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Mål och budget 2017 med ekonom isk plan tö r 2018-201 9
Ekonomi ska ramar för driftbu dget och övergripande mål fö r 2017-201 9 besiutade s av
fullmäkti ge 2016-06-09. Som grund för ramarn a låg den prognos fö r skatt er och bidrag
som grundade sig på befolkni ngsprognosen för kommunen och uppgift er från SKl.
Den svenska ekonomin bedöm s av SKL ha nått en konj uktu rell balans och bedöms att
fortsätt a att st ärkas under nästa år fö r att därefter mattas av. BNP-utvecklingen under året
beräknas landa på 3,2 procent för att därefter gå ned till 2,6% för år 2017. SKL:s siffror
grundar sig främst på en st ark inhemsk konsumtion parad med offentli ga investeringar.
Arbetslösheten förvänt as fo rsätta att minska och i takt med att resursutnyttjandet ökar så
förväntas inflationen stiga något. (Källa : 5Kl Cirkulär 16 :$1 oktober 201 6)
Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följ ande resultat
exklusive VA-verksamhet en och jämfö relsestörande poster: 25,2 mnk r 2017, 14,3 mnkr för
2018 och 8,0 mnkr för 2019.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-10-17 med bilagor. I ärendet fi nns
ordförandeförslag daterat 2016-10-24.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till ful/mäktige
1.

2.
3.

4.

5.

Kommunfullmäktige fastställer förslag ti ll drift- och investeringsbudget för år
2017, ekono misk plan för åren 2018 och 2019 enligt tjän steskrivelse daterad
2016-10-17.
Komm unfull mäkti ge fastställer de övergripande målen och ind ikatorerna enligt
bifogat Budgetdokument för Salems kom mun 2017.
Kommunfull mäkti ge fastst äller att följa nde verksamhet srnål är mål av betyd else
för god ekono misk hushållning:
• mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande milj ö som
ger barn och elever goda förut sättn ingar för att förvärva kunskaper och t a
ansvar för sin framtid a utvecklin g. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som
ligger öv er genomsnittet i Stockholms län.
• mål nr 7 - Salems komm un ska vara en attra kti v arbetsgivare.
Kommunfullmäktige fastställer att följande finans iella mål är mål av betyde lse för
god ekonomisk hushållning:
• mål m 8 - Salems kom mun ska ha en skatt esats som är konkurrenskraftig
på Södertörn .
• mål9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommun styrelsen inte tagit ställning
till revisor ernas budg etäskande: 602 tkr (2017), 604tkr (2018) och 606tkr (2019).
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Kommunfullmäktige fastst äller utdebite ringen för år 2017 till 19:67 kronor per
skattekrona.
7. Kommunf ullmäktige beslutar att extraamortering av lån, max 40 mnkr, ska ske
under planperioden om iikvidite ten och resultatet så ti llåt er.
8. Kommunfullmäkti ge beslutar att kommu nstyrelsen under år 2017 har rätt att
omsätt a lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betal ning under år 2017.
9. Kommunfullmäkti ge beslutar att fin ansieringen av investeringarna sker med
• Resultat, exklusive avskrivningar och extra ordinära poster, om tota lt
200,2mnk r under perioden 2017-2019
• Uppt agande av nya lån med 121,6 mnkr under planperioden, varar 67,8 mnkr
år 2017 och 53,8 mnkr år 2018.
6.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
1.

Kommunstyrelsen beslut ar att indikato rn "Int äkt sökning" avseende
komm unstyre lsens mål för ekonomisk samo rdning, kopplat ti ll kommunmål nr 9 "Stabil ekonomi " utgår. Detta då indikatorn vid fl ukt uerande kostnadsutfall blir
missvisande så tillvida att den ger negati vt utfall trot s att fast lagd budget eft erlevs.

2.

Komm unstyr elsen beslut ar att följande textmässiga justeri ngar sker i anslutning
till kommun styre lsens mål. Detta för att precisera kommu nstyrelsens åtaganden:
•

•

•

•

•

•

Mål - Trygghet och säkerhet : Texten "Komm unstyrelsen sko leda och
samo rdna kommunens arbete m ed trygghe t och säkerhet" ersätts med "
Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommun ens arbete
med trygghe t och säkerhet verka fä r at t Salem s komm un ska vara en av
Sveriges tryggaste kommuner."
Mål - Bra boendemiijö: Texten "Kommunen ska skapa goda möjligheter
att hitta bra boende." ersätts med "Komm unstyrelsen ska verka fö r att
skapa goda möjligheter att hitta bra boende.'
Må l - Trivsam bebyggelse: Text en "Kom munen ska skapa goda
fö rutsöttningar för en trivsam bebyggelse " ersätts med
"Komm unstyrelsen ska verka fö r att kommunen skapar goda
förutsöttningar för en trivsam bebyggelse".
Mål - Variera nde boendeform er: Texten "Kommunen ska möjliggöra ett
varierande utbud av olika typer av boendef ormer (hyres, bastadsrött- och
små hus)" ersätts med "Kommunstyrelsen ska verka för att kommun en ska
möjliggöra ett varierat utbud av alika typer av boendeformer (hyres,
bostadsrätt och småhus)".
Mål - Oli ka färdmedel : Texten "Salems kommun ska öka andelen resor
med kollektivtrafik, gång och cykel" ersätt s med "Kommunstyrelsen ska
verka för at t Salem s kommun ska äka andelen resor med kollektivtrafik,
gång och cykel".
Mål - Ekonomisk samordning: Texten"Kommunstyrelsen ska leda och
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samordna kommunens totala ekonomi genom att s kapa bästa mäjliga
färutsättn ingar för en ekono mi i balans i helo kommunen" ersätt s
med" Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens totala
ekonomi för en ekonomi i balans i hela kommunen"
3. Kommunsty relsen beslutar att godkänna mollen och indikat o rerna för
kommunstyre lsen enligt bifogat Budgetdokument för 2017 . I det fall ett mål följs
genom flera indikatorer har indikatorerna lika viktning.

Yrkanden
Arne Närström yrkar bifall till ordförandens förslag med följ ande änd ri ngar: 400.000 kr
tillförs BoU för sänkning av avgift erna ti ll kult urskolan 2017· 2019, 400.000 kr tillförs KoF
för att införa ett studiebidrag för vuxna 2017·2019, besparing pol BoU 2019 · sänkt
fritidspen g ej genomförs 2.000.000 kr och besparing pol Soc 2019 korttidsboend e ej
genomförs 1.200.000 kr. Se bilaga 2.
M ia Franzen (l) och Ankie Bosander (e) yrkar bifall till ordförandens förslag .
Ordföranden ställer Arnes yrkande mot ordför andens för slag till beslut och finne r att
kom munstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Komm unstyrelsens förslag tillfullmäktige
1. Komm unfull mäktig e fastställer förslag ti ll drift- och investeri ngsbudget för är
2017, ekonomisk plan för åren 2018 och 2019 enligt tj änsteskrivelse dater ad
2016·10-17.
2. Kommun full mäktige fastställer de övergripande mol len och indikatorerna enligt
bifogat Budget dok um ent för Salems kommun 2017.
3. Kommunfull mäkti ge fastställer att följ ande verksamhet smäl är mäl av betyd else
för god ekonomisk hushållning:
• mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som
ger barn och elever goda förutsättningar fö r att förvärva kunskaper och ta
ansvar fö r sin framti da utv eckling. Eleverna ska nä en kunskapsn ivå som
ligger öve r genomsnitt et i Stockholms län.
• mål nr 7 - Salems komm un ska vara en att rakti v arbet sgivare.
4. Kommu nfull mäktig e fastst äller att följ ande fi nansiella mäl är mål av betydelse för
god ekonomisk hush ållning:
• mäl nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesat s som är konkurre nskraft ig
på Södertörn .
• mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
S. Kommunf ullmäkti ge uppmärksammas pol att kommunstyrelsen inte tagit st ällning
till revisorernas bud getäskande: 602 tkr (2017), 604 t kr (2018) och 606tkr (2019).
6. Kommunfullmäkti ge fastst äller utdebit eringen för år 2017 till 19:67 kronor per
skattekron a.

Ordf. sign.

Just . sign.
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Kommunfull mäktige beslut ar att extraamortering av lån, max 40 mnkr, ska ske
under planperio den om likvid iteten och resultatet så tillåter.
8. Kommu nfull mäktige beslutar att kom munsty relsen under år 2017 har rätt att
omsätta lån, dvs låna upp belopp mot svarande belopp på de lån som förfaller ti ll
betalning under år 2017.
9. Kommunfullmäktige beslut ar att finans ieringen av investeri ngarna sker med
• Resultat, exklusive avskrivningar och extra ordinära poster, om totalt
200,2mnkr under perioden 2017-2019
• Upptagande av nya lån med 121,6 mnkr under pla npe rio den, varar 67,8
mnkr år 2017 och 53,8 mnkr år 2018.

7.

I

Kommuns tyrelsens beslut fö r egen del
1.

Kommunstyre lsen beslut ar att ind ikatorn "I ntäktsökni ng" avseende
kommunstyrelsens mål för ekonom isk samordning, kopplat till kommunmå l nr 9"Stabil ekonomi" utgår. Detta då indi katorn vid flu ktue rande kostn adsutfall bli r
missvisande så tillvida att den ger negativt utfall tr ot s att fastl agd budget efte rlevs.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att följ ande textmässiga juster ingar sker i anslut ning
ti ll kommunstyrelsens mål. Detta för att precisera kommunstyrelsens åtaganden:
•

•

•

•

•

•

I
I

I

Mål - Trygghet och säkerhet: Texten "Kommunstyrelse n ska leda och
samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet" ersätts med "
Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommunens arbete
med trygghet och sökerhet verka för att Salems kommun ska vara en av
Sveriges tryggaste kommuner."
Mål - Bra boe ndemiljö: Texten "Kommunen ska skapa goda möjligheter
at t hitta bra boen de." ersätts med "Kommunstyrelsen ska verka fär a tt
skapa goda möjligheter att hitta bra boende."
Mål - Trivsam bebyggelse: Texte n "Kommunen ska skapa goda
föruts öttningar för en trivsam bebyggelse" ersätts med
"Komm unstyrelsen ska verka för att komm unen ~ skapar goda
fö rutsöttningar fär en trivsam bebyggelse".
Mål - Varier ande boendeform er: Texten "Kommunen ska möjliggöra ett
varierande utbud av alika typer av boendeformer (hyres, bostodsrtitt- och
småhus)" ersätts med" Kommunst yrelsen ska verka fö r att komm unen ska
möjliggöra et t varierat utbud a v alika typer av boendeformer (hyres,
bast adsrött och småhus)".
Mål- Oli ka färdmedel: Texten "Salems kommun ska öka andelen resar
med kollektivtrafik, gång och cykel" ersätts med "Komm unstyrelsen ska
verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik,
gång och cyke l".
Mål - Ekonomisk samordning: Texten"Kommunstyrelsen ska leda och
samordna kom munens totala ekonomi genom att skapa bösta möjliga
förutsättn ingar för en ekonomi i balans i hela kommun en " ersätts
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med" Kommunstyrelsen sko led a och sam ordna kom munens totala
ekonomi fö r en ekonomi i balans i hela kommunen"
3.

Komm unst yrelsen beslutar att godkänna målen och indi katorerna för
kommunstyrelsen enligt bifogat Budget dokument för 2017. I det fall ett mål fö ljs
genom flera indikat orer har indikato re rna lika viktn ing.

Deltar ej i beslut et
Det antec knas ti ll proto kollet att Mats Nittve (MP) och Anders Klerkefors (Röp) inte delt ar i
beslutet.

Beslut sexpediering:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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Kommunstyrelsen
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på väg mot Salem 3.0
För Alliansmajoriteten i Salems räkning presentera s härm ed förslaget till budget
2017-2019.

Tre historiska utvecklingssteg
När j ärnvägen drogs fr am genom Salems komm un och de stora ägorna i Rönni nge
styckades upp , kom den fö rsta stora vågen av nybyggnati oner då stationssamhället växte upp. Kring 1960 hade kommunen byggts ut ti ll ca 2500 invånar e.
Då gick kommune n in i sitt andra och mest expansiva skede, Salernstaden byggdes
i samarbete med Stockho lms stad, runt 1970 hade kom m unen 12 500 invånare.
Nu, 2016, börja r vi utvec klingen mot Sa lem 3.0 då en rad bostadsom råden ska
planläggas och ett stort anta l nya lokaler för för sko la och skola behöve r byggas.
Kom m unen kom mer att gå från dagens 16 700 invånare m ot om kring 21 000 år
2030 .
Detta budgetförslag präglas av omfattande investeringsplaner i skola och förskola.
Komm unen föreslås därför att öka sin uppl åning, i första hand inom planperioden
2017-2019, men också under de år som kommer därefter. M åltalet för maximal
uppl åning kom mer att anpa ssas däreft er.
Kom m unen arb eta r hårt för att klara de krav som state n ställer på oss att ta fram
bost äder för nyanlända, i första hand för 2017 .
Kostn adern a fö r kom munens verksamhete r ökar försiktigt och balanseras med
bered skap fö r sämre tider f ramöver. M ålet för över skott i driftbudgeten nås under
2017 och 2018 , doc k ej helt för 2019 då ett p rogram för mindre
budg etan passningar sker.
Satsningar sker inom Kultur- och Friti dsnäm nden och på miljöområdet där det
sker förnyade insatser fö r kli mate t samt fö r hälsan i sjöarna Flaten och Uttran .
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Det ska byggas bostäder och skolorI
Det svenska konjunkturläget har sedan några år legat i ett mell anl äge. Vi har inte
högkonju nktur, eft ersom arbetslösheten fortfarande visar hög a tal, men
" lågkonju nktur" vore en felaktig betec kning efterso m Sverige fo rtfa rande visar på
en stabil ti llväxt. Detta gäller även skatteu nde rlaget som växer m ed 4,S%
(nom inellt) respektiv e 1,9% (realt ).
Situa ti onen i Sa lem får anses vara god, vi har lägre arbet slöshe t än riket, men även
lägre tal än genomsnittet för Stockholm s län.
Salems situa tio n präglas istället av att vi står inför en peri od av tilltagande
bostadsbygga nde som alst rar fler komm uninvånare. Underl aget ti ll ny
översiktsplan indikerar ett bostadsbyggande med 138 bostäde r pe r år, l S år
fr amåt . Närmast i ti d ligger Rönninge centrum samt plano mrådena i södra och
västra Rönninge som är i färd med att vinna laga kraft . Sa lems centrum -projektet
är i full gång i inledningsskedet då ett stort anta l int ressant a förslag övervägs och
ska förhandlas. Maj oritetens avsikt är att inom kort presentera ytterligare
områden där deta ljp lane ring bör påbörja s.
TabelIl Scenarioberäknincar över Salems befolkning

2020

18 000

202S

19 000

2030

21000

(Kä lla: Kommunk anslielI

Därme d behövs nya förskolor och skoll okaler. I juni uppdrog fullm äktige åt
för valt ningarna att geno mföra en skolutre dnin g, vars resultat vi snart kan studera.
Så mycket är klart att det krävs betyda nde investerin gar, de största i kommun ens
historia endast undantaget de år Salem staden byggdes frå n ingenting i slutet av
1960-t alet. I investeringsbudgeten föreslås 316 mnkr inom planpe riod en inkl
exploat eringar och 2S6 mnkr exkl d:o . Vi kan redan nu fö rutse omfattan de
investeringar även åren därefter, f rämst inom förskolor och skolor.

Nyheter i budgetförslaget
Resultaten de kommande åren är stabila över enprocentsmå let med undantag av
2019 som ligger knappt unde r efter att mindre budgetanpassningar skett.
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TabelIl Resultat efter jämförelsestörande poste r
År

Resultat(mnkrJ

Res

u ltat / skatter.bidrag

2017

25175

2,8%

2018

14 262

1,5%

2019

7 995

0,8%

(Se även diagram, bilaga 1.)
Målet att resultatet respektive år ska ligga över 1% av intäkterna från skatter och
bidrag är viktigt av fle ra skä l. Främst därför att resultatet bildar en buffert för
ovälkomna överraskn ingar, men också för att finansi era en del av investeringarna.
Resultatet ska också signalera stab ilitet till kommunmedborgarn a och omvärlden.
Ekonomienheten har i tjänsteskrivelsen förvarnat om ändrade redovisningsprinciper kommande år, som minskar kap italkostnaderna men ställer krav på ett
högre resultatmål.

Miliös atsningar

Som en av åtta kommuner på Södertörn agerar Salem för att minska utsläppen av
växthusgase r genom projektet om samordnad varudistribution. Widrikssons åkeri
AB har upphandlats för att koordinera t ransporter till skolor, förskolor m m.
Antalet transporter minskar, trafiksäkerhete n ökar. Alldeles i dagarna
presenterades en första rapport där projektgruppen beräknar att koldioxidutsläppen för dessa typer av transporte r halverats genom projektet.
Salems kommun behöver vässa målen för övergång till bättre miljöbilar. Hittills har
kommun en successivt bytt ut de bilar som används i hemtjänsten m m till
"miljöbilar" enligt den stat liga definition som nu ändrats, menockså blivit mer
komplicerad. Just nu pågår en utredning för att kommunen ska kunna göra ett
st rategiskt val om tjänstebilama. Hypotesen är att undersöka om kommunen
istället ska förnya sin bilpark till fl er elbilar och / elle r laddhybrider. Då krävs också
laddstolpar på nära håll för kommunens personal. Samtidigt övervägs om
kommunen ska anlägga en eller ett par laddstolpar i det ombyggda Rönninge
centrum.
Bygg- och Miljönämnden har sedan några år uppmärksammat att det fin ns äldre
deponier i Rön ninge vars miljöstatus inte är känd. Provtagning pågår, därefter
kommer nämnden att bedöma om sanering behövs.
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Sedan ett antal år har kommunen anlagt ett antal dagvattenda mmar för att hindra
tillflöde av fosfor och tungmetaller till Flaten och Uttran. Kommunen har också ett
noggrannt mätprogram för att kontrollera sjöarnas status, som långsamt
förbättras. I budgetförslaget anslås 250 t kr för att undersöka ytterligare behov av
insatser, eventuellt ytterligare dagvattendammar.

Kultur- och fr itid

Även 2017 kommerValborgsfirandet i Skönviksparken att äga r um, Kultur- och
Fritidsnämnden får ökat anslag. Nämnden har också tillstyrkt
Hembygdsföreningens önskemål om att renovera källaren i Villa Skönvik
(Skönviksparken) för att tillskapa ytterligare lokaler för föreningslivet, särskilt
sommartid. I budgetförslaget anslås 2,1 mnkr för en sådan ombyggnad efter
godkännande i Kommu nstyrelsens tekniska utskott.
Salems IF har en bred och framgångrik innebandyverksamhet, frä mst i
Skogsängshallen som föreningen också sköter genom ett driftavtal med
kommunen. Salems IFspelar i Allsvenskan (steget under Elitserien) men behöver
utrymme för att härbärgera innebandysargen när den inte används. Kommunen
ser f n över möjligheteroch investeringsomfång för att kunna anlägga en sådan
mindre utbyggnad av Skogsängshallen. Medel är reserverade i en
investeringsreserv till kommunstyrelsens förfogande.

l
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Kom munen har ansökt om investeringsbidrag från EU:s Leader-p rogram för att
anlägga en 4H-gå rd vid Ersboda i Rönninge. I investeringsbudgeten anslås 3 mnkr.
Vi hoppas på ett positivt svar på ansöka n och ett driftsanslagför bereds. Tanken är
att 4H-gården ska vara ett samarbete mella n kommunen, 4H-rörelsen och
Friluftsfrämjandet.

Bom· och Utbildning

Inom nämnden fortsätter elevernas resultat att förbättras. Salem har rankats som
näst bästa skolkommun i landet i Lärarnas Riksförbunds undersökni ng och i
mellanskiktet i Lärarförbundets ranking. Dessa rankinglistor innehåller stora
subjektiva inslag från de fackliga organisationsernas agenda, men kan också
innehålla värdefulla signaler. Salems kommun har sedan några år satsat på extra
lönelyft för lärare, vilket ger resultat i den lönestatistik vi kan studera. Kommunen
medverkar också i Lärarlönelyftet genom tillfälliga lönetillägg.
I budgetförslaget fördelas 400tkr extra per år till Kult urskolan för instrumentvård.
År 2019 ske r två anpassningar: dels minskas anslaget till fritidsve rksamheten
något (2,0 mnkr) för att gå över till eftermiddagsklubbar för årskurs 5 och 6, dels
reduceras anslaget för Rönninge gymnasiums administration med 1,2 mnkr då
gymnasiet erhåller täckning for sina administrativa kostnader genom ersåttningen
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för sålda gymnasieplatser.

Sociolnämnden
Socialnämnden se r över sin verksamhet genom närhetslösningar i Sa lem för
individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Det är en av inriktningarna i
nämndens arbete med att minska sitt prognosticerade underskott. Nämnden får
de kommande åren kompensation för de ökade kostnaderna fö r flyktingmottagandet med respektive 1,5 mnkr 20 17, 3,8 mnkr för 2018 och 2019.
Inom äldreomsorgen är ny t eknik ett viktigt utvecklingsområde. Kommunals
löneavtal medför en större ökning av undersköterskornas personalkostnaderna än
vad den centrala kompensationen på 2% räcker till. Nämnden får därför en
kompensation på 850 tkr per år. Emellertid ska den centrala kompensationen
kunna ta hänsyn till att vissa nämnder har större löneökningar än andra. Därför
ska dessa aspekter överväga s framöver, när ramarna sätts.

Miljö- och Somhällsbvggnod
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har numera ett mindre överskott i sina
bokslut då kostnaderna för energi och vinterväghållning har minskat tack vare
mildare vintrar. Det finns därför fog för en viss minskning av anslaget, 2019
minskas anslaget med 743 t kr.
Utvecklingen av Rönninge centrum gå r vidare. VA-arbetena är klara, busstorget
har flyttats och nu vänt ar bostadsbyggnationen i kv Trädgårdslunden och
Torghuset, det förstnämnda ha r byggsta rt i j anuari. Utbyggnaden av
planområdena i södra och västra Rönninge genomförs i den takt detaljplanerna
vinner laga kraft . Heliodal och Solliden har erhållit klartecken och ska nu fullföljas
de närmaste åren. Planen för Karlskronaviken ligger i högre instans för
överprövning. Strandskyddsdispensen från länsstyrelsen väntar även den på
prövning i högre instans. De närmaste åren väntar stora trafi kstörningar kring
Uttringevägen och Ta llsätravägen. Uttringevägen mellan Tallsätravägen och
Hagsät ervägen kommer att vara helt avstängd under 6-8 månader. Boende,
räddningstjänst m m ska dock komma fram, för Plantskolevägen väntar en
sä rlösning. Busst rafi ken anpassas, ti dt abellen kan komma att påverkas.

F1vktingmot tagonde
Salems kommun har allti d tagit sin del av flyktingmott agandet, särskilt avseende
ensamkommande flyktin gbarn. Sedan de exceptionella flyktingströmmarna under
förra höst en har mottagandet ökat vilket medfört att ti llgångentill bostäder är ett
problem, ett problem som delas med nästan alla Stockholmskommuner. Nästa år
ti llt ar problemet, kommunen ska t a emot 63 nyanlända och det är svårt att se att

. ~
- '

l

I

I
I

ORDFÖRA NDEFÖRSLAG

.". Salems

2016-10-19
Rev 2016·10·24

. ' , kommun

6 av6

det finn s bostäder att erbjuda. Kommunen arbetar därför för att öka antalet
platser för paviljonger samtidigt som diskussionen förs med Lä nsstyrelsen och
Regeringen om att minska utslussningen av nyanlända . Sveriges kommuner gör
stora ansträngningar för att erbjuda bostäder, platser iskola, gymasium,
språkintroduktion m m. Det är därför ett bekymmer att staten genom
Migrationsverket har svårtatt handlägga bidragsutbeta lninga rna till kommunerna
i anständig tid. Staten har tillräckligt med resurser och ska inte behöva använda
kommunerna som en "fri bank". Alla måste göra sitt för att flyktingmottagandet
ska fungera.

Förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar i enligh et med Ekonomienhetens tjänsteskrivelse
2016-10-17.
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Rönninge 20 16·10-23
Inför budget 2017 och plan 2018·2019
Bostäder och byggande
Vi Socia ldemokrater har under många år arbetat för mer byggande och ser nu att vi fått lön för
mödan. Allianspartiema har äntligen förstått både att det finns behov av fler bostäder, att det
finns mark att bygga på och även byggherra r som vill bygga .
Behovet av framförallt hyresrätter med rimliga hyror är stort. Vi har därför drivit på byggandet i
Rönninge . V i kommer även vara med i arbetet att bygga nya bostäder och utveckla Salems
Centrum . Det viktigt att övrig samhällsservice hänger med. Bamfamil jerna ska veta att de har
tillgång till bra förskolor och skolor inom gångavstånd.
Vi fortsätter arbetet för att få en idrottsplats för friidrott. Idrottsföreningarna ska ha rimliga villkor.
Låt kommunen ta över driften av ishallen . Insatser för energibesparing i ishallen krävs .
Kvalitet
Inför 2019 aviserar Alliansen ett stort bespar ingsprogram för kommunen. Det får inte gå ut över
ambitionen att ha skolo r, förskolor och äldrevå rd av hög kvalitet. Självklart ska vi arbeta med
effektivisering, varje skattekrona ska användas på bästa sätt . Men vi måste fortsätta att ha en
hög och jämn kvalit å på kommunens åtagande . Med hjälp av den Socialdemokratis ka
regeringens stadsb idrag tror vi inte att besparingsprogram ska behövas men om nödvändigt så
får vi höja skatten hellre än sänka kvaliteten .
Socialnämnden
Rätt till heltid
Vi Socialdemokrate r fortsä tter ambitionen att ge all personal i äldreomsorgen rätt att arbeta
heltid . Vi tycker också att det är bra att kompensation för perso nalkostnader för under sköters kor
finns med i budgetförslage t.
Trygghetsboende
Vi socialdemokrater vill också ha trygghetsboenden för äldre. Kommunen behöver undersöka
marknaden för att finna en byggherre som vill bygga ett trygghetsboende här.

Besparingsförslaget inför 2019 på korttidsboende och växelvård bör in te ge nomföras. Växelvård
är bra för de som önskar det men vi bör ha kvar kort1idsplatser i egen reg i som alternati v.
Kort1idsboend e kan även vara en avlastning för an hörigvårdare och bidra till att man orka r ta
hand om sin anhörig på ett bättre sätt.
Kultur och friti d

Ishallen
Vi accepterar det nya avtal som ska teckna s inför nästkommande treårsperiod. Salems kommun
behöver dock vara beredd att ta över driften. Frivilliga eldsjälar ska främst arbeta med själva
verksamheten inte driftsfrågorna. Det bör vara en självklar angelägenhet för kommunen att ha
ansvaret för den personal som sköter kommunens anläggningar.
Tillgänglighet
Socialdemo kraterna vill att kommun en fortsätter arbe ta med tillgängliganpassning. Vi anser att
Möllebadet och gångvägarna genom Garnudssområdet bör ha hög prio ritet.

Fotbollsplan er
Fotbo llsplanerna bör få belysning med prioritet för Prästbodaängen .
Dessuto m är det viktigt med konstgräs på någon av grusplanerna i kom mu nens Salemdel.
Studieförbund
Salems komm un har inte något studieförbundensbidrag för vuxna. Vi vill att det införs.
Kostnad 400.0 00 kr I år.
Barn oc h utbildning

Kulturskolan
Sänk avgifterna till Kulturskolan så att fler får möjlighet att utnyttja en bra verksamhet. Sök de
bidrag som den socia ldemokr atiska regeringen infört och tillför egna med el. Totalt kostnad

400.000 kr I år
Förskolan
Mindre grupper i förskolan är viktigt för oss Socialdemok rater. Olika former kan användas och
en bra start i det arbetet är att anpassa lokalerna.
Kompelensulveckling
Kompetensutvecklin g är viktig för persona len inom Barn och Utbildningsområdet. Fortsatt
samverkan mellan skolorn a tror vi också kan höja kvatiten.
Bespa ring 2019
Att ta bort administrationstillIägget för gymn asiet tror vi kan vara möjl igt men vi är mer
tveksamma till bespar ingen inom fritidsver ksamheten . Förslaget om eftermiddagsklubbar kan
vara en möjlig lösning , särskilt om det ger fler barn tillgång till eftermiddagsverksamhet, men det
får inte påverka möjligheterna till läxhjälp.
Skollokaler
Vi ser med tillfredsställelse att arbete pågår för investeringar i nya lokaler för skolor och
förskolor. Arbetet bör ske skyndsamt då lokalbris ten är akut.

