådstiden. Till 
den nyligen antagna Översiktsplan 2030 för Salems kommun var de politiska partierna 
remissinstanser under medborgardialogen, samrådet samt granskningen. 

Interna planer som antas av kommunfullmäktige, till exempel Vattenplan för Salems kommun 
skickas på intern remiss till berörda nämnder och utskott. I bygg- och miljönämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har sex partier platser som ledamöter med 
rätt att yrka på sammanträdet. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har fem olika 
partier representerade med ordinarie platser. När dessa interna planer tas upp på 
nämndernas sammanträden har partierna möjlighet att yttra sig och inkomma med 
synpunkter på planerna. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att partierna har möjlighet att yttra sig över interna 
planer när de remitteras till nämnderna för yttrande. Utöver de interna planerna har 
partierna alltid möjlighet att yttra sig över detaljplaner och översiktsplaner som en del av 
planförfarandet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 26 juni 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Regelmässig inbjudan till partierna att delta 
i kommunens remissarbete, väckt av Mats Nittve (MP)

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2017 väckte Mats Nittve (MP) 
motionen avseende regelmässig inbjudan till partierna att delta i kommunens remissarbete. 
Motionären yrkar att de politiska partierna regelmässigt bjuds in att vara remissinstanser, i 
planer som direkt berör kommuninvånarna.

Salems kommun tar regelbundet fram och uppdaterar planer för att styra arbetet inom 
kommunen. Det finns ofta många sätt att yttra sig över planerna som kommuninvånare och 
ännu fler som förtroendevald. 

Detaljplaner och även större planer som översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen 
och omfattas av ett antal olika skeden för samråd och yttrande. De enskilda politiska 
partierna har alltid möjlighet att inkomma med synpunkter på detaljplanerna under 
samrådstiden. Till den nyligen antagna Översiktsplan 2030 för Salems kommun var de 
politiska partierna remissinstanser under medborgardialogen, samrådet samt granskningen. 

Interna planer som antas av kommunfullmäktige, till exempel Vattenplan för Salems 
kommun skickas på intern remiss till berörda nämnder och utskott. I bygg- och 
miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har sex partier platser 
som ledamöter med rätt att yrka på sammanträdet. Kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden har fem olika partier representerade med ordinarie platser. Flera partier är 
representerade i nämnderna med ersättarplatser. När dessa interna planer tas upp på 
nämndernas sammanträden har partierna möjlighet att yttra sig och inkomma med 
synpunkter på planerna. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att partierna redan har möjlighet att yttra sig över 
interna planer när de remitteras till nämnderna för yttrande. Utöver de interna planerna 
har partierna alltid möjlighet att yttra sig över detaljplaner och översiktsplaner som en del 
av planförfarandet. Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen. 



TJÄNSTESKRIVELSE
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Dnr KS/2017:286
2 av 2

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motion - Regelmässig inbjudan till partierna att delta i kommunens remissarbete, väckt av Mats 
Nittve (MP)
Delges
Arkiv





Kommunfullmäktige 

KF § 49 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Följande motioner har inkommit: 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 

2017-09-28 

10 av 10 

• Motion - Regelmässig inbjudan till partierna att delta i kommunens remissarbete, 

väckt av Mats Nittve (MP) 

l<ommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för beredning. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Just. sign . 
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