I

I
I

I

I
Bygg och Milj ö
Vattenkva/itet och deponier
Salems kommun måste öka takten i arbetet att utreda övergivna deponier och att kontrollera
vattenkvaliteten i våra sjöar. En viktig åtgärd för miljön i våra sjöar är att inventera avlopp
utanför VA-område och säkerställa att dessa är godkända och inte förorenar sjö arna.
Kom m un styrelse
UnderhåIfsplaner
Vi måste fortsätta satsa på fastighetsunderhåll och vägunderhåll. Det är nödvändigt att ta fram

en löpande underhållsplan med aktiviteter som innebär att vi behåller värd et på kommunens
fastighete r. Vi behöver också en löpande underhå llsplan för gatunät inklusive parkvägar.
När dessa underhållsplaner finns är vi Socia ldemokrater beredda att tillföra mer medel för
underhållsarbetet om det är nödvändigt.
Lokal er i Ränninge
Det komm er behövas någon form av kommuna la lokaler i Rönning e Centrum efter

utbyggnaden. Vi Soci aldemokrater vill se någon form av unqdornscafe i Rönninge Centrum,
Ansl agstavlan i Coops entre behöver utve cklas till en bra information splats i Rönninge Centrum .
Fastigh etsinneha v
När det särskilda boendet i Söderby Park byggdes ingick i avtalet en opt io n att kommunen kan

köpa fastigheten till ett fastställt pris. Vi vill ha en tidig dialog och en ekonomisk utredning av
detta.

Socialdemokraterna yr kar att:

•
•
•
•

400 .000 kr tillförs BoU för sänkning av avgifterna till kulturskolan 2017-2019
40 0.000 kr tillförs KoF för att införa ett studiebidrag för vuxna
2017-2019
besparing på BoU 2019, sänkt friti dspeng ej genomförs 2.000.000 kr
bespa ring på Sac 2019 kortlidsboende ej genomförs 1.200 .000 kr
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Kommunstyrelseförvaltn ingen
Mats Bergström
Ekonomichef
Kommunstyre lsen

Mål, budget och skattesats 2017 samt ekonomisk plan
2018-2019
Förslag till beslut
Kom m unstyrelsens jörslag tilljul/möktige
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

J:.- .

Kommunfullmäkti ge fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år
2017, ekonomisk plan för åren 2018 och 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad
2016-10-17.
Kommunfullmä ktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna enligt
bifogat Budgetdokument för Salems kommun 2017.
Kommunfu llmäktige fastställer att fö lja nde verksamhetsm ål är mål av betydelse
för god ekonom isk hushållning :
• mål nr 6 - Sa lems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta
ansvar för sin framtida utveckli ng. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som
ligger över genomsn ittet i Stockholms län.
• mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attra ktiv arbetsgivare .
Kommunf ullmäktige fastst äller att följande fi nansiella mål är mål av betydelse för
god ekonomisk hushåll ning:
• mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraft ig
på Södertörn .
• mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonom i.
Kommunf ullmäkti ge uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning
till revisorernas budgetäskande: 602 t kr (2017), 604 t kr (2018) och 606 tkr (2019).
Kommunfullmä ktige fast st äller utdebiteringen fö r år 2017 till 19:67 kronor per
skattekrona .
Kommunf ullmäkti ge beslutar att extraamortering av lån, max 40 mn kr, ska ske
under planperioden om likviditeten och resultat et så tillåter.
Kommunfullmäktige beslutar att komm unstyrelsen under år 2017 har rätt att
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning und er år 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att fi nansieri ngen av invest eri ngarna sker med
• Resultat, exklusive avskrivningar och extra ordi nära poster, om totalt
200,2mn kr under perioden 2017-2019
• Upptagande av nya lån med 121,6 mnkr under planperioden, varar 67,8 mnkr
år 2017 och 53,8 mnkr år 2018.
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Kommunstyrelsens beslut för egen del
1.

Kommunsty relsen beslutar att indi katorn " Int äktsökning" avseende
kommunstyrelsens mål för ekonom isk samordn ing, kopplat till kommunmål nr 9 "St abil ekonom i" utgår. Detta då indikatorn vid fluktuerande kostnadsutfall blir
missvisande så tillvida att den ger negativt utfa ll trots att fastlagd budget
efterlevs.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att fö ljande textmässiga j usteringar sker i anslutn ing
till komm unstyrelsens mål. Detta för att precisera kommunstyrelsens åtaganden:
•

•

•

•

•

•

Mål- Trygghet och säkerhet : Texten "Kommunstyrelse n ska leda och
samordna kommunens arbete med trygghet och s åkem et" ersätts med "
Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommunens arbete
med trygghet och säkerhet verka för att Salems kommun ska vara en av
Sveriges tryggaste kommuner. "
Mål - Bra boendemiljö: Texten "Kommunen ska skapa goda mäjligheter
att hitta bra boende. " ersätts med "Kommunstyrelsen ska verka för ott
skapa goda möjligheter att hitta bra boende. "
Mål - Trivsam bebyggelse: Texten "Kommunen ska skapa goda
förutsät tningar för en trivsam beb yggelse" ersätts med
"Komm unstyrelsens ska verka för att kommunen ska skapa goda
förutsättningar för en trivsam bebyggelse".
Mål - Varierande boendeformer: Texten "Kommunen ska möjliggöra ett
varierande utbud av olika typer av boendeformer (hyres, bostadsrättoch småhus)" ersätts med "Komm unstyrelsen ska verka för att
kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av
boendeformer (hyres, bostadsrätt och småhus)".
Mål - Olika färdmedel : Texten "Salems kommun ska öka andelen resor
med kollektivtrafik, gång och cykel" ersätts med "Kommunstyrelsen ska
verka för att Salems komm un ska öka andelen resor med kollektivtrafik,
gång och cykel".
M ål - Ekonomisk samordning: Texten"Kommunstyrelsen ska leda och
samordna kommunens totala ekono mi genom att skapa bästa möjliga
förutsättn ingar för en ekonomi i balans i hela kommunen" ersätts
med" Kommunstyrelsen ska leda och samordna komm unens totala
ekonomi fö r en ekonom i i balans i hela kom munen"

3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna målen och indikat orerna för
kommunstyrelsen enligt bifogat Budgetdo kument för 2017. I det fall ett mål följ s
genom flera indikat orer har indikatorerna lika viktni ng.
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Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2017-2019 beslutades av
fullmäktige 2016-06-09. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag
som grundade sig på befol kningsprognos en för kommunen och uppgifter från SKL.
Den svenska ekonom in bedöms av SKL ha nått en konj ukt urell balans och bedöms att
fortsätta att stärkas under nästa år för att därefter mattas av. BNP-utvecklingen under året
beräknas landa på 3,2 procent för att därefter gå ned till 2,6% fö r år 2017. SKL:s siffror
grundar sig främst på en stark inhemsk konsumti on parad med offentliga investeringar.
Arbetslösheten förväntas forsätta att minska och i takt med att resursutnyttjandet ökar så
förväntas inflationen stiga något. (Källa: SKL Ctrkulär 16 :S1 ok tober 20 16)
Sammanfattningsvis inneb är budgetförslaget att ko mmunen uppn år följande resultat
exklusive VA-verksamheten och jämförelsest ö rande poster: 2S,2 mnkr 2017, 14,3 mn kr
för 2018 och 8,0 mnkr för 2019.

Ba kgrund

(Käll a: $KL Cirkulä r 16:51 okto ber 2016 samt Ekonomirapp orten oktobe r 2016,S Kl )

Bedömning av samhällsekonomin
Ekonomin i Sverige har varit under återhämtning med en stark konjunkt ur. Såväl
regeringen som SKL prognostise rar en fortsatt ti llväxt för de kommande åren. Såväl SKL
som reger ingen fö rutsp år en årli g tillväxt för 2016 på 3,2 % samt för 2017 ca 2,S%.
Därefter fö rutspås en utplaning år 2018-20 19 runt 2,0% i årl ig ti llväxt , där regeringen är
mer optimistisk än SKLför år 2019.
Den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige har skett trots en svag utveckling
internati onellt med åtföljande låg tillvä xt fö r den svenska exporten. Det är framför allt en
stark inhemsk eft erf rågan som driver på tillväxten i svensk ekonomi. Detta genom såväl
hög invest eringsnivå som hög offentlig konsumti on. Det senare är bland annat drivet av
ett stort anta l asylsökande. Bedömningen är nu att anta let nya ansökningar minskar
kraftigt vilket kommer att ha en positiv effekt på statens kostnadsutveckling. Effekterna på
kommunern a kvarstår dock i flera år fram över - i ta kt med att fly kti ngarna slussasut till
anvisningskommunerna . Inte minst måste bostadsfrågan lösas.
För den svenska kommunala ekonomin ser det mer problematiskt ut. Det är sedan länge
känt att kommunerna står inför en demografisk utmaning till följd av allt fler äldre med
tillkommande kost nader för bl a äldrevård . Till detta kan nu adderas ett
befolkningstillskott tack vare migrationen och ett ökat barnafödande. Den totala
befolkningsökningen kommer att ställa stora krav på utbyggnad av den kommunala
servicen i for m av t ex skola, socialtj änst, kult urverksamhet, infrastru ktu r och
bostadsbyggande. Sammantaget är bilden att ökn ingen i kommunernas skatteunderlag
int e kommer att räcka till för att finansiera de framtida kostnadsö kningarna . SKLanger att
en skattehöj ning om ca 2 kr jämfört med dagens utdebiteringsnivå behövs om inte andra
grepp tas. Dett a bedöm s dock inte som en sannolik lösning och pekar därför på behovet
av höjda statsb idrag, verksamhetsutveckling genom ny te knik och vikten av mer
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framgångsrik integration så att fler kommer i arbete. Salems kommun har i
budgetberedningen tagit i beaktande de kostnader som i närtid förutspås uppkomma pga
den demografiska förändringen . Parallellt arb etar kommunen med en långsikti g plan för
f örskole- och skolförsörjningen för senare politiska beslut om genomförande.
Tillväxten i ekonomin förväntas ge fortsatta positiva effekter på sysselsättningen .
Efterfrågan på arbetskraft förutspås öka, inte min st inom kommunsektorn .
Arbetslösheten förväntas fortsätta att sjunka något j ämfört dagens nivå och landa på ca
6,4% år 2020. Det konj unkt urella läget förväntas ge effekter på timlöneutvecklingen
(lönenivå i relation till ant alet arbetade ti mmar) och infla tionen som i slutet på nästa år
KPI-mässigt förväntas vara nära 2%.
Tabell 1. Nyckehal för d en svenska e ko nom i n
ProceniuelI förandring om inle annat anges
2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP-

3.9

3.2

2.6

2.1

1.8

1.8

Sysselsattning. timmar'

1.0

2.0

1.4

0.7

0.4

0.5

Relativ arbetslöshet, nivå
Timlon. nationa ~akenskapem a

7.4

6.8

6.7

6.6

6.6

6.4

3.3

2.3

2.9

3.1

3.4

3.4

Timlon. konju'*tu ~ onestalis(j(en

2.5

2.6

2.8

3.1

3.4

3.4

Konsumentpris. KPIF-KS
Kons..nentpris. KPI

0.6

1.2

1.6

1.9

2.0

2.0

0.0

1.0

1.8

3.0

2.6

2.7

Realt skatteunderlag

1.8

2.3

1.9

1.1

0.8

0.8

"Kalenderkorrigerad utveckling.
Statsbidrag IKölla: SKl Cirkulör 16:S0 september 2016
Regeringen har i sin budgetproposition adresserat kommunerna med flertalet statsbid rag.
Framför allt lyfts de sk "välfärdsmiljarderna". Enligt prelim inära beräkningar kommer
Salems kommun att erhålla ca 7,7 mnkr av dessa medel, vil ket har lagts in i kommunens
budget . Det noteras att detta statsbidrag ej fu llt ut täcker de kostnader Sveriges
kommuner, så också Sa lems kommun, bär pga migrationsmottagandet. För några av
statsbidragen är det oklart om de är generella elle r ska sökas särskilt med
kostnadsunderlag som gr und. Förvaltningarna bevakar frågan nogsamt. Nedan
kommenteras några av de beloppsmä ssigt mer omfattande posterna :
•
•
•
•

Mer resurser till välfärden, 7,7 milja rde r till kommunerna 2017 (prel 7,7 mnkr
Sa lem)
Lovskola införs fr ån år 2017 och kommunerna tillförs 30 miljoner, år 2018 tillförs
60 miljoner.
En " läsa skriva räkna-garanti " genomförs från år 2018 och kom munerna ti llförs
130 miljoner per år.
Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cir ka 530 miljoner per år till
kommunern a.
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Skatteunderlaget
(Källa: $KL Ekonom irappo rt oktober 2016)

SKL prognostiserar att kommunernas skatteunderlag efter några år av ökad tillväxt
kommande år bromsar in till en långsammare tillvä xt. Detta då konjunkturen går in i en
mer normal nivå och sysselsättningsökningen successivt avmattas. Samti digt förvä ntas
priser och infl ati on stiga varför den reala tillväxten förväntas bli lägre än den nom ine lla.
Ska tte unde rl ag

och p risutveck ling

Procentuell förändring.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Faktiskt skatteunderlag
Regelförändringar
Underliggande

4,8
0,4
4,3

5,0
- 0,1
5,1

4,5
0.0
4,5

3,9
0.0
3,9

3,8
0.0
3,8

3,9
0.0
3,9

Prisutveckling
Realt skatteunderlag

2,5
1,8

2.8
2,3

2,6
1,9

2,8
1,1

3,0
0,8

3,1
0,8

KDna. Svenges r..ommuner och lands ting.

Budgetberedningens förslag - budget 2017
(tkr)

Ram

Förslag Differens Not

Kommunledning och stab

-18237

-18237

Ekonomienheten

-13 758

-13 758

KF/ KS anslag till förfogande

-1625

-3725

HR·enheten

- 8199

-8199

O

IT-enheten

· 11 081

·11127

·46 bl

Miljö- o samhällsbyggnadsförvaltning

-63 219

-63 219

8292

8292

O
-O

-2397

-2397

-14627

-14657

Exploatering Mark, Tomtförs, netto
Bygg-o miljönämnd

O
O
-2 100 al

Barn- och utb ildningsnämnd

-444216 -443962

O
-30 cl
254 d)

Socialnämnd

-246066 -247 635

-1569 e)

Kultur- o fritidsnämnd

Övriga nämnder/förvaltningar
Summa exkl VA·verksamhet

-1629

O

·816762 ·8202S3

·3491

-1629

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg

6116

5404

· 712 fl

Pensionskostn . inkl löneskatt etc

-18778

-18682

96 g)

3219

3219

Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg
Avskrivningar exkl VA & överlåtelser
Summa nettokostnader exkl VA
Summa skatter och bidrag

-45 036 - 41816
·871241 ·872128
907767

911876

O
3220 h)
·887
4109

i)
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kommun
Finansiella intäkt er

1142

1045

Finansiella kostnader exkl ränta TAC

-7697

-7326

Resultat exkl VA

29701

33467

3766

-396

-396

O

Resultat inkl VA

29305

33071

3766

Resultat inkl VA exkl jämt stör poster

21013

24779

3766

Resultat exkl VA och jämt stör poster

21409

25175

3766

Resultat VA

-97

il

641 kl

Kommentarer till differensbeloppen mellan ramarna och budgetförslaget (tkr):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
J.
k.

KF/KS till förfogande reserv samt IT projekt 2100 tkr
Medel projekt dataskydd -500 tkr, fiberanslut 546 tkr
Extra medel anordnande av valborgsfirande 30 tkr
Färre sprintelever -486, instrumentvård 400 tkr, överföring IT - 168 tkr
Justering ramberäkn -403, kompensation lägre statsbidrag flyktingar
1500 tkr, lönekomp undersköterskor 850 tkr, överföring IT - 378 tkr
lägre statsbidrag maxtaxa barnomsorg 712 tkr
Justering pensionsberäkning -96
lägre avskrivn pga övergång till komponentavskrivningar samt
tidsförskjutning för investeringar -3220
Ny skatte- och bidragsprognos SKl samt justering befolkningsprognos -4109 tkr
Justering intäktsränta
Justering kostnadsränta pga omsättning av lån

Av bilaga 1 framgår per nämnd vilka förändringar som skett mellan nämndernas
budgetramar och budgetberedningens förslag .

VA-verksamhetens ekonomi
Det egna kapitalet för VA-verksamheten ska över tid balanseras till noll. Vid utgången av
år 2016 progosniseras det egna kapitalet uppgå till ca -1,5 mnkr. Vid beräkning av
framtida avgiftshöjningar har hänsyn tagits till balansering av det egna kapitalet över tid .
Det egna kapitalet beräknas vara - 102 tkr år 2019. Denna ekonomiska planering
förutsätter en höjning av VA-taxan motsvarande 3 kr/m3 för år 2017 och 1,50 kr/m3 för år
2018. Beslut om sådan taxehöjning fattas genom separat beslutsärende, skiljt från
budgetärendet.
Resultat där eget kapital per 2007-12-31 återförs till VA-verksamheten
Benämning

Progn 2016

Budg 2017 Plan 2018

Plan 2019

Beräknat prishöjn behov

1,00 kr/m3

3,00 kr/m3 1,50 kr/m3

0,00 kr/m3
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komm un
VA resultat (t kr)

-3103

-396

61

1686

VA eget kapital (tkr)

-1453

-1849

-1788

-102

Kommunens skatteintäkter och bidrag
Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salem.
(mnkr)
Egna skatteintäkter

Prognos

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

744,5

771,8

803,4

835,4

Slutlig skatteavräkn föregående år

-0,6

Slutlig skatteavräkn innev år

-3,4
-5,0

Slutlig avräkning 2017
Summa skatteintäkter

740,5

766,8

803,4

835,4

Inkomstutjämning

43,2

54,3

43,8

40,4

Kostnadsutjämning

55,8

61,9

62,4

62,8

Regleringsbidrag/-avgift

-0,6

0,1

-2,7

-4,5

O

O

O

O
O

Strukturbidrag

O

O

O

l5S-utjämning

-7,6

-2,8

-2,8

-2,9

Summa utjämning

90,8

113,5

100,7

95,8

Fastighetsavgift

27,1

27,1

27,1

27,1

Införandebidrag

Statlig bidrag (bas antal migranter)
Summa in t äkt er

O

4,6

4,6

3,3

858,4

911,9

935,8

961,7

Som synes minskar utjämn ingen relativt kraftigt under senare delen av perioden
beroende på lägre inkomstutjämning och regleringsbelopp .
Revisorernas budgetförslag
Revisorerna har i sitt budgetförslag utgått från den av fullmäktige fastställda ramen för
budget-/planperioden . Revisorernas budgetäskande föreslås överlämnas till fullmäktige
för beslut utan ställningstagande i kommunstyrelsen.
In veste ringsb u dget
Samtliga investeringsäskanden har prioriterats i kommunledningsgruppen inför
budgetberedningen. En del invest eringar har lagts in med markeringsbelopp i avvakta n på
en mer detaljerad kalkyl. Budgetberedningen har efter genomgång av
investeringsäskandena tillstyrkt investeringar enligt nedanstående tabell .

~.
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Investeringsram (mnkr)

2017·2019

2017

2018

2019

82,3

41,6

28,0

12,7

Nyinvesteringar + överf 2016

274,5

92,0

82,7

99,8

Exploateringar gata och mark

-47,0

-14,7

4,4

-36,7

Investeringar VA

16,2

5,4

5,4

5,4

Exploateringar VA

-4,2

15,3

-1,3

-18,2

Summa investeringar

321,8

139,6

119,2

63,0

Finansierat av resultat före
avskriv, exl exploateringar

200,2

71,8

65,6

62,8

Finansiering egen likviditet

O

O

O

O

121,6

67,8

53,6

0,2

Reinvesteringar

Finansierat av lån (netto)
Låneskuld/invånare

Kronor

22993

Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak tre sätt, med befintlig likviditet vid
ingången av perioden, med resultat exklusive avskrivningar och med lån. Den
liikviditetsnivå som idag finns i kommunen är den nivå som vi vill hålla framöver. Framtida
investeringar, 321,8 mnkr under planperioden, kommer därför att finansieras genom
resultat om200,2 mnkr samt genom nyupptagande av lån om 121,6 mnkr. Låneskuld per
invånare blir i förslaget 22 993 kr vid utgången av planperioden, att jämföra med det
senast kända måltalet 23 390 kr (länssnitt 2015).
Sa lems kommun arbeta r aktivt med tillskapande av nya bostäder. Till följd av bia detta
stiger kommunens invånarantal , inte minst ökar antalet barn i kommunen. Som en del i
kommunens planeringsunderlag för investeringa r finns därför poster avsatta för framtida
byggnationer av förskolor och grundskola. I planeringsarbetet kalkylerar kommunen med
en produktionskostnad om ca 31 tk r/m2 (inkl riskreserv) för denna typ av lokaler och
kommunen räknar med att vi fram till år 2025 behöver skapa ca 8 500 m2 nya
förskolor/skola för kommunens barn . De investeringposter som finns med i
planeringsunderlaget för förskolor och skola under planperioden (162 mnkr) kommer att
åtföljas av större investeringsbelopp längre fram. Tidpunkt förr dessa beror på i vilken takt
kommunens invånareantal expanderar genom byggnationer och demografisk
förändringar. Beloppets st orlek är också beroende av framtida val uppförande- och
driftsformer.

Amortering av lån
I all huvudsak planeras kommunens likviditet att nytt jas för den löpande driften.
Kommunen bedömer inte att det finns något st örre utrymme för amorteringar då
kommunen går in i en investerings intensiv planperiod . Om resultat- och
likviditetssituationen så tillåter önskar dock kommunen göra extra amorteringar under
planperioden till ett belopp om max 40 mnkr.

-..-. Salems
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Skattesats tör år 2017
Enligt kommunallagens 8 kap 6 § ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten
under nästkommande budgetår.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2017 till 19:67 kronor per
skattekrona vilket är oförändrat i förh ållande till föregående år.

Förslag till ändrade regle r tö r kommunal redovisning
(Källa: SOU 2016:24) samt SKL16/ 02651)

Sedan en tid har en utredning arbetat med att ta fram förslag till ändrade regler för
kommunal redovisning. Utredningsuppdraget beskrivs enligt följande :
"Utredningen har haft uppdrag att göra en översyn av KRL. Syftet med översynen är att
åst adkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftn ing för kommuner och landsting.
Utgångspunkten ska bl.a. vara att de redov isningsprinciper som är av vikt för kommuner
och landsting särskilt ska beaktas och att redovisningslagstiftningen även fortsättningsvis
ska vara anpassad till den kommunala särarten ."
Utredningen har nu avlämnat ett betän kade (SOU 2016:24) med förslag om en ny lag för
kommunal bokföring och redovisning . SKL har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
detta förslag (SKL 16/02651). Utredningens förslag är att den nya lagen ska träda i kraft
den 1 januari 2018.
Förslaget innehåller flera nyheter som påverkar den kommunala redovi sningen och
ekonomin. I denna tjänsteskrivelse vill vi dock informativt lyfta fram det förslag till
förändring vi förutser kommer att få den enskilt stör sta påverkan på Salems framtida
ekonomiska redovisning.
Detta i så måtto att "Utredningen föreslår att pensionsförpliktelser ska redovisas enligt
fullfonderingsmodellen . Det innebär att alla redovisad e pensionsförpliktelser ska tas upp i
balansräkningen som skuld eller avsättn ing. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
överförs från ansvarsförbindelser till skuld eller avsättning via eget kapital.
Balanskravsjustering ska göras genom att årliga förändringar av avsättning för
pensionsförpliktelser som beror på ändrade livslängdsantaganden eller diskonteringsränta
int e ska beakt as vid beräkningen av årets result at efter balanskravsjusteringar dvs. vid
avstämning motbalanskravet.".
Mer konkret innebär förslaget att Salems komm un i framtiden kommer att lyfta in i
balansräkningen, mot eget kapital , den del del av kommunen s pensionsåtagande som i
dag redovisas som anvarsförb indeise. Detta kommer resultatmässigt få till konsekvens att
dessa pensionsutbetalningar framledes inte kommer att synas i resultaträkningen som en
kostnad utan endast påverka kommunens balansräkning som en avbetalning på bokförd
skuld. Den uteblivna kost nadsredovisni ngen kommer att bidraga positivt till kommunen s
årliga resultat jämfört med idag. Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar dock
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starkt att den resultatförb ättringen ej ianspråktas genom andra kostnadsåtaganden. Detta
då det skulle kunna leda till att kommunen tvinga s låna medel för att klara amorteringen
av pensionsskulden. Därför föreslås att komm unens resultatm ål, i samband med nästa års
budget beslut . revideras upp till den nivå som krävs för att behålla betalningskraft att
täcka pensionsåtagandena. Detta uppskattas innebära en ökning från dagens nivå på det
årliga resultatmålet om 1% till ca 2,5-3,0% i förhållande till skatte r och bidrag. Observera
att justeringen av resultatmålet allts å är självfinans ierande genom den uteb livna
pensionskostnaden.

Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksam hete rna
Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnd erna beslutar om mål för
de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna info rmerar full mäktige om sina må l i
samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närma ste tre årsperiod en .
Kommunstyrelseförvaltni ngen föres lår att kommunfullmäkti ge fastställer de övergr ipande
målen och indikatorerna enligt bifogat Budgetdokument för Salems kommun 2017. M ålen
ska vara gällande från och med 2017-01-0l.
Vad gäller verksamhetsm ål för god ekonomisk hushållning noteras särskilt att följande
ver ksamhets mål och finansiella mål utpe kas som mål av betydelse för god ekonom isk
hushållning :
•

•
•
•

mål nr 6 • Sa lems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta
ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som
ligger över genomsnittet i Stockholms län.
mål nr 7 - Sa lems kommun ska vara en attra ktiv arbetsgivare .
mål nr 8 - Sa lems kommun ska ha en skattesat s som är konkurrenskraftig
på Södertörn .
mål9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Detta i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 § Kommunallagen (1991:900) samt
kommun ens policy fö r god ekonom isk hushållning .
Kommunstyrelsens mål
För kommun styrelsens mål föreslås att en indikator tas bort samt textförändringar görs
enligt följande :
•

•

•

~.

Indikatorn "Intäktsökning" avseende kommun styrelsens mål för ekonomisk
samordning, kopplat till kommunmål nr 9 - "Stabil ekonom i" utgår. Detta då
indikatorn vid fluktuerande kost nadsutfall blir missvisande så ti llvida att den ger
negativt utfa ll fastän att fastlagd budget efterlevs.
Mål - Trygghet och säkerh et: Texte n "Komm unstyrelsen sko leda och samordna
kommunens arbete med trygghet och säkerhet" ersätts med " Kommuns tyrelsen

sko genom att leda och samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet
verka tör att Solem s kommun sko vara en av Sveriges tryggaste kommuner."
Mål - Bra boendemiljö : Texten "Komm unen sko skapa godo m öjligheter att hitta
bra boende." ersätts med "Kom munstyrelsen sko verka t ör att skapa godo

.----
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mÖjligheter att hitta bra boende,"
Mål - Trivsam bebyggelse: Texten "Kom munen ska skapa goda fö rutsöttningar fö r
en trivsam bebyggelse" ersätts med " Kammunstyrelsens ska verka för att
komm unen ska skapa goda förutsöttn ingar för en trivsam bebyggelse",
Må l- Varierande boendeformer: Texten "Kom munen ska möjliggöra ett
varierande utbud av olika typer av boendeformer (hyres, bostadsratt- och
småhus)" ersätts med "Komm unstyrelsen ska verka för att kommunen sko
möjliggöra ett varierot utbud av olika typer av boendeformer (hyres, bostadsrött
och småhus)".
M ål - Olika färdmedel : Texten "Salems kommun ska öko andelen resor med
kollektivtrafik, gång och cykel" ersätts med "Kommunstyrelsen ska verka för att
Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel",
M ål- Ekonomisk samordning : Texten"Kommunstyrelsen ska leda och samordna
komm unens totala ekonomi genom ott skapa bösta möjliga förutsöttningar för
en ekonomi i balans i hela kommunen" er sätts med"Kommunstyrelsen sko ledo
och sam ordna kommunens totala ekonomi för en ekonomi i balans i hela
kommunen
II

Per Almström
Kommundirektör

Mats Bergström
Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1, Resultaträkning 2017 - 2019 samt beskrivning av förändring mellan Ram och Budget
Bilaga 2, Budget 2017, inkl investeringar, och ekonomisk plan 2018 och 2019
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Budget år 2017 och plan 2018·2019
Ot.2016-10-11 (sfut-version)

Nämnd ern as

Differ ens

inkl. 2%

förslag

mot ram

I

lön-arvode
uppräkn. '

Kostnader -, Intäkter/minskade kostn.«
KF/KS ~~r:nu nre~~i~g (a ~~"a r 10)
KS stab mmjensv. t t t t -t t äa ]

Ra ma r 2017

-

----

Ekono~ienheten i n k ~S B F (ansv.1141+1148)
OförutsettlAns.la.9 K ~_ (aos\I.11492)
Anslag KS (ansv . 11491 )
HR-enheten (aosv .115)

--- -

IT -e n hete~..J~nsv.116 )_
Miljö- o Samhällsbyggnad (ensv.zt)

---

Exploate~g _Mark , tomtförs. netto (eosv.zs) Prel.

~ygg.~h Miljönämnd ( ~n~ .23)

-

Kultu r- och Fritidsnämnd (ensv . 4)
Barn- och Utbildn ingsnämnd (an5\1.6)
Socialnämnd (ensv. 7)

-

Revisorsnämnd (ansv . 91)

Överförmynda mä-;-nd-( ans v. 92)

--

---

Sum ma ex kl VA -verksamhet
Statsbid rag Maxtaxa barnomsorg (besl ut skoiverkel sepl .2016)

-4817 ,
-13420
· 13 758
-765
-860
-8 199
-11 081
------+ -63219
8292
"~
·2397
. 14 627 "

,

-444 216 .
-246066
-602
-1 027
·8 16 762
6 116
-18778

ink l. 2%

f örsl ag

mot ram

Ink l.2%

Tkr .

lön+arvod e
uppräkn.

lön-arvode :

Tk r.

uppräkn.]

Tkr .

-4 817
-13 420
· 13 758
-1 765
-1 960

O
O
O
-, 000
-1 100
O
-46
O
O
O

-4906
.13596 1

-4906
·13596

-14121 ,
-765 '

----<

-8 199 .

-

Rama r 2019

Tkr.

--

.- -

Differen s

Ramar 20 18 1 Nämndern as

-11 127~
.63219 ,
8292

----'
-23~

· 14 657
-443962
- -,
-247635
-602
-1 027 ,
-820 253 ,

-- --

-860 i
-8353
-11 170 !_
-63449

,

-141 21

-, 765
-, 96~
-8 353

..:.'.!} 16

-63 ~

1
2511

2511 1
-2466
·14957
· 14 987
·30
-450 975
254
451 149 ,
.261 658-'- --264-927
-1 569 - -604
-604
O
O
. '049 '
· 1 049
·846592
·851 863
·3 491
-712
6 116
5404
-21 830 1
96
·21 660
2419 ,
24 19
O
-46297
3220
-49990 '
-909 877
·911 997
-887

-2461

1

,

-4997
O
-13801
O
-14480 ,
O
-765 ,'
·1000
· 1 100
-860
-8511
O
-46
-11 236
O
-64 384 1
16 011
O
·2537 '
O
-30
-15 247
174
4631 44 ,
.273 975'
-3 269 - O
-606
.1070 '
O
-S 271
-859 602
-712
6116
170
·27 898
2419
O
3693
-53 226
·932 191
·21 20

Nämn dern as

Differens

f ör slag

mot ram

Tkr .

Tkr.

-4 997
-13 801
-14480
-1 765
-1 960
·8511
-11 282
-63641
16011
-2 537
-15 277
-459758
-276 044
-606
-1 070
-859 718
-27 859
2419
-49262
·929 016

O
O
O
· 1 000
-1 100
O
-46
743
O
O
-30
3386
-2 069
O
O
-116
·7 12
39
O
3 964
3175

-,

5404 ~

3 219
-45036
-871 241

5404 (
·18 682
3 219
-41816
-872 128

Skatter och bidrag unifrån cirk 16:51 dt.2016 .10 .05 inkl.tiliskottet

907767

911 876

4109

934 266

935760

1494

957801

961 685

3 88 4

Summ a skatter och bid rag

907 767
1 142
-7967
29701
-396

911 876 .

4 109

934266

9357 60

1494
-88
882
168
O
168

957801
-10523
16228
1686

96 1 685
1 045
-9708
24006
, 686

17914

25692

3 884
-96
815
7778
O
7 778

9681

7 778

79951

7 778

Pensio nskosto. inkl.löneskatt etc . (delår s-prognos)
Intern ränta VA , VA påslag (800'), sem .löneskuld ,fast.a vg. mm
Avskri vningar exkl. VA & överlåte lser dl . 20160907
Summa nettokost nader ex kl VA

Resulta t Ink I VA inkl. Jämt .stör.pos ter

29 305

33071

·97
641
3 766
O
3766

Resultat inkl. VA exkl. j ämt .stör .po st er

21 013

24 779 1

3766

Finansiel la intäkter dt. 20 16·09 ·27
Finans iella kostnader lnkl. TAC dt. 2016 ·09 ·27
RESULTAT ex kl VA Inkl. jä mf .stör.pos t
VA (enlig t Förslag attemativ · 2 0 1.2016-04 · 20)

Resultat exkl. VA exkl. jä mf. stör.p oster
Mcil :1 % av skatter och bidrag
Resul tat exk l. VA o j ämf.st är .post er I Skatter & bid rag

214091

1 045 ,

-7 326
33 467 1
-396

251 75 1

3 766

16 666

1 045
-8035
16 773
61 1
16834

14155 1

14 323

168

1 903 !

14 094 1

14 26;\

168

217 1

1 1331
-8917
16 605 1

61

1 141

9119

9 358

961 7

2,76 %

1,52%

0,83 %

94.04%

"'Resultat efter förändringarna
Nettoko stn. exkl VA och markförsäljn .lskalt o bidrag

94 ,04%

Intäktsutveckling jämt. mot föregående års budge t

106.97 %

96.45%
102.62%

102.77%

KostnadsutveckI. exkl jämf.stör.post mot föreg . budaet

105.82%

103.92%

103,49%

Utfärdare: Asad Khan

I

•
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Förändringar mellan ram och budget:
(Belopp minustecken avser kosnadsökning eller intäktsminskning, och
belopp utan tecken avser kosnadsminskningeller intäktsökning)

Förvaltning/verksamhet

År 2017

År 2018

År 2019

Tkr.

Tkr.

Tkr.

- 1 000

- 1000

- 1 000

- 500

- 500

-500

500

500

500

Kommunledn ing / kommuns!\,relsens nämnd
KF:s förfogande

K$:s förfogande (överföring fran IT- drift pengar för dataskyddsförordn.)
IT-enheten (överföring till KS till förfogande- driftpeng dataskyddsförordn.)
K$:s förfogande (extra medel)

-600

-600

-600

IT-enheten (Överföring från BaU & Social förvaltn .. fiberuppkopplingar)

- 546

- 546

- 546

-2146

-2146

-2146

Budgetförslag
Miljö- och Samhällsbyggnad:
MSB: fastighet, sänkta energikostnader med hänvisning t ill lägre utfall

Budgetförslag

743

O

O

743

Valborgsfirande

- 30

-30

- 30

Budgetförslag

-30

-30

-30

486

406

418

Kultur oFritidsförvaltnlngen:

Barn- och Utbildningsförvaltningen:
M inskningav ram pga. lägre antal SPR INT elever utifrån nya prognosen
Sänkt fritidspeng em-klubb för ÅK5 och 6. oförändrat i övrigt

2 000

Borttagande av admn.tilläggRönninge Gymnasiet

1200

Inst rumentvård på Kulturskolan
Överföring uu

rr . fiberuppkopplingar

Budgetförslag

- 400

-400

- 400

168

168

168

254

174

3386

403

403

403

-1500

- 3 800

- 3800

-850

-850

- 850

Socialförvaltningen:
Ju stering för ram posten - Hemtjänst, beställare timmar (ändrade äskande från SoeN)
Ökade kostnader för flyktingmouagning
Undersköterskelöner utöver 2% tillägget"
Kommunen ska erbjuda kortt idsboende och växelvå rd. Social nämndens
förslag till omläggning av dessa vårdformer tillstyrks

1200

Borttagning av läkemedelsdelegering
Överföring tilliT - fiberuppkopplingar

Budgetförslag
Isumma :

600

600

378

378

378

- 1569

-3269

-2069

-3491

-5271

·Uppdras åt kommundirektör att i samband med ramberedningen överväga fördelningen av lönetillägget med
hänvisning tillprognosen för löneföråndringar inom olika avtalsområden
Utfärdare : Asad Khan

Dl. 2016-10-11
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Riktlinjer för kom munala markanvisningar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag ti ll riktlinjer fö r
kommu nala markanvisningar med anledni ng av lagändringen i plan - o ch bygglagen f rån
den 1 j anu ari 2015 (ändrad genom SFS 2014:900). Lagändringen inn eb är att kommunen
måste anta rik tlinjer för markanvisningar, om kommun avser att sälja mark .
Me d markanvisning menas en överenskommelse mella n en kommun och en byggherre
som ger bygghe rren ensamr ätt att under en begränsad tid och under givna vill kor
förhandla med kommunen om överlåte lse (" köp " ) av mark som kom m unen äger.
Riktlinjerna innehåller kommunens utgångsp un kter och mål för överlå telser av
markområ den för bebyggande. De innehåller också handläggningsruti ner och
grund läggande vill kor för markanvisningar samt pr inciper för markpri ssätt ning.
Ärendet beskrivs i tjänst eskr ivelse dat erad den 1 september 2016.

Ord fö randens förslag till beslut
Komm uns tyrelsens färslag till kommunf ullmäktige
Kommunfullmäktige anta r förslag ti ll riktlinjer för kommunala markanv isningar.

Yrkanden
M ats Nittve (MP) yrkar att ärendet återrem itte ras för att se över vissa skrivningar i
riktli nj ern a. Anders Klerkefors (Röp) och Arne Närst rö m (S) ansluter sig ti ll Mats Nittves
återremissyrkande.
Mats Nittve (MP) yrkar i andra hand på följan de ändr ing i rikt linjerna för kommu nala
mar kanvisningar: ordet helst stryks i första men ingen på sidan S.
Möte t ajo urn eras tio minut er.

Ordföran dens ändri ngsfö rslag
Ordföranden föreslår följa nde ändringar i rik tlinj er för kom munala markanvisningar:
Sidan 4, andra st ycket, första meningen: "Kom mu nf ullmäkti ge ~o~ l(ä M " er beslu tar alltid
am marköverlåtelseavtal.n
Sida n 4, under rubriken Energieffektivitet, andra men ingen: " För bost adens/lokalens
uppvär mn ing bör fjä rrvärme eller ftnnftn helt fö rn yelsebar energi användas."

Yrkanden forts
M ia Franzen (L), Ankie Bosander (e) och Mats Nittve (M P) yrkar bifall ti ll ordfö randens
ändring sförslag.

..lD.. .r
Ordf. sign.

Just. sign.
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Kom m unstyrelsen
forts § 8l...
Proposition
Ordföranden ställe r först Mats Nittves återremissyrkande under proposition och finner att
äre ndet ska avgöras idag.
Därefter st äller ordföranden sitt eget förslag inklusive ändringar mot Mats Nittves yrkande
in klusi ve ordföranden s änd ringsförslag och fin ner att kom mu nsty relse n bifaller
ord förandens förslag inkl usive ändr ingar.

Kommunstyrelsens b eslut
Komm unstyrelsens fö rslag till kommunfullm öktige
Komm unfullmäktige antar förslag till rik tlinjer för kommunala markanvisningar.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kom munsty relsen beslutar att följande ändring görs i riktl inj er för kom mu nala
markanvisningar:
Sidan 4, andra stycket , första meningen: " Kom m unf ull mäkti ge godkä "Mer beslutar alltid
om marköverlåtelseavtal."
Sidan 4, under rubri ken Energieffekti vit et , and ra me ningen : " För bostad ens/ lokalen s
helt förnyelsebar ene rgi användas ."
uppvärmni ng bör fjärrvärme eller _

Beslutsexpedi ering :
Ar kiv

. .Jo..

Ordf. sign .

.L

Just . sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt ningen
M agnus Hansson
Exploateringsingenjö r
Kommunst yrelsen

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Sa lems
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsensf örslag till komm unf ullmöktige
Kommu nfullmäktige antar förslag till rikt linjer för kommunala mar kanvisningar.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt ningens har tagit fram ett för slag till riktlinjer för
kommunaia markanvisningar med anledning av lagändringen i plan- och bygglagen frå n
den l j anuari 20 15 (ändrad genom 5FS 2014:900). lagändrin gen innebär att kommunen
måste anta riktlinjer för markanvisningar, om komm un avser att sälja mar k.
M ed markanvisning menas en överenskommelse mell an en kommun och en byggherre
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad ti d och under givna vill kor
för handla med kom munen om överlåte lse (" köp") av mark som ko mmunen äger.
Riktlinjerna innehåller kommunens utg ångspunkter och mål fö r överl åtelser av
markområden för bebyggande. De inneh åller också handläggningsrutiner och
grundl äggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Bakgru nd t ill ärendet
Regeringen överlämnade den 18 mar s 2014 en proposition ti ll riksdagen med fö rslag på
änd ringar i plan- och bygglagen (PBl) samt en ny lag om kommunala markanvisningar,
vil ka tr ädde i kraft den l j anuari 2015 (SFS 2014 :899) ,
Den nya lagtexten lyder :
1 § Denna lag innehåller bestämmelser am riktlinjer f ör kommunal a markanvisningar.
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrät t att under en begränsad tid och under givna
villkor f örhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse ov ett visst av
kommunen ägt markområdef ör bebyggande.

2 § En kommun ska anta riktlinjerför markanvlsninqor. Riktlinjerna ska innehålla
kommu nens utgå ngspunkter och mål för överlåte lser eller upplåtelser av markområden

~.~ Salems
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komm un

tö r bebyggande, handlöggningsrutine r ach grundlög gande vii/karför markanvisningar
samt principer för m arkprissättning. En kom mun som inte gen omför några
ma rkan visningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.
Ärendet
Syftet med lagen är att marknadsaktör erna på ett tydligare sätt ska känna till kommun ers
markanvisningsprin ciper.
Förslaget ti ll ri ktlinjer innehå ller i korthe t följa nde:
• Utgångspunkter fö r markanvisning
• Hur en markanv isning kan initi eras
• Val av metoder fö r tilldeln ing av mark
• Beslut sgång i samband med markanvisning
• Allmänna krav på byggherrar för att få markanvisning
• Hur kommunen ger informati on och hur man anmä ler int resse om pågående
markanvisningar
• Vad som regleras i ett så kallat plankostnadsavtal
• Vad som regleras i ett så kallat marköverlåt elseavt al
• Hur markprissättning går till
Kommunen tillämpar i huvud sak inte upplåte lse av mark med tomträtt . Riktlinj er för
markanvisningar gäller inte för försälj ning av villatomt er för enskilt byggande. För säljni ng
av vill atomt er för enskilt byggande sker huvudsakligen via den komm unala to mt kön.
Målen för mar kanvisningar i Salems kommun f ramkomm er i riktl injerna.
Vanligt vis beslut ar kommunen om val av exploatör för anvisat m arkområde i samband
med att planarbetet ska påbörjas och t ecknar ett plane ringsavta l/plankost nadsavtal .
Därefter ingår, inom ramen för markanvisningen, planläggning av marken för ändamålet .
Under framt agande av detaljplan en pågår parallellt en förhandling om ett
marköverl åtelseavtal med tilld elad exploatör. Kommunfullmäktige godkänne r
marköverl åtelseavtal samti digt som ant agandebeslut av detaljplan fatta s. En
markanvisning kan också ske eft er det att en detaljpl an antagits. När en markanvisning
blir akt uell har kommunen som huvudsaklig princip att annonsera om markanvisningen så
att flera int ressent er kan anmäla sitt int resse.
Me d antagna riktli njer får marknadsaktö rerna en tyd ligare bild av
markanvi sningsprocessen. Rikt linjerna ökar fö rutsättninga rna för att nya aktö rer ska
kunna markanvisas i kommunen. Markanvisningsrikt linje rna bid rar också ti ll att öka
Sa lems kommuns attraktivitet för marknadens aktör er.
Finansiering/ekonomiska konsekvenser
Riktli nje r för kommunala markanvisningar i Salem innebär att ko mm unen får ett tyd ligar e
ramver k för vilke n ersättning kommunen ska få för över låtelse av mar k som
det aljplan eläggs. Det vill säga värdet på kommunens mark säkerställs på ett bättre sätt.
Riktlinj erna anger hur detaljpl anearbetet ska bekostas och vem som ska bekosta arbetet .
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Riktl inje rna klarlägger också hur allmä nna anläggningar ska bekostas eller vilken
ersättn ing kom munen ska få fö r utbyggnation och förbättring av allm änna anläggningar
knutna ti ll en det aljplan . Rikt linjerna säkerställer på ett bättre sätt att endast byggherrar
med god ekonomi markanvisas i kommunen. Sammanfattningsvis, riktlinjerna säkerställer
kommunen s kassaflöde samt kommunens planera de utgifter och inkomster.

Sune Eriksson
tf. Miljö- och samhöllsbyggnadschef

Martin Man selI
Plan- och exploateringsch ef

Bilagor
PM Rikt linjer för kommunala mar kanvisningar i Sa lem s kommun 2016-04-26
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kommun
Milj ö- och sa mhällsbyggnadsförva lt ningen

Antagen av kommunfullmäktige den 2016-__- _

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Salems
kommun
Detta dokum ent anger riktlin jern a fö r mar kanvisningar i kommun en. Riktli nj ern a är
framta gna med anledning av lagänd ringen i plan- och bygglagen och om en ny lag om
kommunala markanvisningar f rån den 1 ja nuari 2015. Riktlinjerna är rådgivand e men int e
bind ande.

MARKANVISNING
Med markanvisning avses en överenskomm else mellan kommun en och en
byggherre /e xploatö r som ger exploatö ren ensamrätt att under en begränsad tid och
under givna villkor förh andla med kommunen om över låt else eller upplåtelse av ett
kommu nägt markområde för bebyggande.

Syftet med riktl injerna
Riktlinjer syftar till att skapa förutsättningar för bebyggelseut vecklin gen i salems kommun
och tydliggöra komm unens för hållningssätt för markförsäljnin gar. Huvudp rincipen vid
markanvisning i Sa lems kommun är att överlåta (sälja) marken.
Hur kommun en upprätth åller de uppsatta målen, Salems komm un en av Södertörn s bästa
boendemiljöer samt att Salems kom mun ska ta ansvar för utveckling en mot en allt mer
hållbar miljö, beror till sto r del på hur kommunen behandlar sitt markinn ehav. Må let med
att Salems kommun ska ha en stabil ekonomi innebär att kommunen ska få en skälig
avkast ning på sitt markinn ehav.

Kommunens roll som markägare
Kommun en har det ytte rsta ansvaret för bebyggelseutvecklingen och den fysiska
samhällsplaneringen. Kommun en har också ansvar för bostadsförsörj ningen och att
sä kerstä lla allmänna intressen. Genom plan- och bygglagen (PB L) har komm unen starkt
st yr medel över markanvändnin gen, men också som markägare har ko mmunen
möjli gheter att påverka utvecklingen.
Ext ern a int ressenter, fr ämst exploatörer, men också kommuninvånarn a, ska kunna veta
vilka förutsättn ingar som gäller fö r fö rsäljni ng av kommun ägd mark.
Riktlinjern a ska klarlägga möjli ghetern a fö r utbygg nad på den kommunägda marken samt
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även komm unens krav för bebyggelse hos exploatöre r.

Kommunens markinnehav
Av Sa lems totala yt a ägs omkring 70 % av Stock holm vatte n. Området är en del av
Bomsjöns reservvattentäkt so m är skyddat och utpe kat som en grön kil i Stockholm s län.
Inom täto rtsdelerna Rönninge/ Salem är en min dre del av kommun ens mark
exploateri ngsbar.
Generellt om markanvisningar i Salems kommun och villkor för försäljning
Riktl injern a för markanvisningar behandlar fö rsäljning av kommunal mark. Riktlinjerna
gäller inte för försäljning av vill atomte r för enskilt byggande. Fö rsälj ning av villatomter för
enskilt byggande sker huvudsakligen via den komm unala t omt kön. Kommunen kan också
utföra mindre markreg leringar som inte faller inom ramen för rik t linjerna . Rikt linj erna
behandlar inte heller markupplåtelse samt kommunens förvä rv av mark .
I de fall komm unen beslutar om val av exploatör fö r anvisat mar kområde under pågående
planarbete teck nar komm unen i regel ett planeringsavt al. Däreft er ingår inom ramen för
markanvisningen, sjä lva planläggning av marken för ändamålet . Under framtagande av
detaljp lanen pågår parallellt en för handling om ett marköverl åtelseavtal med tilld elad
exploatö r. Kommunfullmäktige godkänner marköver låtelseavt al sa mti digt som
antagandebeslut av detalj plan fattas . En markanvisning kan också ske efter antagande av
en detaljplan.

Initiering oc h val av met od för markanvisning
En markanvisn ing kan initieras på två olika sätt :
L Kommune ns planer för ny bebyggelse eller utveck ling av befintlig, t ex bostäder,
arbetsplatser eller kommunens egna behov av verksamhets lokalisering (t ex skola, särskilt
boende rn.rn.].
En markanvisning kan också initie ras genom att en
2. Exploatö r lämnar in förslag som ansökan o m planbesked vilket prövas av komm unen.
En markanvisning kan utföras på tre olika sätt.
•

Anbud (försäljning genom budgivnin g)

•

Direktanvisning (en exploa tör markanvisas direkt ett omr åde)

•

Markanvisningstävling [ideprövning och försäljn ing genom anbud eller
direkt anvisning)
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RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR
1 Förutsättningar för m arka nvisningar i Salems kommun
Markanvisningar ska huvud sakligen initieras av kommunen. Kommunstyrelsen beslutar
om att en markanvisning ska ske fö r ett visst om råde samt vilken tilldeln ingsmet od
(anbud , direkt anvisning, markanvisningstävlin g) som ska användas. Utvärderin g av
förslag, anbud elleLtävlingsbidrag kommer att t a sin utgångspunkt i kriter ier som
formuleras av kom mu nen för respektive proj ekt (mar kpris, utformning, gest altning med
mera).
Anbud (försäljning med budgi vning)
• Vid anbud sförfarande fr amgår de för ut sättningar och krav som gäller för
det akt uella markom rådet i ett prospekt som t as fram av kommun en.
Prospektet sa mt tidpunkt för exploatö r att lämna ett anbud annonseras i läm pliga medier
och på www.salem.se samt till intressenter enligt en intresseanmälningslista .'
Anbudsfö rfarandet kan tillämp as anti ngen när en detaljplan ska tas fram för ett område
eller när det finn s en gällande det aljp lan .'
Direktan visning (en exploatö r markanvisas ett omr åde)
• Direkt anvisnin g används till exem pel när det enligt kommun ens preferenser och
önskemål stå r klart att enda st en eller ett fåtal byggherrar är akt uella för ett om råde.
Försäljn ingen av mark ska ske enli gt marknad smässig värdering. Direkt markanvisning kan
tillämpas anti ngen när en det aljpl an ska tas fram fö r ett om råde eller när det finn s en
gälland e detaljplan.
M arkanvisningstäv ling fid eprö vni ng och försälin ing med anbud)
• Markanvisningstävlin g används i kommunen när piatsen eller ändamålet
så kräver, till exempel vid proj ekt där arkit ekt ur, nytänk ande, teknikutvecklin g
eller lokala förutsättningar tillsamm ans med eko nomi behöver prövas. För en
mar kanvisningstävlin g tar kommunen fram ett pro gram som beskriver kriteri erna och
för utsättningarna, vilka anno nseras i lämpl iga medier och på w w w.salem.se.
I programmet ska det fram gå und er vilken tid speriod exploatö ren ska lämna in sitt för slag.
M arkanvisningstävling kan tillämp as anti ngen när en detaljplan ska tas fr am för ett
o mråde eller när det finn s en gällande detal j plan .
Kom munens st rävan är att ge olika explo atö rer möjlighet att få verka i kommunen. Fler än
en exploatö r kan bli markanvisade inom ett planområde. Ifall fle r än en exploatör blir
mar kanvisade inom ett planområde ska mar köverlåtelseavt al med respektive exploatö r
tecknas och godkännas av kom munf ullmäktig e.

1

Intressenter kan anmäla sig till intresseanmälningsli stan som upprätta s av miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen.
a När en detaljplan ska tas fram säljs marken först när detaljplan vunnit laga kraft.
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Kommunstyrelsen beslutar också när i tid en markanvisning bör genomföras, vilket
baseras på kommunens årliga planering och prioritering av projekt.
Kommunfullmäktige beslutar alltid om marköverlåtelseavtal. Kommunen tillämpar i
huvudsak inte upplåtelse av mark med tomträtt. Mindre markregleringar värderas' och
säljs i samband med fastighetsregleringen hos Lantmäteriet.
Information om kommunens markanvisningar aviseras på kommunens hemsida med
mera.

2 Allmänna krav påexploatörer för att få markanvisning
De generella kraven på exploatörer är desamma oavsett vilken tilldelningsmetod
som används. Beroende på projektets storlek och omfattning ska exploatör kunna
redovisa:
allmänna kunskaper om byggande och planering genom referenser,
specifika kunskäperom det aktuella projektets ändamål (t ex bostadsbyggande,
förskolor, gruppboende),
långsiktig kvalitets- och miljöprofil (t ex certifiering av miljöklassat byggande),
samt
ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet.
Kommunen vill också främja en mångfald i boendet. Det innebär att kommunen vill ha en
variation när det gäller upplåtelseformer och hustyper samt lägenhetsstorlekar.

3 Miljö- och klimat
Vid byggande på mark-som-kommunen överlåter har kommunen en hög ambition för
miljömässigt hållbart byggande. Kommunen har följande villkor vad det gäller
miljöanpassat byggande.
Energieffektivitet

.

Bästa teknik ska användas för att minimera energ ibehovet för byggnaders anläggande och
drift. För bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller helt förnyelsebar energi
- __ ._
användas.
Hälsa och byggmaterial
God inomhusmiljö ska säkerställas. Bra miljöval ska beaktas vid materialval och kemikalier
som byggs in vid nybyggnation .
Byggprocessen
Miljöbelastning ska minimeras under byggprocessen. Det innebär att transporter av
byggmaterial och hantermg av schakt- samt fyllnadsmassor samordnas. Under
byggprocessen ska exploatören ha ett genomgående miljötänkande, vilket omfattar
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alltifrå n samåkning, samordnad varudist ri bution och återvinning.

Uppföljning och kvotite
En exploatö r ska helst miljöklassa proj ekt enligt någon av de certifi ering ssystem som finn s
på mar knaden. Vid uppförande av fler a byggnade r ska alla husen byggas i likvärdig
standard.

4 Markanvisninge ns tidsbegränsn ing
Tilldelad markanvisning till exploatö r gäller i två år från laga kraftv unnen deta lj plan eller i
två år från ti lldela d markanvisning. Det in nebär att startbesked för bygglov ska vara
utfärdat inom dessa två år. I annat fall förfaller markanvisningen utan rätt ti ll ersätt ning
och kommunen har då rätt att anvisa annan exp loatör.
5 Planeringsavtal och markprissättning
Ett planeringsavt al är ett avta l mellan kommu nen och en exploatör för planering och
geno mförande av byggande på kom munal mar k. Planerin gsavt al tecknas när detaljp lan
ska tas fram. I planering sa-:tal ska bland annat följ ande regleras:
exploate ringens innehåll, sto rlek och användning,
upplåtel seform för bostäder med mera,
M arkprissättning för den kommunala mar ken,
Principerna för kostnadsför delningen för utb yggnaden av allmänna anläggningar
ti ll fö ljd av exploater ingen,
utförande och finan siering av planar betet,
förutsättningar för genomfö randet samt
vad det slutliga marköver låtelseavt alet ska reglera.
På kom mune ns begäran ska exploatör upp låta bostäder/lokale r för till exempel barn- och
äldreom sorg eller andra boendefo rme r som ingår i komm unala åtaganden.
Om kommun en är huvudman för all männa anläggningar komme r ko mmunen att ansvara
för att utb yggnaden av dessa anläggningar genom för s. Kommunens
kostnader för infrastruktur (t ex gato r, torg och park) ska vanligtvis kompenseras med
intäkter från markför säljn ingen och/ eller gat ukostna dsersätt ningar.
Planer ing som avbryts eller om detaljplanen inte vin ner laga kraft ger inte exploatö ren
rätt till ekonom isk ersättning eller rätt till ny markanvisning.
Markanvisningen/planeringsavta let får inte överlåtas utan kommunfullmäktiges
medgivande.
I planeri ngsavtalet förbinder sig exploatö ren att bekosta framtaga nde och genomfö rande
av detaljplanen inklusive nödvändiga ut rednin gar. Beroende på typ av exploatering kan
kommunen för planläggningen debitera för nedl agd tid enligt gällande timtaxa, vi lket
regleras i planeringsavtal. Kost nader fö r exte rnt utförda ut redningar, såsom
förp rojekteringar av gator och VA, markundersökn ingar med flera , som kommunen
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uppha ndlat vidarefaktureras ti ll exploatören . Exploatören står för den ekonomiska risken
för planarbete t .

6 Ma rköverlåtelseavtal
Ma rköverl åte lseavtalet reglerar vi llkoren för marköverl åtelser mellan kom munen och
exploatören. Innehållet i ma rköverl åte lseavtal anpassas ti ll varje enskilt fall.
Det geografi ska området som avtalet regle rar definieras som ett exploat eringsomr åde.
Följande punkter är exempel som kan eller ska reglera s i ett marköverl åte lsesavtal :
- markföro reni ngar,
- skydds- och säkerhetsåtgärder,
- bebyggelsens utfo rmning,
- tid splanering,
- kontroller och garantier för exploatörens åtaganden,
- ansökning om och bekostande av lant mäteri förrättn ing,
- förfarande vid tvis ter,
- ersätt ni ngar för marköverl åtelser och ersättningar för allmänna anläggningar.
Tillämpliga delar i planer ingsavtalet öve rfö rs ti ll marköverl åtelseavt alet.
I de fall det fi nns ut arbet ade gestaltn ingsprincipe r för utbyggnaden av detaljplanen
kopplas de till marköverl åtelseavt alet.
Om detaljplanen int e vinner laga kraft ger int e det exploatören rätt ti ll ekonomisk
ersättn ing elle r rätt ti ll ny markanvisning.
Marköverlåte lseavtal får inte överl åtas ut an kommunfullmä ktig es medgivand e.
Kommunens mark prissättn ing ska ut gå från marknadsmäss iga förutsättnin gar.
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Riktlinjer för exploateringsavtal
Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltn ingens har t agit fram ett förslag ti ll rikt linje r för
exploatering savtal med anledning av lagändringen i plan- och bygglagen från den 1 janu ari
2015.
Ett exploateringsa vtal är ett avtal för genomförande aven detaljp lan m ellan
kommunen och en byggherre/exploat ör eller mellan kom munen och en fastighetsägare
avseende mark som int e ägs av komm unen. Det innebär att om kommunen äger den mark
som regleras i ett avt al om genomförande aven detalj plan, så är avtal et per defi niti on int e
ett exploat eringsavt al. Markområdet som genom exploater ingsavtalet avses genomföras i
detaljp lanen kan vara ett större områ de om fle ra 1000 kvadrat meter såväl som ett mindre
område. Benämn ingen exploatör används i rikt linj erna som ett gem ensamt begrepp för en
byggherr e eller en fastig hetsägare. Avtalstermerna gen omförandeavtal samt
överenskommelse om f astighetsreglering mellan kommunen och en byggherre eller
mellan kommunen och en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen
faller inom ramen för riktlinjerna .
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 septem ber 2016.
Ordföra ndens f ör slag till beslut

Kommunstyrelsens förs lag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för exploate ringsavtal.
Ordfö ran dens ändringsfö rslag
Sidan 4, under rubriken Energieffektivite t, andra menin gen: " För bost adens/ lokalens
helt förnyelsebar energi användas:'
uppvärmning bör fjärrvärme eller _
Kommunst yrelsens bes lut

Komm unstyrelsens t örslag till kom m unfullmäktige
Kommunf ullmäktige antar förslag till riktlinjer fö r explo ateri ngsavtal.

Kommunstyrelsen s beslut tör egen del
Kommunstyrelsen beslutar att följa nde ändring görs i riktlinjer för exploateringsavtal:
Sidan 4, under ru brik en Energieffektivitet, andra meningen: " För bost adens/lokalens
helt fö rnyelsebar energi användas."
uppvärmning bör fj ärrvärme eller _

Beslut sexpediering:
Arkiv

. .0..

Ordf. sign.

.C :?
. . ...
Just. sign.
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Miljö- och sam hällsbyggnadsförvalt ningen
Magnus Hansson
Exploateringsinge njör
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för exploa teri ngsavta l i Salems kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens f örslag tiff komm unfullmök tige
Komm unf ullmäktige antar förslag till riktlinj er för exploateringsavta l.

Sammanfattning av ärendet
Milj ö- och samhällsbyggnadsförvalt ningens har t agit fr am ett förslag till riktlinj er för
exploate ringsavtal med anledning av lagändri nge n i plan- och bygglagen fr ån den 1
januari 2015.
Ett exploateringsavtal är ett avtal för geno mfö rande aven detalj plan mellan
kom munen och en byggherre/ exploat ör eller m ellan kommunen och en fasti ghet sägare
avseende mark som inte ägs av kom munen. Det innebär att om kom munen äger den
mark som regleras i ett avtal om geno mfö rande aven detaljplan, så är avtalet per
defi niti on int e ett exploa te ringsavtal. Markområdet som genom exploat eringsavta let
avses genomföra s i det aljp lanen kan vara ett större område om fl era 1000 kvadrat mete r
såväl som ett m indre områ de.
Benäm ningen exploatör används i riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en
byggherre eller en fastighetsägare. Avtalsterm ern a genomförandea vtal samt
överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunen och en byggherre eller
mellan kommunen och en fastighet sägare avseende mark som inte ägs av kommunen
faller inom ramen för riktlinjerna .

Bakgrund till ärendet
Regeringen överlämnade den 18 mars 2014 en pro position till riksdagen med förslag på
ändring ar i plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen (PBL) ändrades den 1 januari
2015 (SFS 2014 :900).

Lagändringen medfär följande lydelse avseende exploateringsavtal 6 kap. Genomf ärande
av detaljplaner.
39 § Om kommu nen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anto

riktlinjer som anger utgån gspunkter och mål f ör sådana avtal. Riktlinjerna
ska ange grundläggande principer f ör fördelning av kostnader och intäkter f ör
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genomförandet ov detaljplaner samt andra förhållanden sam har betydelse
för bedömningen av kansekvenserna av att ingå exploateringsavtal.
40 § Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare
att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna
platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder.
Åtgärderna sko vara nödvändiga fär att detaljplanen sko kunna genomföras. De åtgärder
som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande sko stå i rimligt förhållande till
dennes nytta av planen.
41 § Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en
fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller
omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
42 § Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före
avtalets ingående i andrafall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens har tagit fram ett förslag till riktlinjer för
exploateringsavtal. Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta riktlinjer för
exploateringsavtal.
Riktlinjerna är inte bindande, varken för kommunen eller för exploatörer som kommunen
avser ingå avtal med . Trots att vägledande riktlinjer inte är bindande, förväntas
kommunen och exploatörer följa de riktlinjer som har beslutats .
Riktlinjerna anger grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för
genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för
bedömningen av konsekvenserna av att ingå ett expioateringsavtal. Riktlinjerna ska visa
under vilka sammanhang som kommunen avser ingå ett exploateringsavtal med en
exploatör eller en fastighetsägare .
Framtaget förslag till riktlinjer för exploateringsavtal kiargör möjligheterna för byggherrar
och fastighetsägare för hur deras mark kan utvecklas. Förslaget till riktlinjer innehåller i
korthet följande:
o Beskrivning om vad ett exploateringsavtal innebär,
o Vad som regleras i planeringsavtal och vilka förutsättningar som krävs för att teckna
sådana avtal,
o Vad som regieras i och vilka förutsättningar som krävs för ett exploateringsavtal,
o Beskrivning om vad ett genomförandeavtal och en överenskommelse om
fastighetsreglering innebär,
o Vad som regleras i och vilka förutsättningar som krävs för ett genomförandeavtal och för
en överenskommelse om fastighetsreglering,
o Inom vilken geografisk avgränsning som avtal tecknas,
o Vilka kostnader och åtgärder som kommunen avser att få teckning för,
o Vilka kostnader och ersättningar som exploatören/fastighetsägaren normalt ansvarar
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för,
• Vilka principer som tillämpas för kostnadsfördelning,
• Vilken ekonomisk säkerhet som måste lämnas av exploatören,
• Villkor för marköverlåtelser och ersättningar,
• På vilket sätt som handläggning av exploateringsavtal, genomförandeavtal och
överenskommelse om fastighetsreglering sker,
• Kommunens avsikter att tidsmässigt bereda en fråga om exploateringsavtal,
genomförandeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering.

Kommunens arbetssätt och rutiner är idag överlag i linje med det som riktlinjerna
föreskriver. Fördelen med antagna riktlinjer är att exploatörer och fastighetsägare kan ta
del av innehållet i avtal på ett tydligare sätt, vilket också varit lagstiftningens
syfte.

Finansiering
Riktlinjerna för exploateringsavtal i Sa lems kommun klarlägger vem som ska bekosta och
hur detaljplanearbete ska bekostas. Riktlinjerna ger också en tydlig indikation på hur
allmänna anläggningar ska bekostas eller vilken ersättning kommunen ska få för
utbygg nation och förbättring av allmänna anläggningar knutna till en detaljplan . Riktlinjer
klarlägger när mark skall överlåtas för allmän plats utan ersättning till kommunen .
Riktlinjer klarlägger när ersättning för mark för allmän plats ska utgå samt vilka
värderingsgrunder kommunen använder. Sammanfattningsvis, riktlinjerna säkerställer
kommunens kassaflöde samt kommunens planerade utgifter och inkomster.

Sune Eriksson
t .f, Miljö- och samhällsbyggnadschef

Martin Manseli
Plan- och exploateringschef

Bilagor
PM Exploateringsriktlinjer i Salems kommun 2016-04-26
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Mil j ö- och sam hällsbyggnadsförvalt ningen
Antagen av kommunfullmäktige den 2016-__-__

Ri ktlinjer för exploateringsavtal i Salems kom mun
Detta dokum ent anger riktlinjerna för exploaterin gsavtal vid geno mföra nde av
deta lj planer. Ett expl oat eringsavt al är ett avt al mellan kommun och byggherre/exploatö r
elle r mellan kom mun och enskild/enskilda fastighet sägare avseend e ma rk som
kommun en inte äger. Riktlinj erna fö r avtal mellan kommunen och en byggherre eller
komm un och fastighet sägare där kommun en är ägare av marken regleras i Riktlinjertör
kommun ala markanvisningar i Salems kommun. Riktlinj erna är framtagna med anled ning
av lagändr ingen i plan - och bygglagen fr ån 1 januari 2015. Riktlinj ern a är rådgivande men
inte bind ande.

Exploateringsavtal allmän definition
Ett exploate ringsavtal är ett avt al för genomförande ave n detaljplan mellan en
komm un och en byggherr e eller en/fle ra fastighetsägare avseende ma rk som inte
ägs av kom munen. Det innebär att om kommunen äger den mar k so m regleras
i ett avta l om genom förande aven detalj plan, så är avtalet per definiti on inte ett
expl oate ringsavt al.
Benämn ingen exploat ör används i rikt linjerna som ett gemensa mt begrepp för en
byggherre eller en fastighet sägare.

EXPLOATERINGSAVTAL OCH ANDRA AVTAL
När kom munen t ar fram detaljplaner på enskild mark är det ofta nödvändigt för planens
genomfö rande att avta l t ecknas.
Salem s komm un använder tre o lika fo rme r av benämnin gar för exploater ingsavtal.

Exploateringsavta l
Exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och expl oat ör för större exp loate ringar,
oftast i fo rm av nya bostadsområden för mark som kommunen inte äger.
Exploat eringsavt al godkänns av kommunfullm äktige.
Exploate ringsavta l reglerar för utsätt ningarna och ansvarsfö rdelningen fö r kostnader
och genomfö rande ave n deta ljpl an. Explo aterin gsavtal reglerar även villkoren för
öve rlåtelser av mark som beh övs för allmän plat s samt kommunens behov av mark för
kommun al service, t ex vård och skola.
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I expl oateri ngsavtal regleras också ansvar för utförande och finan sierin g av allmänna
anläggningar. Även andra kostnader som är en nödvändig förutsättnin g för planens
genomförande regleras i ett exploateringsavtal. Exemp el på sådana fr ågor kan vara
mar kfö roreningar, skydds- och säkerhetsåtgärd er samt bebyggelsens utformnin g.
I regel tecknar komm unen ett planeringsavt al med tilltänkt exploat ör inn an plan arbe t et
påbörjas. I planerin gsavt al regleras bland annat vem som ansvarar för samt bekostar
fr amtagande av planhandlin garna.

Genomförandeavtal (GFA)
Genomförandeovtol upprätta s mell an kommunen och privat fastighet sägare. I vissa fall
kan det även vara mellan kommun en och exp loatör.
I Genomfärandeovtal regleras ofta frågor såsom kommu nalt övertagande av pri vat m ark
och/eller nyttjande av mark för allm änt ändamå l för en det aljplan s genomfö rande. När en
detal jplan medger t re eller flera byggrätter fö r en fastighet säga re upprätta s
genomför andeavtal.

Överenskommelse om fastighetsreglering med mera (ÖK)
Överenskommelse om fastigh etsreglering med m era upprätt as mell an kommun en och
pri vat fastighet sägare. ÖK är av mindre ekono mi sk bet ydelse för kommun en. ÖK t as fram
antingen und er pågående planarbet e eller i samband med genomfö rande av deta lj plan.
Fastighet sreglering innebär öve rfö ring av markområden mellan fastighet er genom
lantm äteriförrättning.
Dessa tre avtalste rmer omfattas av rikt linjerna för exploate ringsavtal.

1 Förutsättningar för upprättande av exploateringsavtal, GFA och ÖK
Expl oaterin gsavtal med exploatör ska teck nas bland annat i de fall det aljpl aneläggning
inn ebär omfattande genomförandefrågor. Utg ångspunkten för upprättande av ett
exploate ringsavtal, GFA och ÖK är bland annat att:
• reglera överlåte lser av mark som behövs för att til lgodose behovet av
allmänna platser,
• fin ansiera anläggandet av gator och andra allmänna platser,
• fin ansiera anläggningar för vattenfö rsörj ning, avlopp och dagvatt en som är nödvänd iga
för att det aljpl anen ska kunna genomföras,
• reglera rätt till att nyttja mark som behövs för att ti llgodose behovet av allmän plat s
(såsom slänti nt rång),
• reglera ansvar, utför ande och finans ierin g av mar kundersökningar (geotekniska
und ersökningar), markförorenin gar, risk- och bullerutredningar och arkeolo giska
utredn ingar,
• reglera tidplan fö r ut byggnad på kvartersmark.
Vid ändring av detaljpl an kan exploate ringsavtal eller GFA komma att behöva teck nas.
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2 Geografisk avgränsning av exploateringsområde
Vid planläggni ng elle r vid genomförande av planer inom kommunen s så kallade
exploaterin gsområden' avser kommunen att Ingå expl oat ering savt al. Vid planl äggning
eller genomförande av planer inom kommun en s så kallade utb yggnadsomr åden' avser
kommun en att ingå GFA eller ÖK med samtli ga fastighetsägare där kom munen, för
planen s genomförande, behöver överta mark för all män plats. Kommunen kan också, vid
beslut om det aljpl aneläggning, ingå exploate ringsavtal för områden som inte är utp ekade
som utbyggnads- elle r expl oateri ngsom råden enligt gälland e över siktpl an.

3 PRINCIPER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL
Kostnader och åt gärd er för framtagande av detaljplanehandlingar
Om kommun en ska bli huvudman för allmän plats ansvarar kommunen för att
utb yggnaden av allmänna plat ser och anläggningar blir utförda. Huvudprin cipern a vid
detaljp laneläggnin g inom kommundelarna Salem, Söderby och Rönninge är att
kommun en ska vara huvudman för allmänna platser.
Exploatör/er ska för ett område med en samlad bebyggelse bekosta och vidta åtgä rder
som är nöd vändi ga för att kunna genomföra detaljplan en. För framtagande av
detaljplanehandlingar ska exploatö ren utföra erforderliga und ersökninga r och
utredningar som krävs för detaljplanen s framta gande och genomförande. Exempel på
sådana unde rsökningar och utredningar kan var a:
- framta gand e av detaljplan ehandling ar,
- proj ekter ing av gato r, VA och dagvatten,
- undersök ningar av event uella markförorenin gar, geote knik, arkeologi samt risk och
sä kerhet .
Kommunen kan Istä llet för exploatören på dennes bekostnad, utföra ut redningar som
krävs för detalj planens framta gande.
Ansvar för att utföra och bekosta ovanstående regleras i ett plan ering savtal. vilket teckna s
innan det form ella planarbete t påbörjas .
Ett planeringsavtal är ett avta l mellan kommun en och en exploatö r för planerin g och
genomföra nde av byggande på pri vat mark. Planeringsavt al te cknas när detaljp lan ska tas
fram.
Utbyggnad av allm än plats och allmänna anläggningar
I exploat eringsavtal regleras ansvar för utförand e och fin ansieri ng av allmän plat s och
anläggningar för VA samt andra åtgärder inom detaljpl aneområdet. Exploat ering savtal et
, Exempel på ett exploateringsområde är Rosstor p, detaljplan för fierbostadshus i Rönninge.
a Kommunens utbyggnadsområden är enligt gä llande översiktsplan (från 2006) planområdena Heliodal, Solliden,

Karlskronaviken, Rönninge Kungsgård, Södra Ekdalen och Gråstena med fiera. Samtl iga kommunens
utbyggnadsom råden är belägna i Rönninge-området.
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kan även reglera kostnad er för områden utanför det akt uella planområdet som är
nödvändiga för att genomföra detaljplan en, t ex avfart er eller andra invester ingar i
teknisk infrast rukt ur.
Om kommunen är huvudman för allm än plat s ansvarar kom munen fö r utb yggnaden av
allmänna anläggningar. Kommunens krav på utformning och sta ndard på gator, vägar och
annan allmän platsmark beskrivs i exploate ringsavt alet . Kommunens kostn ader fö r
utb yggnad av dessa platser och anläggningar inom detaljpl aneområdet samt nödvä ndiga
åtgärder utanför planområdet för att kunn a geno mföra detaljplan en ska täckas av
exploatö ren via exploateringsavtal. I kommunens kostn ader för utb yggnad av allmän na
platser ingår kostnad för fö rprojekte ring/projekt ering, anläggande byggherr ekostnad er
med mera.
Om det för detaljpl anens genomfö rande krävs markförvärv eller markbyt en ska
exploatören svara för markförvärvskostnader samt kostnader för lantm äteri förrättningar.
Utbyggnad på kvartersmark
Exploatören ska utföra och bekosta alla anläggnin gar på kvart ersmark som ingår i syfte t
med detaljpl anen såsom bostäder, indu strilokaler med mera.
Vid byggande på kvart ersmark har kommunen en hög ambitio n för milj ömässigt hållb art
byggande. Kommunen har följ ande villko r vad det gäller miljöanpassat byggande.

Energieffektivitet
Bä sta teknik ska användas för att minimera energ ibehovet för byggnaders anläggande och
drift. För bostadens/l okalens uppvärmning bör fjärr värme eller helt förny elsebar energi
användas.

Hä/sa och byggmaterial
God inomhu smilj ö ska sä kerställas. Bra mil jöval ska beaktas vid mat eria lval och kemikali er
som byggs in vid nybyggnation.

8yggprocessen
Milj öbelastn ing ska minim eras under byggprocessen. Vilket inneb är att transporter av
byggmat erial och hant ering av schakt- samt fyllnad smassor samordnas. Under
byggprocessen ska exploatören ha ett genomgående miljötänkande, vilket om fatt ar
alltifrån samåkning, samo rdnad varudist ributi o n och åte rvinning.

Uppföljning och kvalit e
En exploatö r ska helst miljöklassa proj ekt enligt någon av de certifieri ngssystem som finn s
på markn aden. Vid uppförande av fl era byggnader ska alla husen byggas i likvärd ig
sta ndard.
För gator som enligt detaljplan är kvartersvägar, allts å ej kommunala, ska
gemensamhetsanläggningar inrätt as vid behov och bild ande av samfä llighetsfö ren ing
enligt anläggningslagen. Exploatör en ansvarar för att vidta och bekosta nödvändi ga
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åtgärder för inrättande av gemensamhetsan läggning inklu sive ansökan om
lant mät eriförrättning.
Exploat ören ansvarar för all anslutning ti ll allmän plats samt åte rställningsarbeten vid
utbyggnad av kvartersmark. Exploatören bekostar de lant mäteriförrättni ngar som krävs
på kvartersmark. Även flytt av befintliga led ningar (såsom VA-ledningar, fjärrvärm e el, te le
och fiber) som krävs fö r att kunna genomföra deta ljp lanen ska bekostas av exploatören.
Det åligger exploatören att ta reda på och ansöka om alla nödvändiga tillstånd som
behövs för att exploatören ska kunna genomföra utbyggnad i enlighet med deta ljp lan,
där ibland bygglov och marklov. Exploatören bekostar samt liga avgifter som ti llkommer för
exploate ringen på kvarters mark, ti ll exempel för anslutn ing av vatten och avlopp .
Ifall det för berö rd deta ljpla n fi nns ett upprättat gestaltn ingsprogram ska exploatö ren vid
byggnation föl ja detta program.
Säker het
Som sä kerhet fö r exploatö rens åtaganden i en lighet med exploateri ngsavtalet
ska exploatören ställa en bankgaranti eller annan av kommunen godtagbar säkerhet.
Säkerhete ns stor lek ska motsvara exploatörens fi nansiella åtagande enligt
exploateringsavtalet.
M ar köve rl åt else
Mark eller annat utrymme som enligt deta ljp lanen ska användas ti ll allmän
plats eller kommunens behov av mark fö r allmä n byggnad ska överlåtas av exploat ören
till kommunen utan ersättn ing.
Hand lägg ni ng av exp loateringsavta l
I genomförandede len av detaljp lanens planbeskrivning ska det fra mgå om kommunen
avser att ingå exploateringsavta l i samband med deta ljp laneläggning av ett område.
Tidplanen fö r ut byggnadens olika skeden ska anges i exploateringsavtalet . Framtagande
av exploateringsavtal och för handling pågår parallellt med deta ljp laneläggningen.
Kommunfullmäktige godkänner exploate ringsavta l samtid igt som detalj planen tas upp fö r
antagande .

4 PRINCIPER FÖ R GENOM FÖRAN DEAVTAL
Huvudpri ncipen för upprätt ande av genomförandeavta l är att komm unen behöver överta
mark för allmän plats och att berörd privat fastighetsägare/exploatör genom
planläggningen får t re eller fler byggrätte r. Ifall en privat fasti ghet sägare får färre än t ot alt
t re byggrätter men deta ljp laneläggningen innebär andra komp lexa genomföran defrågor
ska genomförandeavta l också upprättas.

Regl eras i ett genomföra ndeavta l
Genomförandeavta let kan bland annat reglera:
• överlåte lser av mark som behövs för att ti llgodose behovet av
allmänna platser,

~.
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• rätt ti ll att bruk a mark som behövs för att tillgodo se behovet av servit ut för allm änt
ändamål,
• ledn ingsrätt för allmänna VA-ledningar,
• ansvar, utförande och finansierin g av markund ersökningar och markföroreningar.
Åt gärd er för byggnation igenomförandeavtal
Ifall kommunen fö r en detaljplans genomförande behöver överta mark för allmän plats
och berörd fastig hetsägare/exp loatör får t re eller fl er byggrätter ska marken överlåtas
ut an ersättn ing till kommun en.
Fastig hetsägare ska utan ersättning från kommunen upp låta servit ut för vägslänt. servitut
för allmän gångt rafi k, ledningsrätt för allmänn a VA-lednin gar eller servit ut för annat
allm änt ändamål.
Ifall övertagande av mark för allmän plat s, ser vituts- eller ledningsrätt supplåtelser
inn ebär att tomtanläggningar behöver tas bort eller demont eras ska kommun en, i den
mån det går, ersätta tomt anläggningen med något likvärdigt. I annat fall ska borttagen
t omt anläggning ersättas med ett värderat belopp .
Ifall markföro reningar uppdagas på pri vat fasti ghet smark under detaljplanearbete eller
vid genomfö rande av detaljpl an ska berörd fastighet sägare/ exploatör utföra och bekosta
saneringen av marken.
Avgift fö r anslut ning till det allmänna vatte n- och avloppsnätet regleras av kommun en
fastställd VA-taxa. Begäran om anstånd för erl äggande av gat ukost nader för nytillkomna
byggrätt er kan regleras i genom förandeavtal.
Handläggning av genomförand eavtal
I genom för andedelen av planbeskrivningen ska det framgå om kommunen avser att ingå
genomförandeavtal i samband med deta ljplan eläggning av ett område.
Framtagandet av geno mfö randeavt al och förh andling pågår parallellt under
detaljplaneläggningen. Genomfö randeavt al ska undertecknas av
exploatör/fastighetsägare innan antagandebeslut av berörd detaljplan.

S PRINCIPER FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING M M (ÖK)
Huvudprincipen för upp rätt ande av en ÖK är att kommunen enligt detalj plan behöver
överta mark för allmän plats och att berörd pri vat fastig hetsägare genom kommun ens
planläggning får färre än totalt tre byggrätter.

Reglera s i en ÖK
Utgångspunkten för tecknande aven ÖK är att reglera:
• överl åtelser av mark som behövs för att tillgod ose behovet av
allmänn a platser,
• rätt till att bruk a mark som behövs för att tillgodose behovet av allm änn plats, såsom
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servit ut eller ledn ingsrätt för allmänna VA-ledn ingar.
Åtgärder för byggnation i ÖK
Ifall kom munen fö r en detaljpla ns genomfö rande behöver över ta mark för allmän plats
ska marken ersättas enligt värderat belopp som följer fastighetsbildn ingslagens regelverk.
Fastighetsägare ska ut an ersättning från kommu nen upplåta servit ut för vägslänt, servitut
för IImän gångtrafik, ledningsrätt för allmänna VA-ledningar eller servitut för annat
allmänt ändamål.
Ifall övertagande av mark fö r allmän plats, serv it uts- eller ledning srätt supplåtelser
inne bär att tomtanläggningar behöver tas bort elle r demonteras ska kommunen, i den
mån det går, ersätta tomt anläggningen med något likvärdigt . I annat fall ska bortta gen
tomtanläggning ersättas med ett värderat belo pp.
Avgift för anslut ning till det allmänna vatten - och avloppsnätet regleras av kommun en
fastställd VA-t axa. Begäran om anstånd för erläggande av gat ukost nader för eventu ell
nytillkommen byggrätt kan regleras i ÖK.
Handläggning av ÖK
I genomfö randedelen av planbeskrivningen ska det fram gå om kommunen avser att ingå
ÖK i samband med detaljplaneläggning av ett område. Upprättande av ÖK kan ske under
detaljpl aneläggnin gen eller under detaljpla nens geno mföra nde.
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KS § 83
Avgifte r enligt socialtjä nstlagen
Förvaltningen föreslår ny timtaxa för hemtjänst, avlösning/ledsagning och för
snöskottning. Förvaltningen fö reslår även att en årlig uppräkning utifrån prisbasbeloppet
ska ske för omsorgsavgifter på kortti dsboende för äldre. Förvaltn ingen informerar om den
nya maxtaxan 1991 kr i månaden.
Ärendet har behandlats av socialnämnden vid deras sammanträde den 5 september 2016,
§ 82, och föreslår kommunf ullmäktige att anta förslag till avgifter enligt sociait jänstlagen.

Kommunstyrelse ns beslut
Kommunstyre/sens förs/og till kommunfullm äktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslut ar att höja timtaxa för hemtjänsten från 100 kr till 200
kr per utförd timme fr.o.m 2017..Ql-0l
Kommunfullmäktige besluta r att höja avgift tör avlösarservice och ledsagning till
200 kr per utf örd ti mme, tö r avlösarservice de timmar som överstiger 15
timmar/månad, och att avgiften ska ingå i maxtaxan för äldre omsorg fr.o.m

2017-01-01
3.

4.

Kommu nfullmäktige beslut ar att omsorgsavgift tör korttidsboende äldre per dygn
fastställs til l 0,00 1377 % av prisbasbel oppet med årlig uppräk ning och att avgiften
ska ingå i maxtaxan fr.o.m 2017 -01-01.
Kommunf ullmäkti ge beslutar att timtaxa för snöskottn ing införs och motsvarar
den ti mt axa hemtjä nstutfö rare enligt LOV egenregi, erläggs pe r utförd timme och
att avgiften inte ingår i maxtaxan fr.o.m 2017-05-01.

Beslutsexped ier ing:
Arkiv
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Avgifte r enligt socialtjänstlagen
Förvalt ningen föreslår ny timta xa för hemtj änst, avlösning/ledsagning och för snöskottn ing.
Förvalt ningen föreslår även att en årlig uppräkning utifrån pr isbasbeloppet ska ske för
omsorgsavgifter på korttid sboende för äldre. Förvaltn ingen informerar om den nya
maxtaxan 1991 tkr i månaden.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden besluta r att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag ti ll avgift er enligt
socialtjä nstlagen

1.
2.

3.

4.

S.

att höja timtaxa för hemtjänsten från 100 kr till 200 kr per utfö rd timme fr.o.m
2017-01-01
att höja avgift för avlösarservice och ledsagni ng ti ll 200 kr per utförd timme. för
avlösarservice de timmar som överstiger 15 timmar/månad och att avgiften ska
ingå i maxt axan för äldreomsorg fr.o.m 2017-01-01
att omsorgsavgift för korttid sboende äldre per dygn fastställs till 0,001377 % av
prisbasbelopp et med årlig uppräkning och att avgift en ska ingå i maxtaxan fr.o.m
2017·01·01
att ti mt axa för snöskottning införs och motsvarar den ti mt axa hemtjä nstutförare
enligt LOV egenregi, erläggs per utförd ti mme och att avgiften inte ingår i maxtaxan
fr.o.m 2017· 05·01
att notera till protokollet att den tagit del av inform ati onen om höjd m axtaxa fr.o.m
2016-09-01

Beslutsexpediering:
Akten
Bibliote ket
Revisorer
Kommunstyrelse
Kom munfullm äktige
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Socialförvaltningen

Socialnämnden

Avgifter enligt socialtjänstlagen
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter enligt
socialtjänstlagen
1.

2.

3.

4.

5.

att höja timtaxa för hemtjänsten från 100 kr till 200 kr per utförd timme fr.o.m
2017-01-01
att höja avgift för avlösarservice och ledsagning till 200 kr per utförd timme, för
avlösarservice de timmar som överstiger 15 timmar/månad, och att avgiften ska
ingå i maxtaxan för äldreomsorg fr.o.m 2017-01-01
att omsorgsavgift för korttidsboende äldre per dygn fastställs till 0,001377 % av
prisbasbeloppet med årlig uppräkning och att avgiften ska ingå i maxtaxan fr.o.m
2017-01-01
att timtaxa för snöskottning införs och motsvarar den timtaxa hemtjänstutförare
enligt LOVegenregi, erläggs per utförd timme och att avgiften inte ingår i
maxtaxan fr.o.m 2017-05-01
att notera till protokollet att den tagit del av Informationen om höjd maxtaxa
fr.o.m 2016-09-01

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår ny timtaxa för hemtjänst, avlösning/ledsagning och för
snöskottning. Förvaltningen föreslår även att en årlig uppräkning utifrån prisbasbeloppet
ska ske för omsorgsavgifter på korttidsboende för äldre. Förvaltningen informerar om den
nya maxtaxan 1991 tkr I månaden .

Ärendet
Förvaltningen föreslår förändringar avseende avgifter. Timtaxan för hemtjänst och
avlösning/ledsagning föreslås höjas och för snöskottning införs timdebitering.
Dygnskostnad för korttidsboende förslås kvarstå på samma nivå, men en årlig
indexuppräkning Införs.
För brukare med låga inkomster så beräknas ett avgiftsutrymma och avgiften jämkas.
Finns inget avgiftutrymme behöver brukaren inte betala någon avgift.
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Förslag till ny timtaxa för hemtjänst, avlösning och ledsagning
2015-01-01 ändrades nivåsystemet inom hemtjänsten till ett nytt avgiftssystem med
timtaxa. Timtaxan beslutades till 100 kr per utförd timme.
Förvaltningen föreslår en höjning till 200 kr per utförd timme.
I Stockholms län använder 12 kommuner timtaxa för att beräkna hemtjänstavgiften.
Exempel på avgifter: Sollentuna 83 kr/timme, Upplands-Bro 159 kr/timme, Sigtuna 299
kr/timme, Södertälje 344 kr/timme, Nykvarn 372 kr/timme.
De kommuner, förutom Salems kommun, som har timtaxa är Danderyd, Järfälla, Nykvarn,
Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Täbv, Upplands Väsby, Upplands-Bro och
Österåker.
Genomsnittlig timtaxa för de 12 kommunerna är 204 kr/timme.
En timtaxa på 100 kr innebär att kunden har 20 timmars hemtjänst i månaden, cirka

5 timmar/veckan, innan maxtaxan uppnås.
En timtaxa på 200 kr innebär att kunden har 10 timmars hemtjänst i månaden, cirka 2,5
timme i veckan, innan maxtaxa på 1991 kronor/månad uppnås.
Hemtjänstbrukare med upp till 2,5 timmar hemtjänst i veckan har ofta endast behov av
serviceinsatser. Serviceinsatser innebär praktisk hjälp med hemmets skötsel som
exempelvis städning, tvätt och inköp. När den äldre har behov av omvårdnadsinsats, dvs
hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök, dusch, stöd vid måltider
samt hjälp vid förflyttning inomhus överstiger timantalet vanligtvis 10 timmar i månaden.
Det finns möjlighet för äldre att med RUT-avdrag köpa servicetjänster till ett timpris
omkring 200 kronor. En person som har fyllt 65 år kan få skattereduktion upp till
50000 kr.

Förslag till att fastställa amsorgsavgijt för korttidsboende
Omsorgsavgift för korttidsboende äldre per dygn föreslås vara 0,001377 % av
prisbasbeloppet och uppräknas årligen . Prisbasbelopet 2016 är 44 300 kr. Avgiften enligt
förslaget blir 61 kr, vilket motsvarar den avgift som tas ut idag.

Förslag till timtaxa för snöskottning
2016-02-17 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till en
konkurrensteutral taxa för snöskottning. Socialnämnden fattade vid samma nämnd beslut
om att snöskottningen skulle vara kvar i nuvarande form. Förvaltningen informerade i
ärendet att snöskottning inte är en självklar hemtjänstinsats, bl a har socialstyrelsen
uttalat sig om att snöskottning inte är en hemtjänstinsats utan att snöröjningen är ett
fastighetsägaransvar.
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Socialnämnden s beslut att behålla snöskottningen som hemtjänstinsats byggde på viljan
att ge trygghet för de äldre som inte klarar av snöskottningen själva, som inte har grannar
eller anhöriga som kan hjälpa till med detta och som har svårt att beställa tjänsten hos
privata företag. Däremot fick förvaltningen i uppdrag att se över taxan för att göra den
mer kunkurrensneutral. .
Nuvarande avgift för snöskottning är 150 kr per snöskottningstillfälle och max 1500 kr per
säsong. Avgiften ligger utanför maxtaxan.
Hemtjänstersättningen för utförd tid enligt LOV, dvs den taxa är LOV-utförarna ersätts
med, utgör självkostnad för insatsen/tiden. Externa LOV-företag ersätts 2016 med 352 kr
per utförd timme och egenregin med 332 kr per utförd timme. Förvaltningen föreslår att
hemtjänstkundernas avgift ska motsvara egenregins ersättning per utförd timme och att
maxkostad per säsong tas bort.
Nuvarande avgift, 150 kr, är per snöskottningtillfälle . Den föreslagna nya taxan, 332 kr, är
utifrån för utförd tid. Detta innebär att för en äldre med liten snöskottningsyta innebär
timtaxan inte en kostnadsökning. T ex så tar snöskottning aven radhusinfart inte mer än
en halvtimme.
Avgiften för snöskottning ska som tidigare att ligga utanför maxtaxan.

Informatian am att maxtaxan har höjts
Sa lems kommun följer som tidigare år riksdagens beslut om maxtaxa. Riksdagen antog i
december 2015 regeringens budgetproposition . I beslutet ingick en höjning av den avgift
kommunen får ta. Beloppet 1772 kronor i månaden höjs till 1991 kr i månaden .
Kommunerna har möjlighet att ta ut den nya maxtaxan fr.o.m 1 juli 2016.
Förvaltningen genomför höjningen fr.o .m 1 sept ember då det av administrativa skäl är
svårt att göra förändringen under sommaren.

Ekonomiska konsekvenser
Höjd timtaxa för hemtjänst leder till ökade intä kter, dock endast för brukare som har få
utförda hemtjänsttimmar så de inte uppnår maxtaxan .
Höjd timtaxa för avlösning och ledsagning - leder till ökade intäkter, dock endast för
brukare som har få utförda hemtjänsttimmar och som inte uppnår maxtaxan.
Införande av timtaxa för snöskottning - om lika många snöskottningar utförs så kommer
intäkterna att öka.
Beslut om omsorgstaxa per dygn för korttidsboende har ingen ekonomisk konsekvens då
avgiften är oförändrad . Höjd maxtaxa leder ökade intäkter från äldre med
avgiftsutrymme.
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Sa mma nlagt leder ovanståe nde inklusive höj d maxtaxa till ökade int äkt er me d 350 - 4 50
t kr.
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Nyttj and er ätts- och driftsavtal f ör Sale ms isha ll med Salems
Ishall AB 2017-2019
Salems Ishalls upp för des 1983 och drivs sedan 1995 vi a driftsavt al av Salems Ishalls AB
(ISAB), ett av IFKSalem Hockey helägt företag. Kommunen har två utse dda representanter
i bol agets sty re lse.
Sa lem s Ishall har 2016 tr e huvudsakliga använda re:
' Fören ingslivet: IFK Sa lem fyra pojklag och två seniorlag säsongen 20 16-2017
Konståk ningsklub ben i Salem, skridskoskol a, sex singelåkningsgrupper. Exte rna bokare,
exempe lvis andra ishockeyföreningar, fö ret ag, pr ivatpe rsoner.
' Salems skolor - 15 tim/veckan 2016-2017 under v 44 - v B.
' Allmänhet ens åkning - 6 tirn/v under v 44-13 samt utökning vid skoll ov.
Kult ur- och fr itidsnäm nden beh andl ade ärend et vid sitt sammanträde den 8 september
2016, § 43, och föreslår att kom munf ullm äktige antar förs lag till nyttjanderätts- och
driftsavtal me d Salems ishall AB om drift, ti llsyn och underhåll av Salems ishall 2017-2019.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivel se date rad den 30 septe mber 2016.

Kommunstyrelsens beslut
Komm unstyrelsens förslag till komm unf ullmöktige
Kom munfu llmäktige anta r fö rslag till nytt nyttjanderätts - och drift savta l med Sa lems Ishalls
AB om drift , tillsyn och und erhåll av Salems ishall 2017-2019 .

Beslut sexpediering:
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Kultur- och f ritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kult ur- och fr itidschef
Kommunst yrelsen

Nyttjanderätts- och driftsavtal tör Salems Ishall med Salem s Ishall AB

2017-2019
Förslag t ill beslut
Kommunstyre lsen föreslår kommunfu llmä kti ge anta förslag till nytt nyttjanderätt s- och
driftsavtal med Salems Ishalls AB om dr ift, till syn och und erh åll av Salems ishall
2017-2019 .
Sam ma nfattning av ärendet
Salem s Ishalls uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishall s AB
(ISAB), ett av IFK Sa lem Hockey hel ägt företag. Kommunen har tv å ut sedda representanter
i bolag et s st yrelse.
Salem s Ishall har 2016 t re huvud sakliga använd are :
• Före ningslivet: IFK Salem fyra poj klag och tv å seni orl ag säsongen 2016-2017
Konståkningsklubben i Salem, skr idskoskola, sex singel åkningsgrupper. Ext ern a bo kare.
exemp elvis andra ishockeyföreningar, företa g, privatpersoner.
' Salems skolor - 15 tim/veckan 2016 -2017 under v 44 - v 13.
' Allmänhete ns åkning - 6 tim/v und er v 44-13 samt ut ökning vid skollov.
Nytt avtal 2017
Kultur- och f riti dsfö rvaltningen har ti llsamma ns med Sa lems Ishalls AB komm it öve rens
o m ett nytt avt al för 2017- 2019 där fö ljande end ast redakti onell a ändringa r jämfört med
inne varande avt alsperiod. De större fö rändringarna är;

•
•

•

Driftsersättningen räknas upp med KPI-ind ex till 506 t kr för 2017.
Salems Ishalls AB medges att ta ut upp t o m 600 kr/ ti mma för kom munens
föreni ngar. Det är samma nivå som fastställde s i innevarande driftsavtal. Förslag
för säsongen 2016 -2017 fr ån salems Ishalls AB för att få ekonomin gå ihop är 450
kr/tim ta s ut . Detta jämfört med 370 kr/tim för säsongen 2015 -2016 .
Krav att kult ur- och fr itidsförvaltningen och Salems Ishalls AB upprättar och
årligen reviderar miljöplan för Salem s ishall och verksamheten .

Kultur- och fr itidsnämnd en och Kultur- och fritidsförvalt ningen har und er våren blivit
uppvaktad av Konståk ningsklubben iSa lem (KKIS) som önskat en ri mli g hyra och en
rättvisare hyressättning. I maj lämnade ordf i Kultu r- och fritidsnä mnden svar på senaste
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fö rfrågan. ISAB lämnade besked att de satt hyra för säsongen 2016-2017 på 450 kr/tim
och kommunicerat detta med KKIS. KKIS har f ramfö rt till Kultur- och fritid sförvaltn ingen
och ISAB att man anser detta var en bätt re lösning än de 600 kr/tim i avtalet, men man
anser att det fortfa rande är för högt ti mpris för dem .
Jämförelser andra kommuner
Kultur- och fr iti dsförvaltningen har tagit fram j ämförelsetal vad avser kostnad er per
förhyrd till fö r lokala fören ingar för barn- och ungdomsverksamhet i de närliggande
kommunerna.
Kommu n
Bot kyrka
Södertälje
Huddinge
Salem

Pris. tim huvudsäsong
150 kr
O kr
O kr
450 kr

Pris tim. försäsong
500 kr
923 kr
1100 kr
450 kr

Pris ti m. eftersäsong
300 kr
923 kr
1100 kr
800 kr

Kommunal drift 2017· Beräkningsunderlag
Kult ur- och fritid snämnde n och kommunfullmäktige har tidigare eft erfrågat kost nader för
kommuna l dr ift kont ra den driftsform vi idag har via Sa lems Ishalls AB för Sa lems ishall,
varför nedan följe r en jämfö relse.
Kost nader
Löner+ PO 1950 t kr 3 ishallsarb inkl arbetsle dare, semeste r + helg aB + soc, avgift.
960 tkr Ärl ig elkostnad för att driva ishallen und er avta lsti d aug - mars. Eftersäsong ej
inräknad. 800 000 kWh i el x 1,20 kr
265 t kr - Övriga kost nader såsom telefon, arbe tskläder, resor, utrust ning, för säkring,
ismaskin, tvätt, toa,städ, avskrivning, ränt a
158 t kr - Uppräkning komm unalt dr iftpåslag 4% overheadkost nader kommu naldrift, ex,
ekomoni, IT, försäk ring, upphandling mm .
Totalt 3333 tkr
Intäkter
ca 500 tkr-utg år från in nevarande avgiftsn ivå fö r verksamhet 450 kr/ ti mf rån kommunens
fö reningar, försälj ning ur ISAB årsredovisning 496 tkr för 2015-2016. Minskni ng p g a av
svårare fö r kommun en sälja till exte rna bokare.
Totalt kostnader 3333 t kr - Intäkter 550 tk r= netto 2843 t kr
Salems Ishalls AB drift
2017 - kostnader via driftsavtal
506 t kr i dr iftsbidrag. Förslag enl förh andling med ISAB. Innefattar dels en egen anstä lld
vaktm ästare samt två st vaktm ästare via arbets marknadsåtgärd. Avgift är för för eningar i
kommunen på 450 kr/tim. Övriga kostnader samt overheadkostn ader innefatta s i
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dr iftsanslaget på 506 t kr. Innehåller ideell tid för ex arbets led ning mm
960 t kr i årlig elkost nad för att driva ishallen under avta lstid aug - mars. Eftersäsong ej
inräknad. 800 000 kWh i el x 1,20 kr Tot alt 1466 tkr
iSAB bedriver sin verksamhet med dels egna anstä llda och med arbetsmarknadsåtgärder
frå n Arbetsfö rmedling och AME, vilket möjli ggör en lägre drifts kostnad och att hålla lägre
avgifter fö r fö ren ingsförhyrn ing.

Kom mu nal
drift

Ishall s AB

Löner

1950 tkr

Löner,
PO-påslag

506 tkr

El

960 t kr

Beräknad på
800000 kWh
a 1,20 kr/ti m

960 tk r

Övriga kostnader

265 tkr

Overheadkostn.

158 t kr

Tot alt

3333 t kr

4%

1466 t kr

Finansiering/ Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till dr iftsersättning ger ej någon förändring i budget. Driftsersättn ingen räknas
up p med KPI-index till 506 t kr. Avtalsförslaget in nebär att hant er ingen av ishallens
elfö rbrukning fort sätter bygga på en fast tid för nyttjande fr.o.m. v 31 t.o .m. v 13, därefte r
betalar Sa lems Ishalls AB för faktiskt nyttjande av akti v isti d. Innevarande avtal står
kommunen för elfö rbrukni ngen v 31-v 13 därefter bet alar Sa lems Ishall AB själv fö r ev
efte rsäsong. Detta ger Sa lems Ishalls AB möj lighe t att sälja s k eftersäso ngstider i mån av
kundti llströmning. I ti digare avtal fanns ett så kallat eltak på 800000 kWh där kom munen
stod fö r kost naden upp til l 800000 kWh och Sa lems Ishalls AB för kostna den därutöver,
vilket motsvarar f ri el under en säsong motsv v 31- v 13. Utvecklin gen av elpr iset från
2014 innebär att kostnad för drift av ishallen bli r ung lika 2017 som 2014 ev något lägre.
Bilagor
Förslagtill "Nyttjanderätts- och driftsavtal mellanSalems kommun och Salems Ishalls AB".

Rolf Johanson
Kultur- och fritid schef
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Nyttjanderätts- och driftsavtal fö r Salems Ishall med Salems
Isha ll AB 2017-2019
Sa lems Ishalls uppfördes 1983 och d rivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB
(ISAB), ett av IFK Sa lem Hockey helägt föret ag. Kommunen har två utsedd a representant er
i bolaget s styrelse.
Sa lems Ishall har 2016 tre huvudsakliga användare:
* Föreningslivet : IFK Salem fyra pojklag och två seniorlag säsongen 2016-2017
Konståkningsklubben i Salem, skridskoskola, sex singelåkningsgrupper. Externa bo kare.
exem pelvis andra ishockyföreningar, fö retag, privatpe rsoner.
* Salems skolor - 1S ti m/veckan 2016-2017 under v 44 - v 13.
* Allmänhetens åkning - 6 tim/v under v 44-13 samt utökning vid skollov.
Kult ur- och fritidsförvaltningen har ti llsamm ans med Salems Ishalls AB kommit överens
om ett nytt avtal fö r 2017-2019 där följande endast redakti onella ändringar skett. De
större föränd ringarna är:
•
•

•

Driftse rsättn ingen räknas upp med KPI-index ti ll 506 tkr för 2017
Ishalls AB medges att ta ut upp t o m 600 kr/timma fö r kommunens föreninga r.
Förslag för säsongen 2016-2017 frå n ISAB för att få ekonomin gå ihop är 450
kr/ ti m.
Krav att kult ur- och fritidsfö rva ltn ingen och Ishalls AB upprättar och årlige n
reviderar miljöpla n fö r Sa lems ishall och verksa mheten .

Ordf örandens förslag t ill beslut
Kultu r- och f ritidsnämnden föreslår Kom munstyrelsen att föres lå kom munfullmäkti ge anta
förslag till nytt nyttjanderätts- och dr iftsavtal med Salems Ishalls AB om drift, tills yn och
underhåll av Sa lems ishall 20017-2019.

2016-09-08
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Selerns

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

kommun

Kult ur- och fritidsnämnden

Yrkanden
Björn Wivallius (S) yrkar att kommunen övertar dr iften av ishallen.
Propositionsor dning
Ordfö randen ställe r Björn Wivalli us (S) yrkande samt ordfö randeförslaget under
proposition och fi nner att nämnden besluta r enligt ordfö randens förslag till beslut.
Reservati oner
Björn Wivallius (S) reserverar sig ti ll förmå n för eget yrkande.
Delta r ej i beslut
Berit Karlsson (M P) deltar ej i beslutet.
Kultur- och frit idsnäm ndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att fö reslå kommunfullmäktige anta
förslag till nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och
underhåll av Salems ishall 20017-2019.

2016-09-0B
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Kultur- och f ritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fri ti dschef
Kultur- och friti dsnämnden

Nyttjanderätts- och driftsavtal för Salems Ishall med Salems Ishall AB
2017-2019
(
Förslag till beslut

(

Kult ur- och fr itidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kom m un- fullmäktige
anta förslag till nytt nyttjanderätts- och dri ft savtal med Salems Ishalls AB om dr ift, till syn
och underhåll av Salems ishall 20017-2019
Samma nf attning av ärendet
Salems Ishalls upp fördes 1983 och drivs sedan 1995 via drifts avtal av Salems Ishalls AB
(ISAB), ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två ut sedda representant er
i bolagets styrelse.
Salems Ishall har 2016 tre huvudsakliga användare:
'Föreni ngslivet: IFK Salem fyra pojklag och två seniorlag säsongen 2016-2017
Konståkningsklubben i Salem, skridskoskela. sex singelåkningsgruppe r. Externa bokare,
exempe lvis andra ishockyföreningar, föret ag, pr ivatpersoner.

(

"Salerns skolor - 15 tirn/veckan 2016-2017 under v 44 - v 13.
' Allmänh ete ns åkning - 6 tim /v under v 44-13 samt utö kning vid skollov.

Nytt avtal 2017
Kult ur- och fr itidsförvaltningen har tills amm ans med Sa lems Ishalls AB kommit överens
om ett nytt avtal för 2017-2019 där följande enda st redakti onella ändringar skett . De
större förändri ngarna är:
•
•

•

~.

Driftsers ättningen räknas upp med KPI-ind ex till 506 tkr för 2017
Ishalls AB medges att ta ut upp t o m 600 kr/timma för kommunens fö reningar.
Förslag för säsongen 2016-2017 från ISAB för att få ekonomin gå ihop är 450
kr/ ti m.
Krav att kultur- och fritidsförvaltningen och Ishalls AB upprättar och årligen
reviderar mi ljöplan för Salems ishall och verksamheten.
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Kom munal drift 2017· Beräkn ingsunderlag
Kultur- och fr itidsnämnden och kommu nfullmäktige har tid igare eft erfrågat kostnader för
kommunal drift kont ra den driftsform vi idag har via Ishalls AS för Sa lems ishall, varför
nedan följer en jämförelse.
Kostnader
Löner+ PO 1950 t kr 3 ishallsarb inkl arbetsledare, semester + helg OB + soc. avgift.
960 t kr Årlig elkostnad för att driva ishallen under avtalstid aug - mars . Eftersäsong ej
inräknad . 800 000 kWh i el x 1,20 kr
265 t kr - Övriga kost nader såsom telefon, arbets kläder, resor, utrustning, försäkring,
ismaskin, tvätt, toa .städ, avskrivning, ränta
158 tkr - Uppräkning kommunalt driftpåslag 4% overheadkostnader kommunaldrift, ex,
ekomon i, IT, försäkring, upphandling mm .
Totalt 3333 t kr
Intäkter
ca 500 t kr-utgå r från innevarande avgiftsnivå för verksamhet 450 kr/ tim från kommunens
föreni ngar, försäljning ur ISAS årsredovisning 496 t kr för 2015-2016. M inskning p g a av
svårare för kommunen sälja till externa bokare.
Totalt kost nader 3333 tkr - Intäkter 550 tkr= netto 2843 tkr

Ishalls AB drift
2017 · kostnader via drjftsavtal
506 tk r i driftsbidrag. Förslag enl förhandling med ISAS. Innefattar dels en egen anställd
vaktmästare samt två st vaktmästare via arbetsmarknadsåtgärd. Avgift för kommuna la
föreningar på 450 kr/tim. Övriga kostn ader
samt overhead kostnader innefatt as i dr iftsans laget på 506 tk r. Innehåller ideell tid för ex
arbets ledning mm
960 t kr i årlig elkostnad för att driva ishallen under avtalstid aug - mars. Eftersäsongej
inräknad. 800000 kWh i el x 1,20 kr Totalt 1466 tkr

ISAS bedriver sin verksamhet med dels egna anställda och med arbetsmarknadsåtgärder
från Arbetsförmedleing och AM E, vilket möjliggör en lägre driftskostnad och atthålla lägre
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avgifter för föreningsförhyrning.

Ishalls AB

Komm unal
drift

(

(

Löner,
PO-påslag

506 t kr

Löner

1950 tkr

El

960 tk r

960 tkr

Övriga kostnader

265 t kr

-

Overheadkostn.

158 tk r

-

Totalt

3333 tkr

1466 tkr

Finansiering! Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till driftsersättning ger ej någon förändring i budget. Driftsersättningen räknas
upp med KPI·inde x till 506 tkr. Det nya avtalsförslaget innebär att hanteringen av ishallens
elförbrukning fortsätter bygga på en fast tid för nyttjande fr.o.m. v 31 t.o.m. v B, därefter
betalar salems Ishalls AB för faktiskt nyttjande av aktiv istid . I tidigare avtal fanns ett så
kallat eltak på 800000 kWh där kommunen stod för kostnaden upp till 800000 kWh och
Sa lems Ishalls AB för kostnaden därutöver. Detta ger salems Ishalls AB möjlighet att sälja s
k eftersäsongstider i mån av kundti llströmning.
Bilagor
Förslag till " Nyttjanderätts och dritsavtal mellan salems kommun och Salems Ishalls AB ,
drift av salems Ishall"

C!M.-r---......----....
Rolf Joh
on
Kultur- och fritidschef
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Mellan Salems kommun, nedan kallad kommunen, och Salems Ishall AB , nedan kallat
bolaget, har träffats följande

Förslag till NYTTJANDERÄTTS- OCH DRIFTSAVTAL
§1

Allm änna förut sättningar
Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkännes av kommunfullmäktige
genom beslut som vinner laga kraft och att IFK Salem under hela avtalsperioden äger minst
51 % av aktierna i bolaget, i annat fall anses detta avtal som förfallet.
§2

Avtal ets huvud sakliga innehåll
Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten avseende i § 3 omnämnda objekt till bolaget på
nedanstående villkor. Bolaget åtar sig att fr o m tillträdesdagen ombesörja och bekosta
objektets löpande underhåll.

§3

Objektet
Nyttjanderätten omfattar del av fastigheten Salem 5:1 4 med tillhörande byggnad samt
inventarier enligt specifikation (bilaga 1). Objektets gränser framgår av karta (bilaga 2).
§4

Ändamål
Objektet upplåts för idrottsliga ändamål samt för därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger
nyttja objektet för sådan inkomstbringande verksamhet som erfordras för att den
huvudsakliga verksamheten skall kunna upprätthållas.
För annan användning skall ishallsbolaget informera kommunen och vid användning, vilken
kan uppfattas som tveksam inhämta kultur- och fritidsförvaltningens yttrande.

§5
Ko ntaktpersoner
Kommunen och bolaget skall utse var sin kontaktperson . Frågor om tolkning av detta avtal
skall i första handhänskjutas till, kontaktpersonerna. Om dessa ej kan enas skall frågorna
hänskjutas till respektive huvudman.

§6

Avtal/uppsägningstid
Detta avtal gäller i tre år fr o m 2017-01-01 , nedan kallad tillträdesdagen, t o m 2019-12-31.
Avtalet förlängs med ett år i sänder, om inte uppsägning från endera parten sker senast nio
månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig.

§7

Syn

(

Före tillträdesdagen och därefter årligen senas t 15 juni skall parterna g emensamt hålla syn
av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda
parterna . Skador och brister i anläggningen som enligt avtalet åligger bolaget skall åtgärdas
och bekostats av bolaget inom 6 månader, från besiktningtillfället, om inte parterna kommer
överens om annat.

BOLAGETS RÅTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
§8

Ersättning tör upplåtelsen
Någon ersättning för uppl åtelsen skall inte erläggas av bolage t.

§9

Drift och underhåll
Bolag et skall ansvara för och bekosta löpande underhåll av byggnader och markomr åde i
enlighet med en av kommunen årligen fastställd instruktion (bilaga 3), samt i övrigt vidta de
åtgärder som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt § 17. Kyl- och
ventilationsanläggningen ingår ej i ovanstående utan regleras särskilt i § 26.
Bolaget ansvara r för löpande underhåll enligt bifogad gränsd ragn ingslista och kommunen
ansvarar för periodiskt underhåll.
§10
Ersättning f ör tj än ster som tillhand ahåll s av kommunen
Bolaget skall utge ersättn ing för tjänster som tillhandahålls av kommunen avseende
transporter, renhållning o dyl. Ersättning får doc k ej överstiga kommunens självkostnad .

§ 11

Sop- och teletjänster
Bolaget skall senast fr o m tillträdesdagen teckna abonnemang avseende objektets

försörjn ing med sophämtning och teletjänster.
§12

Uthyrning till allmänheten , föreningar, skolor m fl
Bolaget svarar för att objektet kan användas såväl av bolagets delägare som av allmänheten,
andra föreningar, skolor och förskolor. Fördelning av uthyrningstimmar skall ske i samråd
med representant för kommunen .
Allmänheten skall kostnadsfritt ha tillträde till hallen under sex timmar per vecka och
skolor/förskolor femton timmar per vecka under perioden v. 44-13. Bo laget upprättar
term insvis en plan (blocktider) över förläggning av dessa timmar. Planen skall godkännas av
kultur- och fritidsförvaltningen.

§ 13

Ianspråktagande tör egen verk samhet
Bolaget får med undantag av vad som följer av § 12 utnyttja objektet för egen verksamhet.

§ 14

Avgifter för uthyrn ing
Bolaget skall i samråd med kommunen . kultur- och fritidsförvaltningen inför ny säsong
fastställa avgift för inom kommunen registrerade föreningar. Detta regleras nedan. Övriga
avgifter fastställs av bolaget.
Bolaget äger rätt att tillgodogöra sig intäkterna från uthyrningsverksamheten .
Avgifter för uthyrning till registrerade fören ingar i Salem fastställs till maximalt 600 kr per
timme . Ev justering av uthyrningstaxan kan genomföras under avtalsperioden , men först
efter förhandl ing. Förhandlingspart i uthyrningstaxefrågor är Salems Ishalls AB och Kulturoch fritidsförva/tningen. Beslut om taxa fastställs av Kultur- och fritidsnämnden.
§15

Upplåtelse av reklam platser
Bolaget har rätt att under avtalsperioden upplåta reklamplatser inom objektets gränser och
har rätt till reklamintäkterna om inte parterna för visst tillfälle överenskommer om annat.
Reklamplatserna får inte användas för reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker.
Krän kande reklam får inte förekomma .
Reklamen skall utplaceras i enlighet med de anvisningar vilka respektive specialförbund
(ishockey och konståkning) har utformat. För exter iör reklam gäller att bolaget har att ansöka
om erforderliga tillstånd .
För ändr ing av namn på anlägg ningen gäller att beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden
samt att erforderliga tillstånd inhämtas av bolaget.

§ 16

Försäljningsrättigheter
Bolaget har under avtalstiden ensamrätt till sedvanlig kommersiell kringverksamhet inom
objektets gränser. Bolaget får, med bibehållet ansvar gentemot kommu nen, uthyra delar av
den kommersiella verksamheten till annan .
Det åligger bolaget att ansöka och bekosta om erforderliga tillstånd för verksamheten hos
berörda myndigheter.

§ 17

Ansvar för objektets sundhet, ordning och skick
Bolage t skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härvid
skall särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare,
perso nal eller andra besökare kan komma till skada .
Bolaget skall genast underrätta kommunen om förh ållanden som är av betydelse för
kommunen i dess egenskap av fastighetsägare.

§ 18

Ny-, om . och tillbyggnad av objektet
Bolaget får inte företa ny-, om - och tillbyggnad av objektet utan kommunens medgi vande .

§ 19

(

Miljöplan
Bolaget har att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen att årligen upprätta en
miljöpla n för ishallen och dess verksamhet

Ansvarsförsäkring
Bolaget skall teckna erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma i
verksamheten till följd av bolagets vållande .

§ 20

Budget och likviditetsplan
Bolaget skall årligen upprätta och lämna in till kommunen årsbudget och likviditetsplan
senast 15 oktober.

§ 21

Personalfrågor

Arbetsgivaransvar
Bolaget är ansvarig för:
att gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas,
att skatter och sociala avgifter inlevereras,
att förebygga skador som kan drabba personal, aktiva och besökare.
Att det systematiska brands kyddsarbetet för verksamheten upprätthålls och att
föres krifterna för brandskydd efterlevs

Arbetsmiljöansvar
Bolaget har ansva ret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljöiagen . Bolaget skall ha och
kontinuerligt utveckla metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö . Samtliga arbetsskador
och tillbud skall dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till
verksamheten.

Personaltäthet
Bolaget skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som bolage t finner erfo rderlig för
uppg iften.
Bolaget svarar för att person alen har adekvat utbildn ing. Bolaget svarar även för att
personalen kontinuerligt ges erforderlig fortbildning.

KOMMUNEN S RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
§ 22

EI- och VA-tjänster mm
Kommunen , genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen , har på tillträdesdagen tecknat
abonnemang för objektets försörjning avel och VA, och skall också bekosta denna
förbrukning.
Bolaget disponerar ishallen utan ersättning för kostnade r för el och VA-förbrukning fr o m v 31
t o m v 13, därefter betala r bolaget faktisk kostnad för varje vecka man disponerar aktiv is.
Det åligger ishallsbolaget att månadsvis begära in uppgift om den innevarande förbrukningen
avel för ishallen från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 22

Egendomsförsäkring mm
Kommunen ansvarar för att objektet med lillhörande inventarier, enligt bilaga 1, omfattas av
erforderligt försäkringsskydd. Självrisken är 1 basbelopp. Skador till belopp under
självr isknivå ersätts av bolaget med de verkliga kostnaderna. Vid skador över självrisknivån
ersätter bolaget kommunen för självrisken.

§ 23

Kommunens inspe ktionsrätt

Kommunen har rätt att företa inspektion av objektet. Om inspektionen föranletts avanmälan
från tredje man skall bolaget kallas att närvara vid inspektion.

§ 24

Kommunalt driftsbidrag
Kommunen skall under avtalstiden utge driftsbidrag med 506 000 kr per år till bolaget, i 20 16
års nivå. Driftsbidraget indexuppräknas i enlighet med KPI-index. Driftsbidraget utbetalas i
sin helhet senast 31 januari varje år.

§ 25

Skötselinstruktion och underhåll splan
Kommunen skall bifoga skötselinstruktion för våtutrymmen och för anläggn ingen i sin helhet
samt upprätta underhållsplan för det periodiska underhållet.

§ 26

Kyl- och ventilationsanläggningen
Kommunen genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bekostar och ansvarar för drift,
underhåll. reparationer, uppstart per säsong och avstängning av kyl- och
ventilationsanläggningen, samt den erforderliga egenkontroll avseende anläggningens kyloch ventilationsanläggning som föreskrivs i köldmediekungörelsen.
Tidpunkten för start och stängning av kylanläggningen beslutas av bolaget och anmäls till
kommunen senast en månad i förväg.

§ 27
(

Kommunens insyn i bolaget
Kommunen skall äga rätt att tillsätta två adjungerade ledamöter i bolagets styrelse. Denna
rättighet skall framgå av bolagets bolagsordning. Kommunen äger rätt att utse en person för
att granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 28

Hävningsrätt
Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan
dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrott är av väsentlig betydelse.

§ 29

Överlåtelse av avta l
Detta avtal får inte överl åtas på annan utan kommunens medgivande.

§ 30

Förbud mot inskrivn ing
Detta avtal får inte inskrivas

§ 31

Tvist
Ev tvist om detta avtal avgöres i skiljenämnd.

§ 32

Inlösen
Vid avtalets upphörande skall all fast egendom som tillförts objektet samt ismaskinen
erbjudas kommunen till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestämmas med utgångspun kt
från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, nedsatt användbarhet samt till
egendomen hänförliga kommunala bidrag .
Ersättning ska ej utgå för fasta byggnationer och tillkommande utrustning, såvida någon
annat ej överenskomm its innan byggnation påbörjats eller utrustning inköpts. Vid tvist skall
en opartisk värderingsman avgöra ersättn ingsnivån .
Har kommunen inte, inom tre månader från det erbjudanden om lösen gjorts , antagit
erbjudandet eller lämnat motbud får bolaget bortföra egendomen. Objektet skall efter
bortförandet återställas i godtagbart skick. Om egendomen ej bortföres inom tre månader från
avtalets upphörande eller ansp råk på lösen ogillas, skall medlare tillsättas. Kommunala
bidrag som i övrigt lämnats till bolaget för användning inom objektet skall återbetalas endast
om bidraget inte kan visas ha använts för kommunen avsett ändamål.

§ 33

Slutreglering
Vid avtalets upphörande skall bolagets eventuella skulder till kommunen gäldas vid den
tidpunkt varom parterna enas.

§ 34

Force majeure
Force majeure som krig, arbets inställelse, blockad , eldsvåda eller annat som kommunen eller

bolaget inte råder över fritar parterna från fullgörande av berörd förpl iktelse i detta avtal.

§ 35

Utväxling av avtal
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav partern a tag it varsitt.

Rönninge den

Rönninge den

För Salems kommun

För Salems Ishalls AB

Bilaga 1

INV ENTARIE FÖRTECKNING - ISHAL LEN 2010
Hallen
1 sopmaskin
4 målburar + 1 kärra
3 israkor
1 kanthuggare
1 kantfräs
1 kant stål
1 trappstege + vanlig stege
1 sugfläkt i sliprum + slip
3 bän kar/bord
1 vagn för städutrustning
1 slang med munstycke
5 soptunnor (stål )
7 plasttunnor (omklädningsrum + bås)
1 högtryckstvätt
1 förstärkarenhet (förstärkare/bandspelare/radio)
2 mikrofon er

Bilaga 3

INSTRUKTION FÖR LÖPANDE DRIFT, TILLSYN OCH SKÖTSEL
Ansvarig är Salems Ishalls AB , om annat ej anges

1

Byggnad

1.1 Allmän tillsyn av byggnaden
1.2Justering och reparation av dörrar,fönster inkl trycken,lås,stängare,krokar, vred,tätlister
mm
1.3 Vård och underhåll/reparation av ytskikt, såsom mattor, kakel, tapeter, målning etc
1.4 Akuta åtgärder i samband med inbrott och skadegörelse
1.5 Klottersanering skall genomföras inomhus i ishallen samt på ytterdörrar, fönster och plana
ytor.

2 WS-anläggning
2.1 Kontroll och reparation av vattenanläggning, droppande kranar och duschar
2.2 Kontroll och reparation av avloppsanläggn ing och rinnande toaletter.

3 Elanläggning
3.1 Kontroll, och reparation aveluttag, strömbrytare och nödstopp
3.2 Kontroll och reparation avelradiatorer och övrig elvärmeutrustning samt vitvaror
3.3 Översyn och skötsel av belysningsinstallationer.

(

4 Kylanläggning
4.1 För drift, service och underhåll av kyUkompressoranläggn ing ink! kondensorkylare
ansvarar kommunen
5 Tomten
5.1 Tomten och mar kområdet kring hallen skall kontinuerligt hållas avstädat

Överenskommelse om ansvarsförhållanden för Salems
ishall
Salems Ishalls AB och Kultur- och fritidsenhet överensko mmer härmed om följande:

1.

Kontaktperson för kommunen är; Rolf Johanson, kultur- och fritidschef och för Salems
Ishalls AB Mats HäggIund

Rönninge

20 17-01-01

För Salems Kommun

För Salems Ishallsbolag AB

SAMMANTRÄDES PROTO KOLL

Kommuns ty relsen
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Dm. K5/ 2016:95.429

Revidering av taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen
Bygg- och miljö nämnden kan ha en taxa för att fin ansiera sin verksam het. Den senast
beslutad e t axan inom miljöbalken och strålskyddslagens område revid erades 2008 och
revidering av tima vgiften genomfördes 2012 .
En genom lysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften . Taxerevider ingen
som föreslås innebär en höjning av ti mavgift en från 1000 kr ti ll 1110 kr. I övrigt sker den
störst a förändri ngen inom miljöba lkens område där merparten av ve rksamheterna som
ska ha en årlig tillsyn föreslås få en fast årlig avgift . För anmälning/ansökningsärenden
d.v.s. ärendehandläggning sker också en ju ster ing så att den tid som debiteras mots varar
fakti skt nedlagd ti d. I de fall handläggningstiden inte kunnat bedöma s tas tirnavgift ut
motsvarande faktiskt nedlagd ti d.
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 sept em ber
2016, § 54, och föreslår all kommunfullmäkti ge beslutar om ny taxa Iför miljöbal ken och
strålskyddslagen all börja gälla från 1 jan uari 2017 samt om besluta om ny timavgi ft .

Kommunstyrelsens beslut

Komm unstyrelsens färslag till kommunfullmäktige
Kommunf ullmäktige beslutar all anta en ny taxa för prövning och ti llsyn enligt
miljöbalke n och strålskyddslagen i 5alems kommu n.
2. Kom munfullm äkti ge beslut ar all den nya taxan ska börja gälla från och med den 1
januari 2017.
3. Komm unfullmäktig e beslutar att timavgiften ska vara 1110 kro nor fö r från och
med 1 januari 2017.

1.

Beslut sexped iering:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.

Salems
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kommun
Bygg- och milj önämnd en

BoM § 54

Dnr. 2016/0406

Revidering av t axa enligt miljöbalken och st rålskyddslagen
Ä rendebeskrivning
Bygg- och milj önämnd en kan ha en taxa för att finan siera sin verksamhet. Den senast
besluta de taxan inom miljö balken och strålskyddslagens om råde revider ades 2008 och
revider ing av timavgiften genomför des 20 12.
En genomlysn ing har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften . Ta xerevideringen
som föreslås inne bär en höjning av ti mavgift en från 1000 kr ti ll 1110 kr. I övrigt sker den
störst a förändringen inom miljöb alkens område där merparten av verksamhet ern a som ska
ha en årlig ti llsyn fö reslås få en fast årlig avgift. För anmäl ning/ ansökningsärenden d.v.s.
ärendehandläggning sker också en justering så att den ti d som debiteras motsvarar fakti skt
nedlagd tid . I de fall handläggningstid en int e kunnat bedöma s tas timavgi ft ut motsvarande
faktiskt nediagd ti d.
För mer informati on se till beslutet hörande tjä nst eskrivelse från 2016-08-19 .

Bygg- och miljönämndens bes lut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäkti ge besluta att anta en ny t axa för
miljöb alken, strålskyddslagen i Salems kommun, enligt bilaga 1.

2. Bygg- och miljö nämnden fö reslår kommunf ullmäkti ge att den nya taxan ska börja gälla
fr ån och med den 1 jan uari 2017
3. Bygg- och miljönämnden föreslår kommu nfull mäktige besluta att tim avgiften ska vara
1110 kronor för från och med 1 januari 2017 .
Beslutet fattas med st öd av:
Miljöba lken i 27 kap. 1 § första sty cket .
Föro rdningen (1998:940) om avgifte r fö r pröv ning och ti llsyn enligt miljöbalken.
Strålskyddslagen (1988:220),43 §.

Besluts expedieri ng:
Akten
KS/KF

n

. 42." . .
Ordf. sign.

Just. sign.

..-' Selerns

..
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kommun

Bygg- och milj öenheten
Anne-Charlotte Glantz
Bygg- och miljöchef

Bygg- och miljön ämnden

Revidering av t axa en ligt m iljö bal ken och strålskyddslagen
Förslag t ill bes lut
Bygg- och miljönämnden för eslår kom munfu llmäkt ige att besluta om att anta en ny t axa för
miljöbalken, strålskyddslagen i Salems kommun, enligt bilaga 1.
2. Bygg- och milj önämnd en fö reslår kommunfu llmäkt ige att den nya t axan ska börj a gälla f rån
och med den 1 januari 2017
3. Bygg- och milj önämnden för eslår komm unf ull mäkti ge beslut a att ti mavgifte n ska vara 1110
kronor för fr ån och med 1 januari 2017 .

1.

Beslut et fattas med st öd av:
•
•
•

Miljö balken i 27 kap. 1 § för sta stycket.
Förordn ingen (1998:940) om avgifte r för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Strå lskyddslagen (1988:220), 43 §.

Sammanfattning
Bygg- och milj önämnden kan ha en t axa fö r att finansiera sin verksamhet . Den senast beslut ade
taxan inom miljöbalken och strålskyddslagens omr åde reviderades 2008 och revideri ng av
t imavgiften genomfördes 2012.
En genom lysning har gjorts både avseende tax an samt över t imavgiften. Taxerevide ri ngen som
fö reslås innebär en höjning av timavgiften f rån 1000 kr till 1110 kr. I övrigt sker den största
fö rändri ngen inom miljöb alkens område där me rparten av verksamheterna som ska ha en årlig t illsyn
fö reslås få en fast årlig avgift . För anmälni ng!a nsökningsären den d.v.s. ärendehandläggning sker
också en ju stering så att den t id som debiteras motsvarar fakt iskt nedlagd ti d. I de fall
handläggningsti den inte kunnat bedömas tas timavgift ut motsvarande faktis kt nedlagd tid .
Ärendet
Det är kommunen som genom kom munfull mäktige beslut ar om föreskrifter om avgifte r för sin
verksamhet i prövning och till syn enligt miljöbalken och st rålskyddslagen. Kommunen är inte skyldig
att ta ut avgifter, det står kommunen fri tt att finan siera sin verksamhet med skat temedel. För att
till godose likvärdig och konkurr ensneutral t illsyn anser dock regeringen (prop. 1997/98:45) att
mynd ighet ernas milj öarb et e så långt som möjli gt bör avgiftsfi nansieras.

Salems
kommun
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Bemyndigandet gälle r avgifter för prövning och t illsyn, vil ket inn ebär en möjlig het för komm unerna
att ta ut avgifte r fö r:
tillst åndsprövn ing enligt balken eller enligt för eskrifter som meddelats med stöd av balken
dispensprövnin g enligt balken eller enligt för eskrifter som meddelats med stö d av balken
handläggning av anmälan av verk samhet
tillsyn över t illståndsplikt ig verksamhet
t illsyn över anmälningspliktig verksam het
övr ig ti llsyn (t.e x. bost äder, förorenade om råden och U-verksamheter som int e fin ns listade)
ti llsyn över hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken)
För kommunal ver ksamhet gäller t re grundprincipe r vid taxesättning.

Självkostnodsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c § kom munallagen .
" Kommuner och landsti ng får inte ta ut högre avgifte r än som svarar mot kostnaderna för de tjänste r
eller nyt t ighete r som kommu nen eller landstinget t illhandahåller (sj älvkostnaden)" .

Likställigh etsprincipen som uttrycks i 2 kap. 2 § kom munallagen.
" Kommuner och landst ing skall behandla sina medlemm ar lika, om det int e finns sakliga skäl för
något annat" .

Retroaktivitetsfärbudet som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.
" I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retr oakti va komm unala avgifter frånsett
vissa speciella undantagsfall. Kommu ner och landsting får inte fatta beslut med t illba kaverkande
kraft som är ti ll nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det" .
Bygg- och miljönämnden har av kommunfullmäktige beslutade taxor för sin verksamhet . Taxa enligt
livsmedelslagen reviderades och antogs 2015 fö r att gälla från 1 ja nuari 2016. Bygg- och
miljöenheten har fortsatt översynen av övriga t axor som om fatta r ver ksamheten inom miljöt ill synen.
Detta förslag t ill reviderade taxor omfatta r taxor inom miljö balken och st rålskyddslagen samt en
översyn av befi nt lig timavgift. Bygg- och miljö nämnd en geno mförde senaste revisionen av ta xa enligt
milj öbalken och st rålskyddslagen år 2008 samt juste ring av timavgift 2012.
Förändringar mot befintlig taxa enligt miljöbalken.
Livsmedelsfö retagarna i Salems komm un bet alar sedan f lera år en årlig kontrollavgift som mo t svarar
den kontroll som Bygg- och milj öenhete n ska bedriva inom en 1 - 5 års period. Inom befintlig
milj öbalkstaxa är det enbart vissa miljöfarliga ver ksamh eter som idag har en årlig återkomman de
tillsynsavgift, s.k, c-verksamheter. Me d fö reslagen fö rändr ing har en generell plan för samtliga
verksamheter tagits fr am och t illsynen har fö rdelats under ett återkommande femå rsinterval l.
Mer parten av verksamheterna med regelbunden tillsyn fö reslås få en årlig t illsynsavgift. Övriga
verksam heter får en t imavgift som t as ut vid efter geno mförd t illsyn.

-..-. Salems
.

kommun
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Förändringar mot befint lig taxa enligt strålskyddslagen
Avgiften vid tillsyn kvarst år och verksamheterna debit eras efter genomförd ti llsyn fö r den t id
tillsynen tagit. En justering har gjorts av avgift för handläggning vid anmä lan av ny solarieverksamhet
och ändring av befintlig verksamhet för att an passa mot verklig ti d.
Föränd ring mot befintlig taxa i samband med prövning avanmälnings- ansökningsäre nden
En översyn och j ustering av samtliga avgifter har gjorts för att den tid vi tar ut ska motsvara den
faktiska handläggningskostnaden. De olika äre ndena har försetts med en fast t ima vgi ft som är en
bedöm ning ut ifrån erfarenhet av hur lång handläggningstiden tar. Där handläggnings tiden är
svårbedö md t illäm pas ti mavgift .

Våra beräkn ingar av handläggningskastnad per timme
För att beräkna handl äggningskostnad per t imm e är det först a stege t som ska t as att avgränsa det
som utgö rs av verksamhetens myn dighet sutövning. Hur st or del av verksam heten utgörs inte av
t ill syn och liknande som enligt milj öbalken kan defini eras som myndighet sutövning? Då man tagit
stä llning till detta är åt erst oden av ver ksamh eten det som myndig het en ska räkna in i underlaget för
beräknin gen av handläggningskostnaden per t im me.
Vid ber äkning av kost naden per handl äggningstimm e kan bl.a. följ ande kost nade r ink luderas:
Personal (löner och omkos t nade r).
Lokaler, förr åd och garage.
Adm inistrat ion och administrativt st öd, t .ex. registreri ng, de lgivni ng, arkiveri ng och
ekonomiskt arbete .
Miljöövervakni ng (luft, mark, vatten och bull er).
Övriga kostna der, t .ex. chefsöverl äggning, konsultat ion av sakkun niga, facklitteratur,
t rakta ment en, utrust ning för databehandling, fo rdon, mätutrustn ing, te lefo n, porto, repro,
utbild ning samt näm ndens ver ksamh et i den del som omfattar myndighetsutövning enligt
miljöbalken .

Bygg- och miljöenheten har vid översynen av befin tlig t imavgift använt sig aven modell" Beräkning
av hand läggningskostnad per t imme maj 2015" utfä rdat av Sveriges Kommu ner och Landsti ng (SKL),
Enligt bygg- och miljöenhet ens beräkninga r i Excelm allen utfärdat av SKL (bilaga 1) är kostnaderna för
den planerade ti llsynen enligt mil jöbalken beräk nas till 965 000 kr per år. Bygg- och m iljönämndens
inko mster från miljöb alksverksamhet är idag ca 170 000 kr per år. En föreslagen ökning av
ti mavgiften med 110 kr samt fö rslaget att överföra fl er verksamhe te r med åte rko mmande t ill syn på
fasta årliga avgift er skulle innebära föl ja nde int äktsökning. Sammant aget ger det en intäktsökning på
ca 400 000 kr.
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Område M iljö balk en

Nuvarande intäk t/ 2016

M iljöfarlig ver ksamh et fasta
årliga avgifte r
Miljöfarl ig verksamhet
prövning av ansökan/anmälan
Hälsoskydd sverksamhet fasta
årliga avgifter
Hälsoskyddsverksamhet
pröv ning av ansökan/a nmä lan

125000 kr

Intäkt med föreslagen
föränd ring12017
166 000 kr

45000 kr

90000 kr

O kr

220 000 kr

O kr

70000 kr

Föröndring från konsumentprisindex till Prisindex för kommunal verksamhet.
Vid t id igare beräkningar har bygg- och milj önämnd en vid indexuppräk ningen använt
konsument prisindex, vilket i dagsläget är nästan kon sta nt per år och avspeglar int e de ökade
kost naderna inom milj öbalken. Sveriges Kommu ner och Land sting har därför tag it fram ett " Prisindex

f ör kom m unalverksam het 2014-2019".
Tabell 1. Förändring i kronor (kr) per år för timta xan i livsmedelskontroll. Förändringen är beräknadenligt

"Prisindex / ör kommunal verksamhet 2014-2019" utfärdad av Sveriges kommuner och landsting. Timtaxan för
år 2012 - 2015 var 1000 kronor.
2016
År

2017

Prisindex tör

kommunal
verksamhet (PKV)
Förändring (kr)
Timtaxan enligt
prisindex (kr)

1110

1000

2018
3,3 %

2019
3,5%

+37
1147

+40
1187

Jöm/örelse med miljöbalkstaxan i lönet
Söd ertälje kom mun har höjt sin ta xa fr ån 890 kr (2011) till 976 kr (2015) (1006kr 2016), vilke t inn ebär
en schablo nmässig ökn ing med 86 - 116 kr per år. Bot kyr ka kommun har höjt sin ta xa f rån 850 kr
(2011) till 890 (2015), vilket innebär en öknin g med ca 40 kr per år (se tab ell 2). Den st örsta ökningen
har varit i Söd ra Roslagen, där den schablonmässiga ök ningen är 74 kr/år.
Nio komm uner har höjt t axan för 2016 och deras taxa är mella n 970 - 1240 kr

Tabell 2. Prisförändringen per kommun i Stockholms län i en period pa Sår (2011-2015). Tabellen är
sammanställd med stöd av värden utfärdade av Miljösamverkan Stockholms Län.
Kommun

Taxa år 2011

Taxa år 2015

Förändring 2011·2015 (kr)

Förändring (kr/år)'
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Tabell 2. Pnsfdrandrl ngen per kommun I Stockholm s län i en peri od på S år (2011-2015) Tabell en är
sammanst älld med stöd av värden utfärdade av Milj ösamverkan Stockholms Lan
Kommun

Taxa år 2011

Taxa är 2015

Förändring 2011-2015 (kr)

Förändring (kr/år)'

Botkyrka

850

890

40

8

Dandery d

890

890

O

O

Huddinge

850

960

110

22

Järfälla

830

950

120

24

Lidingö

875

1040

165

33

Nacka

800

995

195

39

Norrtälje

870

1175

305

61

Salem

1000

1000

O

O

Sigtuna

880

970

90

18

Solle ntu na

850

975

125

25

Solna

857

1060

203

41

Stockholm

930

1050

120

24

Sundbyberg

850

1050

200

40

Södertälje

890

976

86

17

Södert ö m

glO

920

110

22

Södra Roslagen

870

1240

370

74

Uppl ands Väsby

783

964

181

36

Upplands- Bro

853

853

O

O

Vallentu na

870

996

126

25
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Värmdö

880

1050

170

34

Österåker

865

1025

160

32

Bygg - och miljöenhetens bedömning
Dagens l imavgift är baserad på de kostnad er som bygg- och miljöen heten hade år 2012. Bygg- och
m iJjöenheten har därför använt den mall som tagits fram av sKL för att undersöka om nuvarande
ti mavgift täcker kommun ens kost nader fö r tillsy n enligt miljö balken. Enligt den nya beräkningen är
det rimligt att timavgiften höjs från dagens 1000 kronor till 1110 kronor.
Då dagens ti mavgift har kopplats mo t konsum entprisindex har timavgifte n inte kunn at höjas i den
takt som enhetens kostnader för mi ljöbalken har ökat bland annat på grund av lön eök ningar. Flera
kommuner har uppmärksammat pro blemet och använder i stället" Prisindex för kommunal
verksamhet" (PKV) som ti llhandahålls av s KL som jämförelseindex i taxan. PKV speglar bättre de
ökande kost nader som en kom munal enhet eller förvaltning har jäm fört med konsument prisindex.
Bygg- och miljöenhete n bedöme r att även Salems kommuns taxa fö r miljöbalken bör ha PKV som
j ämf örelseindex.
St rålskyddslagens t imavgift är den samma som miljöbalkens ti mavgift.
Enligt den gällande taxan för miljö balken och str ålskyddslagen så debiteras merp arten av den till syn
som bedrivs med ti mavgifter. Bygg- och miljöenheten bedömer att ut ifrån den plan som tagit s fram
så borde de verksamhet er som ligger på en regelbunden till syn ha en årlig t illsynsavgift som
mots varar den tillsyn som ska bedrivas. Bygg- och miljönämnden få r in intäkter för ti llsynen och kan
bemanna efter dett a.
Bygg- och milj öenheten föreslår att bygg- och miljö nämnden föreslår komm unf ullmä ktige att besluta
om en ny taxa för bygg- och miljönämndens t illsyn enligt miljöba lken och strålskyddslagen enligt
bilagt-förslag ti ll ny taxa samt att den nya taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2017.

~-C;2~&-Anne-Charlott e Glant z
Bygg- och miljöchef

Delges
Kommunstyrelsen / Kommu nfullmäktige

Salems
kommun

Taxa för prövning
och tillsyn enligt
miljöbalken
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx

~.

Mi ljö-och samhälJsbyggnadsfö rvalt ni nen
Bygg-och mi ljöen hete n

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 § Den här taxan gäller avgifter fö r Salems komm uns kost nader för prövning och till syn enligt milj öbalken
samt best ämmelser medd elade med stöd av milj öbalk en eller med anledn ing av EU:s fö rordningar inom
miljöb alkens ti llämpningsom råde.
Den avser bland annat naturvård- och kult urvård, skydd av områden, milj öfarlig verk samhet, hälsoskydd,
verk samheter som orsakar mi lj öskador, vattenverksam het, sköt sel av jordbruk smark, kemiska produkter och
biotekniska organismer, samt avfall och pro ducentan svar.
Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till kommunen ut gå för und ersöknings- och rätt egångskostn ader. (
26 kap. 22 § mil jöba lken, 25 kap. 2 § miljöba lken)
2 § Avgift enligt denna ta xa ta s ut för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledn ing av ansökningar om till stånd, dispens eller undantag.
2. Handläggn ing och andra åt gärder med anled ning avanmälan av verksamhet eller åtgär d.
3. Handläggning och andra åt gärder vid tillsyn i övrigt.
4. Uppdragsverksamhe t
3 § Avgift enligt denna taxa t as int e ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utr edni ng.
2. Handläggning som fö ranl ed s av att bygg- och miljönämndens (näm nden) beslut enligt miljöba lken
eller bestämmelser meddelade med stö d av miljöbalken öve rklagas.
4 § Beslut om avgift eller om ned sättn ing eller eft erskänkande av avgift fatta s av nämnden elle r av den som
nämnden delegerat beslutanderätten ti ll.

s § Alla som är skyldiga att beta la avgift enligt denna taxa är skyldiga att läm na de uppgifter som beh övs för att
avgifte ns elle r ersättn ingens storlek ska kunna bestämmas.
(26 kap. 22 § mil jöbalken, 27 kap. 3 § m iljö balken)
Avgift suttag sker

1.

I förhållande till den hand läggning stid som i taxan bestämt s för ärendet (fast avgift),

2.

I förhållande till den årliga handl äggningstid som anläggningen eller verk samheten tilldelat s (årlig

tillsynsavgif t),
3.

I förhållande till den fakti skt nedlagda handläggn ingstid i det enskilda ärende t (timavgift)

4.

Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid till ämpningen av denna t axa är timtaxan 1110 kronor per hel timme handläggningstid .
7 § I de fall tima vgift tas ut i förhållande till fakti skt nedlagd handl äggningstid avses med handläggn ingstid den
sam manlagda tid som varje tj änste man vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med
parte r, samråd med experter och myndighete r, inspekti oner, revisioner, provt agning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt i ärendet samt föredrag ning och beslut . Sådan avgift tas ut fö r varj e halv timm e nedl agd
handl äggnin gstid . Om den sam man lagda handl äggnin gstid en understiger en halv timm e per år t as ingen
timavgift ut .

För inspektioner, mätnin gar och andra kont ro ller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00
lördagar, sönd agar, julafton, nyårsafto n, påskafto n, tr ettondags afton, midsomma rafton och helgdagar, ta s
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
8 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalend erår (avgift sår) beslut a att ju ste ra i denna t axa fast ställda
tim avgift med en uppr äkning enligt prisindex för kommunal ver ksamh et (PKV) som tillha ndah ålls av Sveriges
Kom muner och Landstin g (SKL)
Avgifter f ör prövning
9 § Avgift fö r prövn ing av ansökni ngar om ti llstå nd, dispens eller und antag ska betala s i form av
1.

fast avgift genom att den handläggni ngsti d som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timta xan

2.

timavg ift genom den fakti skt nedlagda handläggningsti den i ärendet multi pliceras med tim taxan eller

3.

avgift enligt de gru nder i övrigt som anges i ta xebi laga 1.

Avgift ska bet alas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
Ärenden med fast avgift får debi tera s i förskott .
10 § Om det i beslut om tillstånd föresk rivs att en ano rdn ing int e får t as i bruk fö rrän den har besikti gats och
godkä nts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktn ing i den fasta avgiften. Kan anordn ingen därvid
int e godkännas, varför besiktn ing måste ske vid ytterligare ti llfälle, t as ti mavgift ut för kom munens kostnader
med anledning av den tillkomm ande handl äggningsti den .
11 § Avgift fö r prövn ing och eventuell tillko mmande avgift enligt 10 § ska betalas av sökande n. Avgift t as int e
ut för en ansökan som åt erkallats innan hand läggningen har påbörj ats.
12 § Avgift för prövning ska bet alas med en hel avgift även om ansökan avslås. I de fall som ärend et avskrivs
eller åte rtas efte r det att handläggningen påbörjats, ska avgift betalas för den faktiskt nedlagda
handläggningsti den.
13 § I ären den om ansökan om tills t ånd ti ll mi lj öfarl ig ver ksamhet som prövas av kommunen är sökanden i
förekom mande fall också skyldig att ersätta komm unens kostnader för sakkunniga som har ti llkall ats av
komm unen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätt a komm unens kost nader för
kungörelser i ärenden om ti llstånd, dispens eller und antag.
(19 kap. 4 och 5 § § miljöbalken, 7 ka p. miljöbalken, eller undantag enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken)
14 § Utöver avgift för prövn ing, kan avgift fö r tillsyn kom ma att t as ut för den verksamhe t eller åtgärd som
prövningen avser enl igt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning avanmälan
l S § Avgift för handl äggning avanm älan av verksamhet eller åtgärd ska bet alas enligt vad som anges i
taxebilaga 1 med angivet belo pp (fast avgift ) elle r med 1110 kronor fö r nedl agd handl äggni ngstid i ärendet
(tim avgift) eller enligt de grunder som anges i t axan.
Om en anmä lan om fatt ar fle ra milj öfarliga ve rksamh ete r enligt taxebilaga 2 ska full avgift bet alas fö r den
punkt som medför den högst a avgift en me d ti llägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för
övriga verksamhet er.
Avgift med anledning ava nmälan ska bet alas för varje avgift sbelagt ärende som anmälan avser
16 § Om fakti sk hand läggningsti d överskrider den i t axebilaga 1 eller 2 angiv na handläggningsti den med m er
än 1 timma ska avgift för den fakti ska han dläggning stiden betalas.
Avgift för handläggning avan mälningspliktig ändri ng av C-verksamhet bet alas med 1110 kronor per timme
nedlagd handläggningstid.

17 § Avgift för handläggn ing avanmä lan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhete n
eller vidta åt gärden. I ärenden om anmälan av milj öfarl ig ver ksamhet med beteckningen C i bilagan till
förord ningen (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekomman de fall också
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärende t. Avgift t as int e ut fö r en anmälan som
åte rkallats innan handläggningen har påbörj ats.
18 § Utöver avgift med anledning av handl äggning avan mälan, kan avgift för till syn i övrigt komma att t as ut
för den verksamh et eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt
19 § Verksamhete r med återkommande ti llsyn ska betala en fast årlig avgift . För övriga verksamheter tas
tima vgift ut . Den årliga avgifte ns st orlek baseras på den ti llsyn stid som mi ljönämnden fast ställ t för
anläggningen enligt bilaga 1, 2 och 3. Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga till synsbehove t med
hänsyn till typ av verksamhe t, verksamhetens omfattning och risker i övrigt. Den årliga avgiften beräknas
genom att ti llsynstiden multipliceras med aktuell ti mt axa. Tillsynsti d för mi ljöfarlig verksamhet bestä ms
genom klassificering enligt t axebilaga 2. Årl ig avgift för ti llsyn av hälsoskydd bestäm s enligt taxebilaga 1 och 3.
Inspekti oner och andra ti llsynsinsatser med anledni ng av att verksamhetsutövaren bryt er mot villkor, inte
åtlyder förelägganden eller för bud eller som föranleds av klagomål eller extr aord inära hände lser, ingår inte I
den fast a årsavgiften. För sådana åtgärder t as timavgift ut.
19 § Avgifter för till syn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggning stid som anges
för anläggningen eller verksa mhete n i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom
att den fakti skt nedlagda handläggningstid en i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxebil aga 1.
20 § För verksamhet som ti llst åndsprövat s ska avgiften bestämmas med ut gångspunkt från vad som före skrivs
i ti llståndsbeslut et om ti llåt en prod uktion svolym elle r motsvarande.
Om en fab rik, anläggning eller annan inrättning omfattar fl era miljöfa rliga verksamheter enlig t t axebilaga 2 ska
full avgift bet alas fö r den punkt som medför den högsta avgifte n med tillägg av 25 procent av summan av de
belop p som anges för de övriga verksamhete rna
2l § Årl ig avgift omfattar kalenderår och ska betala s i för skott. Avgift en ska betalas från och med det
kalenderår som följ er eft er det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anm älan skett ,
eller i de fall till stånd eller anmälan int e krävs ,eller verksamheten har påbörjats.
För tillsyn som sker dessförinnan och som int e ingår i avgift för prövning elle r för handläggning ava nmälan , t as
tima vgift ut. År lig avgift ska betalas med helt avgiftsbelo pp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.
22 § Årlig avgift baseras på ett årligt bedömt tillsynsbehov för varje verksamhet. I avgiften ingår fö rväntad
tidsåtgång för adm inistration, rådgivning , för beredelse och restid, tillsynsbe sök, samråd med myndighete r
mm, ut arbetande av beslut , eventuell granskning av resultat från egenkontroll, miljörapporte r mm.
23 § Om det vid ti llsyn eller provt agning vid anläggningar och verksamheter med årl ig avgift upp står
ytte rligare behov av till synsbesök eller uppfölj ande provtagning med anledni ng av br ister i anläggningen eller
verksamhete n får tima vgift om 1110 kronor debitera s fö r den tillkommand e till synen/p rovt agning en.
Inspektion er och andra tillsynsin satser med anledning av att verksamhetsutövare n bryt er mot villkor, int e
åt lyder för elägganden elle r förb ud eller som för anled s av ext raordinära händelser, ingår inte i den fasta
årsavgift en. För sådana åt gärder tas ti mavgift ut.

24 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedri ver elle r avser att bedriva verksamhete n eller vidta åt gärd
som föranleder avgiften .
Avgift en ska beta las av den som bedr iver verksamhet den 1 j anuari det år som avgiften avser.
25 § För tillsyn över m iljöskado r enligt 10 kap. miljöbalken, ska till synsavgiften betalas av den som enligt 10
kap. miljöba lken är ansvarig för avhjälpand e eller kostnader.
26 § För ti llsyn i övrigt tas ti mavgift ut . tim avgiften beräkna s genom att den utförda handl äggningstid en
mu lti plicera s med akt uell timavgift.
27 § För handläggning av miljösankti on savgifter debitera s fast avgift enligt taxebilaga 1.

Avgift för uppdragsverksamhet
28 § För nämndens uppdragsverksamh et t as avgift ut med 1110 kronor per nedl agd ti mm e.

Nedsättning av avgift
29 § Om det fin ns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, till synsbehovet, nedlagd
handläggningstid och övriga omständ ighete r, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller
efte rskänkas.

Avgiften s erläggande m.m .
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske ti ll Sa lems komm un. Betaln ing ska ske inom tid som anges i
beslutet om avgift eller i faktura.

Verk ställig hetsfråg or m .m.
31 § Kommu nal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsök ningsbalken. ( 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 §
förordn ingen (1998:940) om avgifter för pröv ning och till syn enligt miljöbalken)
32 § Kommun al nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omed elbart även om det öv erklagas. (1
kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordni ngen (1998:940) om avgifter för prövn ing och tillsyn enligt miljöbalken)
33 § En kom munal nämnds beslut om avgift överklagas ho s länsstyrelsen. (19 kap. 1 § mi ljöbalke n)
34 § Nämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, förordni ngen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, miljöprövn ingsförordninge n (2013 :251) eller förordnin gen (1998 :940) om avgift er för prövn ing
och tills yn enligt milj öbalken. göra motsvarand e ändr ingar i bilagorna ti ll denna taxa.
Nämnden får göra redakti onella ändri ngar i bilagorna till denna taxa för att korri gera fel elle r förbättra
läsbarhet en.
Denna taxa träder i kr aft den 1 j anu ari 2017. I ärenden som rör tillstånd och anm äln ingar tillämpa s t axan
på ärenden som kommer in efter denna dag.

Taxebi laga 1
Avgift er för prövning av ansökan, handläggn ing av anmälan samt övrig tillsyn.
Tid = Antal timma r nedlagd tid, tim=timmar
För att få fram belopp et för varje ver ksamh et mu ltip licera s siffran i tid-k olumnen med aktu ell timtaxa för

året.
T i tim -kolumnen= ej tJrlig avgift, istället deb itering förfaktiskt nedlagd tid

ALLMÄNNA HÄNSYN SREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN

Tid

Avgift

tim

tima vgift i

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

de fall
tillsynen
inte ingtJr i
den tJrliga
tillsynsavgif
ten enligt
taxebilaga
2

SKYDD AV OMRA DEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens fr ån st randskyddsbestämmelser
Prövning av ansökan om ti llstånd ti ll verksamhet eller åtgärd som inte får

ti m

timavgift

4

utfö ras utan ti llstånd enligt föreskrifter för nat ur- och kultu rreservat eller
vatte nskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur-

S

och kulturreservat, natur minn e, djur- och växtskyddsom råde eller
vattenskyddsområde

Anmälan
Handläggning avanmälan om en verksamhet eller åtgärd inom nat ur- och

4

kult urreservat eller vatt enskyddsområde som kräver anm älan enligt
föreskrift er för nat ur- och kult urreservat eller vattenskyddsområde
Handläggning ava nmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

tim

timavgift

tim

tim avgift

tim

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtart er, naturmi ljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätte n.
Till syn av vattenverksamhet

MILJÖFARLIG VERKSAMHE T ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövn ing av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattent oalett enl igt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfar lig verksamhet
och hälsoskydd avseende :

1. WC-avlopp ti ll slut en t ank

6

2. WC- och BDT-avlopp

8

3. BDT-avlopp

6

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsano rd ning för 6-25

10

personekvivalenter
5. Inrättande av gemen sam till ståndspliktig avlopp sanordning för 26-100

12

personekvivalenter
Prövning av ansökan enligt 17 § f örordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning f ör
utvinning av värme ur mark, ytvatten elle r grundvatten enl igt vad
kommunen föreskrivit avseende:
Berg- eller ytjordvärmepump
a. ut anför yttre skyddsområde för vatten täkt

3

b. inom vatt enskyddsområde
2. Övriga anläggningar

timavgift
3

Anmälan
Handläggning avanmälan avseende ändring av avloppsanordning
(14 § förordningen (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskvdd)

5

Handläggning av av anmätningsplikti g verksamhet enligt bilagan til t
förordnin gen (1998:899) om miljö farlig verksamhet och hälsoskydd

1.

Anläggande och drift av (C-pli kti g) verksamhet.

2.

Bedriva sådan verksamhet som avses i punkt 1. om inrättningen eller

ti mavgift
10

verksamheten ändras och ändringen är av bet ydelse från
störningssynpunkt

Tillsyn i övrigt
Åt erkommande till syn över mil jöfarlig verksamhet enligt förteckning i

Fast avgift

taxebilaga 2.

enl igt
avgiftskod i
t axebilaga 2

Till syn över mi ljöfarlig verksam het i övr igt
a.

u-verksamheter som ej är redovisade i t axebil aga 2.

ti m

b. enskilda avlopp och uppföljning av egenkontro ll

3

c.

3

mi nireningsverk med kemiskt fällni ngsmedel avseende anläggningar

ti mavgift

som är <= 25 pe/<= 5 hushåll
d. övrig miljöfarlig verksamhet

tim

Timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövnin g av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller

tim

områdesbestä mmelser enligt vad kommun en föreskrivit
(39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

1. Nöt kreatur, häst, get, får eller svin

4

2. Pälsdjur eller fjä derfä som inte är sällskapsdj ur

4

3. Orm

4

Annan prövning av fr ågor om till stånd sdispenser enligt lokala föreskrifter för

tim

ti mavgift

människors hälsa

Anmälan
Handläggning avanmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

1. Verksamhe t där allmänhete n yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

5

som inn ebär risk för blod smitta genom använd ning av skalpeller,
akupunkt urnålar, piercingsverktyg eller andra likn ande skärande eller
stic kande verkt yg
2. Bassängbad som är uppl åtn a åt allmänhet en eller som annars används av

8

många människor
3. Förskola, öppen förskola, fritidsh em, öppen fritid sve rksamhet,

10

förskoleklass, grundskola, gym nasieskola, särskola, specialskola, fr istående
skola, riksint ernat skola eller resurscenter

Tillsyn
Tillsyn över följande verksamheter, byggnader, lokaler och anläggningar
(38 och 45 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
Bassängbad som är upplåtna åt all mänhete n

5

Med Bassä ngbad avses anläggningar som är avsedda fö r vattenakti vite te r t. ex.
bubbelpooler, damma r, t ankar, tunnor eller st örre kar.
Fastighet sägare till fl erbo stadshus eller vid uth yrn ing av perman ent bostad per

1 tim årlig

1 tim årlig

fastighetsb eteckning

basavgift

basavgift

+

+

Tex. för till syn som rör fastighet sägarens löpand e egenkontroll av radon,
fu kt skydd,ventilatio n och konstruktionsrel aterad e frågor.

För varje byggnad med bostäder ut över byggnad 1 tillkommer en avgift på 0,5
tim.

0,5 tim /

0,5 tim/

byggnad

byggnad

med

med

bostäder

bostäder

Därefter

Däreft er

tim avgift i

timavg ift i

varj e

varj e enskilt

enskilt

ärende

ärende

Lokaler för skola och barnom sorg

1. skola med mer än 400 elever
2. skola med mer än 40 men högst 400 elever

3. skola med högst 40 elever

6
5

4.

Förskola me d mer än 100 barn

3
5

5.

Förskola med mer än 40 men mindre än 100 barn

4

6. Förskola med högst 40 barn

3

Övriga lo kaler för undervisning, barnomsorg och friti dsverksamhet

3

Lokaler fö r vård och annat omhändertagande

3

Samlingslokaler där många människor upp ehåller sig

ti m

tim avgift

Hot ell, pen sionat,camping och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt

ti m

ti m avgift

ti m

tim avgift

erbjuds bostad
Idrottsanläggni ngar, gym och li knande anläggni ngar som är uppl åtn a för
allmänhete n eller som annars utn yttj as av många männ iskor.
Stran dbad som ej ingår i de lokala ordningsför eskrift erna

3

Vid briste r vid ti llsyn eller provt agning av badp lat sen
Lokaler där all mänhet en yrkesmässigt erbj uds hygienis k behand ling och där

tim avgift

3

det fö religger ri sk fö r blodsmitta .
(fot vård, t atu erare,akupunktu r, piercing mm)
Övriga lokaler för hygienis k behandling

2

(fr isör er, massöre r,hudvård, mm )

Tillsyn i övrigt
Tillsyn av hälsoskydd i övrigt

tim

timavgift

Lokaler för förvaring av dj ur

tim

tim avgift

Tillsyn över kosmetiska och hygieniska produkter

tim

timavgift

(tex höga lj udnivåer, st örni ngar från toba ksör,smittutred ningar,husdjur elle r
andra djur som orsakar olägenhet för männ iskors hälsa mm)

Analyskostnader och kostnader för sanering
Analyskostnader, annan av laborator iet uttagen kostnad för
provtagni ngsutru st ning samt tr ansport eller fra ktko st nader som ti llkomm er
ut över års- och / eller ti mavgift
(Tex provtagning i samban d med ti llsyn av bad eller provtagning vid

Analyskostnade r
och omkostnader

smitt utredning eller smittspå rning)
Kostnader för saneri ng i samband med smittskyd d

Sanerings-

Enbart om det berör verksamhets ut övare elle r en anläggning

kostnader
och omKost nader

Gödselhanteri ng enligt 9 kapitlet miljöbalken
Anmälan
Handläggning ava nmälan om spridning av nat urligt gödsel, slam och annan

3

orenlighet inom eller inti ll omr åde med detalj plan
(lokala föreskrifter med stöd av 40 och 42 §§ förordningen om miljöfarlig verksam het
och hälsoskydd)
Handläggning om att anlägga göd selstad eller annan upp lagsplat s för

2

dj urspill ning
(37 och 42 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskvdd)

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning ava nmälan om avhjä lpande åt gärd med anledni ng aven

ti m

timavgift

tim

ti mavgift

ti m

timavgift

tim

tim avgift

tim

ti mavgift

föro reningsskada i mark- eller vattenom råde, grundvatten ell er byggnad ell er
en anläggning.
128 § förordningen (1998:899)om miljöfarlig verksa mhet och hälsoskydd)
Handläggning enligt 10 kap. 14 § m iljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutöv are om över hängande fara fö r allva rlig milj öskada eller
att allvar lig miljö skada upp stått .

Tillsyn
Tillsyn av mar k- och vattenområden, grundvatt en, byggnader eller
anläggningar samt allvarliga milj öskador.
110 kap. miljöbalken)

VATTENVERKSAMHET 11 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om upp lag som inneh åller petrol eum - olje-, eller
tjärprodu kter, lösningsmedel, vägsalt , gödsel eller andra liknande prod ukter
som kan förorena yt vatt en eller grundvatten enligt vad komm unen föreskrivit
i lokala hälsoskyddsföre skrifterna .

Tillsyn
Tillsyn av vattenverksa m heter

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBAL KEN
Prövning
Prövn ing av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverket s föresk rift er (SNFS 1997:2)

tim

om spridning av kem iska bekämpningsmedel

Anmälan
Handläggning avan mälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS
1997 :2) om spridn ing av kemiska bekämpni ngsmedel

3

ti mavgift

Hand läggning ava nmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsver ket s före skrifter (NF5

3

2003:24) om skydd mot mar k- och vatt enförorenin g vi d lagr ing av brandfarliga
vät skor
Handläggnin g ava nmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskydd

3

bet räff ande asbest i venti lationsanläggningar.
Handläggning enligt 18 § föro rdningen(2007 :19) om PCB

3

Information
Handläggning av info rmation enligt 28 § fö rordningen (2007:846) om

2

fl uorerade växt husgaser och ozonned bryt ande ämne n av ut rustni ng som
innehåll er CFC, HCFC, halon, HFC
Handläggning av information enligt 4: 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NF5 2003 :24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarl iga vätskor, om att inst allera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt
1:3 § (krav på information gäller int e ano rdningar enligt 1:2 § som avses
installeras inomhus):

1. Förvar ing av mer än 1 m' dieselolj a eller eldn ingsolja i öppen cistern i mark.

2

2. M arkförlagda rör - och slangledningar som är anslut na ti ll öp pna ciste rne r

2

ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vät skor samt spillolja.

3. Förvaring av eldn ings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med

2

tillh örande rörledningar om cistern en rymm er mer än 1 m' men högst 10 m"
4. Hantering av mer än 250 lite r brandfarlig vätska ino m vattenskyddsområ de

4

Tillsyn
Återkommande Tillsyn av anläggningar som innehålle r CFC, HCFC, halon, HFC

2

vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordni ng (2007:846) om fl uo rerade
växt husgaser
Tillkomma nde avgift för handläggn ing av kontrollIrapporte r
1.

när påminnelse om rapport måste skickas

tim

ti mavgift

2.

om rapporten är ofu llständ ig

tim

ti mavgift

Tillsyn över förvaring av mer än en kubikmet er brännolja eller eldn ingsolja i

800 kr/år

öpp en cistern (i/ovan mar k) eller hante ring av mer än 250 lit er brandfarlig
vätska inom vatt enskydsområde som bedöm s betryggande enligt
besiktningsproto koll .
Tillsyn över förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännol ja eller

tim

ti mavgift

ti m

ti mavgift

tim

Timavgift

eldni ngsolja i öpp en cistern (i/ ovan mark) eller hant ering av mer än 250 lite r
brandfa rlig vätska inom vatte nskydsom råde som bedöm s betrygga nde enligt
besikt ningsprot ekoll .
Återkommande ti llsyn av kontrollrappo rt från besiktning av lagring av
brand farlig vara i öpp en cistern st örre än 1 kbm och mind re än 10 kbm.
Tillsyn över anläggningar med tillh öra nde anordningar enligt
Naturvårdsverkets författningssamling (NF5 2003:24)

Tillsyn i övrigt av kemiska prod ukt er

tim

ti m avgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MIUÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om di spens/ti llst ånd att själv återvinna och bortskaffa

6

avfall på fastigheten. (15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken)
Prövnin g av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommun ens
föreskrifter om avfallshante ring.

1.

Uppehåll i hämt ning

2

2. Gemensam beh ållare

2

3. Total befrielse

2

Anmälan
Handläggning avanmäla n från fastighetsägare om att på fastigheten
kompostera eller på annat sätt åt ervinna eller bortska ffa annat hushållsavfall
än tr ädgårdsavfall. (45 § avfallsföro rdni ngen (2011:927)

1. komposte ri ng av matavfall
2. slutbe handli ng av latrin iförbränningstoalett ,
kom posterin gsanläggning, för multningsanläggning
3. slutbe handli ng av slam i kom posteringsanläggnin g
4. övrigt bortskaffande av avfall

O
2
2
ti m

tim avgift

tim

timavgift

tim

tim avgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och prod ucent ansvar.

tim

tim avgift

Åt erkomman de ti llsyn av åte rv inningsstationer, mi ljöst atione r, miljögå rdar

ti m

tim avgift

Tillsyn
Tillsyn av ned skräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde
elle r insyn till.
Tillsyn över t ransport örer av farligt avfall med tills tå nd.
(26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063))

elle r mot svarande.

Miljösanktionsavgift
Handläggning av miljösanktionsavgift .

2

Uppdrag
Vattenprov tagning på uppd rag (analys- och resekostna de r ti llkommer)

tim

tim avgift

Sammanställning och bearb etn ing av o bjektregist er eller ur diari et förd a

ti m

tim avgift

ti m

ti mavgift

ärenden.
Övriga tjänst er som utförs på uppd rag

Sal e ms kommun. rraxa för pröv ning o ch tillsyn ino m m iljö bal kens o m råde
T axe bila ga 2 till ta xa 201 7 -A vgi ft sk lasser för m ilj öfarlig verksamhet
KK= Klas sningskod . T im=T im m ar PN= Prövning snivå .
För att få fram be loppet för v a rje verksa m het m ultiplic eras siffran i TF-ko lu mn e n med akt ue ll
ti mtaxa för åre t.
T i T im-kolumnen= ej å rlig avg ift , istället debitering fö rfaktiskt ned lagd tid
Om nya miljöfa rliga verksa m heter lillkommer inom Sa lems komm un som inte fin ns m ed i denna
taxe bilag a tillä m pa s t imtaxa enligt 7 §, ta xa fö r m iljönä m nde ns ve rksamhet enligt m iljöbalken .

2

ITiml

I

I

KAP

4§

JORDBRUK
1.2001

3

U

1.2002

2

U

1.30

3

C

1.3001

4

U

1.3002

2

U

1.300 3

T

U
U

1.3005
1.3006

2
1

U

Diurh ållnlnq m. m .
Anlägg ning med stadigvara nde djurh ållnin g med mer än 30 djurenheter men högst
100 djurenheter, dock inte inhägnad .
Med djure nhet avses sam ma som under 1.20-2
Anläggning med stadigvara nde djurhållning med mer än 10 djurenheter men högst
30 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med diure nhet avses samma som under 1.20-2
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknand e lordbruksoroduktion.
Väx thus eller pla ntsko la med en odlmqsvta som är större än 5000 kvadratmeter
Växthu s eller plantskola med en odling syta so m är större än 2000 men högst 5000
kvadr atmeter
Växthus eller plan tskola med en odlinosvta som är höost 2000 kvadra tmeter
Areal för jordbruksändamål för produktion av spann mål, oljeväxter, energigrödor
överstioande 100 hektar
Area l för jordbruksändamål för produktion av spannmål, oljeväxte r, energ igrödor
öve rstioande 30 hekta r men mindre än eller lika med 100 hektar
UTVI NNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS , KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M

4

KAP

Ber!!, naturqrus, och andra jord art er
2§

10.1001

6

U

Endast upp läggnino eller borttorslino av redan utbrutet eller bea rbetat material

3§

10.2001

6

U

4§

10.30

10

C

10.3001

6

U

Endast upoläggn ino eller borttor slino av redan utbru tet och bearbetat material
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10000 ton totall uttag en mäng d
naturgrus.
Täkt för markinne havarens hus behov av hög st 10 000 ton natu rgrus (totall uttagen
mängd).
Täkt för markinneh avarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kub ikmeter torv (totalt uttacen rn änq d) .
Täkt för markinnehavaren s husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttag en mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde hög st 5 hektar , eller
3. högst 50 000 kubik me ter torv (totalt uttaoen mängd).
Anläggning för sortering ell er krossni ng av berg, naturgrus elle r andra jordarter
1. inom om råde som omfattas av deta ljpla n eller omr ådesbestämmelser , eller
2. utanför områd e so m omfa ttas av deta ljplan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio
kalenderdaoar unde r en tolvmånad ersoeriod .

5§

C

10 .40

8

6§

10.4001

4

U

10.50

10

C

10.50-1

14

C

•

mer än 100 000 ton per år

10.50-2

10

C

8

C

•
•

mer än 50 000 ton men höost 100 000 ton per år

10.50-3
10.5Q-4

4

C

•

höcst 1 000 ton pe r år

mer än 1 000 ton men n öost 50 000 ton per år

Sa lems kommun, ITaxa 2017 inom miljöba lkens område, bil 2
10.5001

8

U

Anläggning för sortering eller kro ssning av berg , naturgrus
eller andra jordarter
1. inom omr åde som omfattas av deta ljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför om råde som omfattas av deta ljplan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under hög st trettio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod .

5

KAP
3§

10§

13 §

24 §

30 §

32 §

32 §

LIVS MEDEL OCH FODER M.M.
15.3001

4

U

15.5002

8

U

15.8001

2

U

15.9002

12

U

15.10001

6

U

25

C

15.12001

6

U

15.14001

4

U

15.14002

4

U

15.18001

3

15.20001

2

15.120

Anima liska råvaror
Slakteri för en produ ktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kale nderår, om
verksamh eten inte är tillståndspliktia enligt.
A nläggn ing för framställning av livsmedel med beredning och behand ling av
anima liska r åvaror (utom mjölk, fisk och ska ldjur) för en produktion av högst 400 ton
produkter oer ka lenderår .
Rökeri för en oroduktlon av höast 50 ton rökta orodukter Der kalenderår.
Ve ne tabiliska råv aror
Anl äggning för framställning av livsmedel med beredn ing och behandling av
vegetabiliska råvaror för en produktion av hög st 50 000 ton produ kte r per
kalenderår.
Bage ri som förbru kar högst 15 ton torrjä st eller 50 ton annan jäst per kalenderår.
Anl äggning för beredning eller konservering av frukt , bär , rotfrukter eller grön saker
för en oroduktlon baserad Då mer än 2 000 ton råvara oer kalenderår.
Anläggning för beredning eller kon serve ring av frukt , bär , ratfrukter eller grönsaker
för en oroduktlon baserad Då höost 2 000 ton råvara Der kalenderår.
Anl äggn ing för tillver kning av kva rnpradukter för en produktion av högst 1 000 ton
I Der kalenderår.
Siloanläggning för torkning , rensning eller lagring av spannmål med en
Iaorino skaoa citet av mer än 10000 ton.

Miölk , ol lo r, fe tter m .m .
Anl äggning för framställning av mjölkprodukter (med unda ntag av glass) för en
I oroduktlon baserad nå en lnvåonino av h öost 500 ton Der kalenderår.
U Anl äggn ing för framstä llning eller raffineri ng av vegetabiliska eller anima liska oljor
eller fetter eller produkte r av sådana oljor eller fette r för en produktion av högst 100
ton Der ka lenderår.
U

15.220

8

C

Glass
Anläggn ing för tillverkning av gla ss för en produktion av me r än 10 ton per
kalenderår..

15.22001

2

U

Anl äaan ina för tillverknina av ala ss för en oroduktlen av höo st 10 ton Der kalenderår.

15.280-4

10

C

Annan Iivsmed el s tl ll verkninn
Anl äggnin g för tillve rkn ing av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.

15.28002

6

U

15.300-2

20

C

15.3000 1

6

U

15.300-3

20

C

An l äocnino för tillverkninn av h öc st 1 000 ton eastae rodukte r Der kalenderår.
An läggning för framstä llni ng av mer än 15000 ton andra livsmedel, am
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av bes krivningarna i 1-31 § (15.10- 15.290), och
b) medfö r utsläpp av va tten sam leds till ett externt
avloc osren inosverk som är tillståndsDliktiat.
A nlägg ning för fram ställning av högst 15 000 ton livsmedel, om ver ksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 1-31 § (15 .10-15.290), och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett exte rnt
avlooesrenlnosverk som är tillst åndsnlikt ict
An läggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton livsmedel , om
verksamheten
a) inte är till stånds - eller anmä lnings plikt ig enligt någon
av beskrivningarna i 1-31 § (15.10- 15.290), och

2

Sa lems kommun,

f Taxa 2017 i no m miljöbalkens o m r å de, b il 2
b}

6

U

15.310

6

C

20.3001

8

U

22.4003

T

U

25.30

8

C

25.300 1

4

U

6§

25.50-2

12

C

6§

25.50·3

8

C

25.5001

6

U

6§

25.50·6

15

C

6§

25.50·7

12

C

6§

25.50-8

10

C

25.5002

6

U

15.30002

33 §

medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsrenlnosverk som är tillst åndspliktlqt.

An läggning för framställni ng av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstå nds- eller anmä lningspliktig enligt någo n
av beskrivningarn a i 1-31 § {15.10-15.290}, och
b) medför utsläpp av vatte n som inte leds till ett externt
avloppsreninosverk som är tillst åndspliktiqt.
Anl äggning för yrkesmäss ig indu striell förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig ve rksamhet enligt
1-32 ~ (15.10-15. 300).

8
KAP

10
KAP

13
KAP
4§

FOTOGRAFISK EL LER GRAFISK PRODUKTION

14
KAP
12 §

TRÄVAROR
Sågverk eller annan anläggning för tillve rkning av träproduk ter genom sågning ,
hyvling eller svarvning för en prod uktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter
fotografiskt mate rial i form av film eller papperskopior framk allas per kalenderår.
GUMMI- OCH PLASTVAROR
A nläggning för att genom ytte rligare polyme risation tillverka produkter av plast, om
I produktionen bas eras på mer än 1 ton plastråvara per kalend erår
An läggning för att gen om ytte rligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
produktionen baseras på högst 1 ton plastråva ra per kalende rår.
An läggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högs t 200 ton
plastråvara per kalenderå r och inte omfattar ytte rligare polymerisatio n, för tillverkning
av produkte r av plast föru tom endas t mekanisk montering eller mekanisk
bearbetnino .
Anläggning där produktionen base ras på mer än 1 ton me n hög st 20 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterliga re polymerisation, för tillverkning av
produkte r av plast föruto m endast mekanisk rnonterinc eller meka nisk bearbetnino .
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalende rår och
inte omfatta r ytterligare po lyme risation, för tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk monte rmo eller meka nisk bearbetni no.
Anläggning där produktionen base ras på mer än 5 ton men högs t 10 ton plastråvara
per kalenderår och inte o mfatta r ytte rligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrerino med plast.
An läggn ing där produktionen baseras på mer än 3 ton me n högst 5 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggn ing eller
kalandrer ino med olast.
A nläggning där produkti on en baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation , för beläg gning elle r
kalandrerino med plast.
Anläggning där produ ktion en base ras på högst 1 ton plastråva ra pe r kalenderå r och
inte omfattar vtte rlioare oolvrnerisatlon, för beläoonino eller kalan drerin o med plast.
ICK E-METALLI SKA MINERALISKA PROD UKTER

26.110

12

C

26.11001

6

U

16 §

26.150·1

20

C

16 §

26.150· 2
26.15001

C
15
T

U

Ceme nt , bet on q, kal k, krita och gips
Anläggning för tillve rkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalende rår. eller
2. varor av beto no, lättbetono eller cement per kalenderår.
A nläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbeton g per kalenderår, eller
2. varor av betona , lättbetono eller cement per kalenderår .
Andra icke-met allisk a minerali ska produkte r
Asfallverk eller olje grusve rk som ställs upp inom område med detalj plan eller
områdesbestämmelser.
Asfall verk eller oljegrusver k som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i m er än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltver k eller oljeg rusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller
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4§

8§

6

U

28.40

12

C

28.4001

6

U

28.700 1

2

U

Mekaniska verks täder med våttrumlina av mindre än 1 ton metaller.

28.71

10

C

Blästrinosarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter VIa.

28.7101

6

U

Blästrinosarbete omfattande höost 500 kva dratmeter VIa.
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METALLBEAR BETNING M.M.

8§

34.80·2

18

C

8§

34.80-3

12

C

34.8001

4

U

34.8002

T

U

34.800 3

4

U

34.80 04

2

U

1135.200 2

2

39.2001

25

U

39.200 3

45

U

39.30

10

C

Ma skinell be arbe tn ina
An läggning där det före ko mmer maskine ll metallbearbetning oc h där total tankvolym
fö r skärvä tskor, processoljor oc h hydraulo ljor i metallb earbetningsmaskin ern a är
större än 5 kubikmeter men h öqst 10 kubikmeter
An läggning där det före komm er maskinell metallbearbetnin g och där total tankvolym
för skärv ätskor, processoljor och hydrauloljor i meta llbea rbe tningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter men hög st 5 kubikmete r.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbea rbetning och där total tankvolym
för skärvätskor, processoljor och hydr auloljor i metallbearbetningsmaskine rna är
större än 50 liter men högst 1 kubikmeter . Med total tankvolym avses såvä l volymen
i ett fast centralt system för vätskor som vo lymen i lösa beh ållare som är kopplade till
meta llbearbetningsmaskin eller öppna de behå llare som an vänds för påfy llning av
metallbearbetninosmas kin .
Anläggning där det förekommer maskine ll metallbearbetning oc h där total tankvolym
för skärvä tsko r, processoljor oc h hydraulo ljor i metallbearbetningsmaskinern a
mindre än 50. Med total tan kvo lym avses såvä l volymen i ett fast ce ntra lt system för
vätsko r som volym en i lösa beh ållare som är kopp lade till metallbearb etningsmaskin
eller öoonad e behållare so m används för oåfvlln ino av metallbearbetnino smaskin.
An läggning där det före kommer maskinell metallbearbetning med en tillverkn ingsyta
(exklusive yta för endast m onte ring) me r än 1000 kvadratme ter me n högst 500 0
kva dratme ter
Anl äggning där det fö rekommer maskinell meta llbearbetning med en tillverknin gsyta
(exk lusive yta för endast m ont ering) mer än 50 0 kvadratm eter men högst 1000
kva dratmete r

Skepns varv
I ~ Småbåtshamnar, ma rino r, spo lplatser elle r vinterförvaringsplatser där reng ör ing ,
Ilslipning och/elle r m ålnino av båtbottna r förekommer.
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3§

METALL- OCH PLASTBEHA NDLIN G, AVFETINING OCH FÄRGBORTIAGNING
An läggning för järnfosfatering eller anna n kem isk eller elektro lytisk ytbehandling av
metall eller plast , om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högs t 30
kubikmeter.
Anl äggni ng för annan beläggn ing med metall än genom kemisk eller elektroly tisk
ytbeha ndling , om verksa mhete n ger upph ov till mer än 1 kubikmete r avloppsva tten
I per kalenderå r.
An läggning för
1. belägg ning me d metall på annat sätt än genom kemisk eller elek trolytisk
ytbehan dling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalende rår , eller
2. våttrumling av ann an me tall än aluminium eller stål , om verksamheten ger
uoohov till höost 10 kub ikmeter av looosvatten oer kalenderår.

28.1001

FÖRBRUKNING AV ORGA NISKA LÖSNINGS MEDEL
Anläggning där högst 25 ton org an iska lösningsmed el förbrukas per kal enderår i
a) dju ptryck av pub likationer,
bl bandlackering , eller
ci tråirnpreqnerinq .
An läggning dä r organiska lösningsmedel för brukas med högst 100 ton per
kalenderår i tillverkninq av lack , trvcktäro , lim eller andra belåqqninqspreparat.
An läggning där organiska lösningsm ed el fö rbrukas per kalenderår med
1. mer än 15 ton i ru lloffset med heat setfärg,
2. mer än 15 ton vid dj uptryck av förpa ckningar, flexografi, screen tryc k,
laminering eller lackering ,
3. mer än 1 ton i ytrengöring , om lösningsmedlet inne håller någon

4
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5§

39.50-2

30

C

5§

39.50-3

18

C

39.500 2

8

U

39.5003

6

U

39.5004

T

U

kemiskprodukt. som enligt föres krifter om klassifice ring och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna "misstänks
kunna ge can cer" , " kan ge cancer", "kan ge ärftl iga genetiska skador", "kan
ge cance r vid inandning ", "kan ge nedsatt fortp lantningsförmåga " elle r "kan
ge fosters kador",
mer än 2 ton i annan ytreng öring ,
mer än 500 kilog ram i fordonsl ackering,
mer än 5 ton i be läggn ing av lindningstråd,
mer än 15 ton i beläggning av träytor,
mer än 1 kilogram i kem tvätt,
mer än 10 ton i läderbeläggni ng,
mer än 5 ton i skot illverkning,
mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
mer än 5 ton i lim belägg ning ,
mer än 5 ton i anna n belägg ning,
mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller anima liskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja.

Anläggning där det per kalende rår förb rukas
orca niska lösninqsrnedel.
Anl äggnin g där det per kal enderår förbrukas
orqan iska lösninq smed el.
An läggning där det per kalenderår förbrukas
lösninqs medel.
Anläggning där det per ka lende rår förbru kas
l ösninosme del.

mer än totalt 10 ton me n högst 25 ton
mer än totalt 5 ton men högst 10 ton
mer än 2,5 men högst 5 ton organiska
mer än 0,5 men högst 2,5 ton orga niska

An läqqninq där det per ka lende rår förbrukas h öqst 500 kq orqaniska l ösninqsmedel.
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2§

39 .70

18

C

39 .7001

6

U

HANTERING AV BRÄNSL EN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTE R
A nläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, pe troleumprodukter
eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vi ett
och samma tillfä lle ,
2. andra kemiska prod ukter än som avses i 1, om
al någon produ kt enligt föreskrifter om klass ifice ring och märkning av
kem iska produkter som Kem ikalieinspektionen har meddela t, är
klassifice rad eller uppfyll er kriter iern a för att klass ificeras med de
riskfraser som ingä r i faroklasse rna "mycket giftig" , "giftig",
"frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk"
eller miljöfarlig".
b) det är fråga om en verksam het för energiproduktion eller kemi sk
indus tri oc h anläggn ingen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton
vid ett och samma tillfälle, eller
3. and ra ke miska prod ukter än som avses i 1 och 2 om det i anläggni ngen
laoras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lag ring av
1. gasformiga eller flyta nde petrokemiska produkter, oljor , petroleumprodu kter
eller bränn bara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vi ett
och sam ma tillfälle,
2. and ra kemiska prod ukte r än som avses i 1, om
al någon prod ukt enligt fö resk rifte r om klass ificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfy ller kriterierna för att klassificeras med de
riskfra ser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig",
"frät ande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk"
eller mi ljöfarlig".
bl det är fråga om en verksa mhet för energiprod ukt ion eller kemisk
industri och anläggn ingen har kapa citet för lag ring av mer än 1 ton
vid ett och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska pro dukter än som avses i 1 och 2 om det i an läggningen
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GAS- OC H VÄTSKEFORMIGA B RÄ NSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Förbrännina
40.5101

T

U

8§

40.60-1

15

C

8§

40.60·2

15

C

40.60·3

~

8§

40.60-4

6

C

8§

40.60·5

3

U

8§

40.60·6

15

C
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1§

50.10·1

10

C

50.1001

5

U

50.1002

2

U

50.1003

T

U

2§

50.20-1

9

C

2§

50.20-2

5

C

50.2001

3

U

50.2002

2

U

50.2003

20

U

Fordonsverkstad med mer än 1500 kvadratmeter ver kstadsvta.

50.2004

4

U

Fordonsverkstad med mellan 501 och 1500 kvadratmeter verkstadsvta.

50.2005

3

U

Fordonsverkstad med högst 500 kvadratmeter ve rksta dsvta

8§

C

24
KAP

Anläggn ing för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mindr e än eller
lika med 20 meaawatt.
Anläggning för förbränn ing med en total installerad tillfö rd effekt av mer än 5 MW
men högs t 20 MW, om a nnat bränsle används än enbart eldningsolja eller
br änsleoas.
Anläggning för förbränning med en tot al insta lle rad tillförd effekt av mer än 2,5 MW
men högst 5 MW , om an nat br änsle används än enbart eldningsolja eller
br änsleoas.
An lägg ning tör förbränn ing med en tota l install erad tillförd effekt av mer än 1000 kW
men högst 2,5 MW, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller
br änsleoas.
Anläggn ing tör förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500
kilowatt me n högst 1000 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja
eller br änsleoas.
An läggning för förb ränn ing me d en tota l install erad tillförd effekt av mindre än 500
kilowatt, om ann at bränsle används än enbart eldnincsoli a elle r br änsleoas.
An läggning för för bränning med en tot al installerad tillförd effekt av mer än 10 MW
men högst 20 MW , om inget annat bränsle anvä nds än eldningsolja eller br änsleoas.
FOR DONSS ERVIC E OC H DRIVMEDELSHANT ERING
Anläggning för tvättning av
1. fle r än 5 00 0 pe rsonbilar pe r kalenderår ,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar elle r lok per kalenderår , ell er
4. fler än 1 000 andra motord rivna fordo n per kale nde rår.
Anläggning tör tvättn ing av
1. mellan 2000 och 5000 pe rsonbilar per kale nde rår,
2. högst 100 tåg elle r flygpl an per kalen derår,
3. högst 500 tågvagnar elle r lok per kale nde rår , eller
4. mellan 50 10ch 100 0 andra mo tordrivna fordon pe r kale nde rår.
An läggning tör tvättning av
1. högst 2000 personb ilar per ka lenderår,
2, högst 500 and ra motordrivna fordon Der kalenderår.
Däc kverkstad med tvätt av däck
An läggning där det pe r ka lende rår hanteras
motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
000 kubikmete r flvtande motorbrän sle.
An läggning där det per ka lende rår hant eras
motorb ränsle .
Anläggning där det per ka lende rår hanteras
avsed d som mot orbränsle .

mer än 5 000 kubikmeter flyta nde
mer än 1 000 kubikmeter men högst 5
högs t 1 000 kubikmete r flytande
högst 1 miljo n norma lkub ikme ter gas

INFRASTRUKTUR
1~"; M r

63.10001

180

U

63.10002

115

U

~n~ r

...

Väganläggning i drift upplåten för allmä n tra fik, med en sammanlag d trafik med mer
än 1 000 000 000 fo rdonskilometer per kale nde rår
Väganläggn ing i drift upplåten för allmän trafik, med en sam manlagd trafik med
minst 100 000 000 fordonskilometer men hög st 1 000 000 000 fordonskilom eter per
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kalenderår
Spåranläggn ing i drift för lokal kollektivtrafik med en samma nlagd spårlängd öve r 80
kilometer
Spåranläggning i drift för regio nal ko llektivtrafik eller natio ne ll person och/eller
nods trafik med en samman land so årlänod öve r 30 kilome ter

63.10101

115

U

63 .10102

60

U

63.10103

30

U

Övrioa so åranläoon inoar

63.10104

T

U

Trafikverket s nvbvconad av vän- eller so årant äooninoar

85.2001 1
85.20012
85.200 1·
3

4

U

3

U

27
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HÄLS O- OCH SJUKVARD
Tandvårdsverksamhet fler än 10 be hand linasstolar

2

I

[0-"

T

--r=

U

28
KA P
2§

90.20-1

20

C

2§

90. 20-2

10

C

90.2001

8

U

90.20021
90 .20022

4

U

1L2..J

U

IL.!...J

U

90.2003
1190.2004
11<10.2005

REN ING AV AVLO PPSVATTEN
Avloppsreningsan läggni ng som är dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter
men h öost 2000 nersonekviva lente r.
Avloppsreningsa nläggning som är dimensionerad för me r än 200 personekviva lenter
men h öost 500 nersonekvivalenter
Avloppsreningsan läggn ing som är dimensio nerad för mer än 100 personekvivalenter
men h öost 200 nersonekviva lenter
Avlooosrenlnosan l åconlno som är dimensionerad för 50-100 oersonekvivalenter
Av looosrenincsanl äoonino som är dimensionerad för 26-49 oersonekvivalenter

ho--

I~ ILJ:!....J
12

h---.

Av loppsreningsanläggning med kemfällning elle r motsvarande, t ex minireni ngsverk
som är dimensionerad för mindre än 26 nersonekvivalenter.
Ledningsnät avsett för av loppsvatten so m inte har tillstå nd eller ingå tt i tidigare
Iorövnina tillsammans med tillh örande reni nasverk.

U

'" InOl .

"

"
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2§

A VFALL
90.40

10

C

90.4001

4

U

5§

90.60

6§

90 .70-1

8

C

55

B

Me ll anlaari na
An läggn ing för me llan lag ring av annat avfall än farligt avfa ll om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton .
An mälningsplikt gäller inte
1. anläggning för lag ring av avfa ll under längre tid än ett år innan det
bo rtskaffas eller t re år inna n det återvi nns eller be hand las.
Anläggn ing för mellan lagring av annat avfa ll än farligt avfa ll om den totala
avfa llsm äneden vid n åoot enskilt tillfälle är h öost 10 ton.
An läggning för mellanlagring av far ligt avfall som utgörs av uttjänta motordri vna
fordon eller om mängden avfa ll inte vid något tillfä lle uppgår till
1. me r än 5 ton oljeavfall,
2. me r än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton ele ktriska eller elektroniska prod ukte r,
4 . me r än 30 ton impregnera t trä, eller
5. me r än 1 ton annat far ligt avfa ll.
Anmä lningsp likt enligt denna beskrivning gä ller inte anläggning för lagring av far ligt
avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns
eller behandlas.
Eller anläggning för lagr ing som en del av insamling om mängden avfall inte vid
något tillfälle uppgår till mer än 1 to n elekt riska eller elekt roniska produkter, 1500 kg
blybatterier eller 200 kg annat farligt avfall, elle r
Om verksamheten är tillståndsoliktia enliat 3 & 190.45\ .
För behand lina , sorteri na oc h mekan isk bear betnina m.m.
Anläggning för sortering av annat avfa ll än farl igt avfa ll, om den hanterade
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avfallsmängden är större än 75 000 ton per ka lenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfa ll för byggnadseller anl åqqninqs ändarn ål.
Anläggning för sorte ring av an nat avfa ll än farl igt avfa ll. om den hanterade
avfa llsmäng den är stö rre än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalende rår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfa ll för byggnadseller anläaa ninasändamål.
Anl äggn ing för sortering av annat avfa ll än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmänaden är större än 1000 ton Der kalende rår.
Anläggning för sortering av annat avfa ll än farli gt avfall, om den hanterade
avfa llsmänaden är h öost 1 000 ton Der kalenderår.
Anläggni ng för yrkes mäs sig förbehandling av avfa ll som utgör s av elektriska eller
elektroniska produkter. med undantag för förbehandling som består av ingr epp i
komponenter eller utr ustnlno som innehåller lso lerolla.

6§

90 .70-2

40

B

7§

90 .80

12

C

90 .800 1

4

U

8§

90 .90

10

C

10 §

90.110-1

I~

C

10 §

90 .110-2

15

C

12 §

90 .120-2

8

C

17 §

90 .170-1

15

C

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfa ll, om den tillförda
mängden annat avfa ll än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst
500 ton Der ka lend er år.

17§

90 .170 -2

...E...,

C

An läggni ng för biolo gisk behan dling av annat avfall än farligt avfa ll, om den tillförda
mängden annat avfa ll än park - och trädgårdsavfa ll är större än 10 ton men högst
100 ton Der kalenderår.

17 §

90 .170-3

~

C

An läggning för att genom mekanisk bearbetning yrkes mässig t återvinna annat avfall
än farligt avfall om den han terade avfa llsmäng den är stö rre än 5 000 ton avfa ll per
år.
Anläggning för att genom mekan isk bear betning yrkes mäss igt återvinna annat avfall
än farl iat avfall om den ha nterade avfallsmängden är högs t 5 000 ton avfall per år.
Uttj änta motordrivna fordo n
Anl äggning för återv inning av avfall genom såda n lag ring, tömning, demontering
eller annat yrkes mässigt o mhän dertagande av uttjänta bilar, högst 5000 fordon per
år, som omfatta s av bilskrotningsföro rdningen (20 07:186)
Biologisk behandlinq

90.17001

2

U

90 .280

10

C

90. 28001

T

U

90 .30001

T

U

41 §

90.341

T

C

53 §

90.430

10

C

92 .20-1

12

C

34 §

Anläggning för biologisk behand ling av annat avfa ll än far ligt avfall, om den tillförda
mänaden Dark - och trä daår dsavfall är större än 50 ton Der ka lenderå r.
Anläggning för biologisk behandl ing av ann at avfall än farl igt avfa ll, om den tillförda
mänaden Dark- och trädaårdsavfall är n öost 50 ton Der kale nde rår.
UDDläaa nina
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton mudderrnassa på ett sätt som kan fö rorena mark,
vatten område eller gr undvatte n och där föroreningsrisken endast är ringa,
eller
2. inert avf all som uookommit i cruv- eller täktver ksamhet.
Uopl åqqninc av snö från oatu renhållnino

Deponerinq
Anläggning för deponering av annat avfa ll än inert eller fa rligt avfa ll, om den tillförda
m äneden avfa ll är h öost 2 500 ton Der kalenderår.
Sluttäckt an läggn ing fö r deponering av avfa ll där sluttäckningen har godkänts enligt
32 § förordningen (200 1:5 12) om deponering av avfa ll, fram till dess åtgärder inte
länore behöver vidtas enl igt 33 § samma föro rdnin g .
Annan återv in ni na eller bortskaffa nde
An läoonino för att återvi nna eller bortskaffa annat avfa ll än farligt avfall.
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2§

SKJUTFÄ LT , SKJ UTBANOR OC H SPO RTANLÄGGNINGAR M.M.
Skjutbana som är stadigvarande inrätta d för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för högst 100 000
skott per kalenderår.

8

Salems kommun, / Taxa 201 7 inom miljöbalkens område, bil 2
2§

92.20-2

8

C

2§

92.20-3

4

C

92.2001

2

U

92.3001

4

U

Golfbana med sarnrnanlaqt mer än 18 hål

92.3002

3

U

Golfbana med samrnanlaqt h öost 18 hå l

92.300 3

2

U

Golfbana med sarnrna nlaqt h öost 9 hål

93.10-1

6

C

93.1001

6

U

93.1002

2

U

Skjutbana som är stadigva rande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 20 000
skott men 100 000 skott pe r kalenderår.
Skjutbana som är stad igv arande inrättad för skjutning utomhu s med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kal iber min dre än 20 millimeter) för mer än 5 000
skott men höost 20 000 skott pe r kalenderår.
Skjutban a som är stadigvarande inrättad fö r skjutning utomhus med skarp
amm unition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mi llimeter) fö r högst 5 000
skott per kalend erår.
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TEXTI LTVÄTTERIER
Tvätteri för me r än 2 ton tvättgods per dyg n.
Anmälningsplikt enligt de nna beskrivn ing gäller inte om
1. verk samheten är an mä lningsp liktig, eller
2. utsläpp av vatten frå n verksamheten led s till ett avloppsreningsverk som är
tillst åndspliktiqt.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utslä pp av vatten från verksamheten
leds till ett av loppsreninqsverk som är titlst åndsp liktiqt ..
Tvätteri för h öqst 2 ton tv ättqod s per dvq n

ÖVRIGA VERKSAMHETER
100.1001

18

U

Lackerinq m.m.
För brukning av mer än 20 ton färg eller lack eller me r än 10 ton pulver per
kalend erår

100.1002

10

U

Förbruknine av h öost 20 ton f äro eller lack eller höost 10 ton oulver oer ka lenderår

9
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Taxa för prövning
och tillsyn enligt
strålskyddslagen
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx

~.

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltninen
Bygg-och miljöenheten

Taxa för prövn ing och tillsyn enligt strål skydd slagen
(SFS 1988:220)

M eddel ad med stöd av 43 § st rålskyddslagen (1988:220), 16 a § st rålskyddsfö rordningen (1988:293) och
19 § Strålsäkerhetsmyndighet ens föreskrift er (SSMFS 2012:5) om solarier och arti f iciella
solningsanläggningar.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller fö r avgifte r för Sa lems kommuns kostnader fö r t illsyn enligt st rålskyddslagen och
bestämm elser, föreskrifter och vill kor som meddel at s med stö d av st rålskyddslagen.
2 § Beslut om avgift fatta s av bygg- och miljönämnden .
3 § Bet alning av avgift ska ske ti ll Sa lems kommun och ska fu llgöras inom t id som anges i beslute t om avgift
enligt faktura.
4 § Beslut om ändring eller efterskä nkning av avgift om det finn s särskilda skäl med hänsyn t ill
verksamhet ens omfattn ing, til lsynsbehov och övr iga omständ igheter fattas av Bygg- och miljönäm nden.

Avg iftsskyld ig
5 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet där kosmet iskt solarium upplåts till allmänheten och
som omfatt as av Strålsäkerhet smyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.

Avgift
6 § Timavgift i denna taxa är samma som kommunens gällande timavgift för t illsyn enligt miljö balken.
7 § Näm nden får fö r varje kalenderår (avgift sår) beslut a att j ustera i denna taxa fastställda tim avgift med
en uppr äkning enligt prisindex för kommuna l verksam het (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner
och Landst ing (SK L)

Avgift tö r an mä lan
8 § Avgift fö r den handläggning som görs i samband med anmälan om solarierverksamhet ska betalas med
det belopp som anges nedan.
• Anmälan av ny verksa mhet
•

Anmälningsplikt iga förändr ingar av bef intlig verksamhet

7xh
2xh

Avgift ska betalas för varje avgift sbelagt ärende som anmälan avser.
Om fakti sk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än 1 t im me ska avgift
för den fakti ska handläggningstiden betalas.

Avgift för tillsyn
9 § Avgift tas ut i efte rskot t för varje påbörjad halvt im me handl äggningstid.
Me d handläggningstid avses den sammanlagda t id som varje tjänsteman vi d bygg- och miljönämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakte r med parte r, samråd med experte r och myndighet er,
inspektioner, revisioner, pro vt agning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme ned lagd handläggningst id. Om den samman lagda
handläggningst iden unders tiger en halv timme per år tas ingen t imavgift ut .
För inspekt ioner, mät ningar och andra kontroller som utför s vard agar mellan klockan 19.00 och 07 .00
lördaga r, söndagar, j ulafton, nyårsafton , påskafton, t rettondagsafton, midsomm arafton och he lgdagar, t as
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie tirn avgift .

Överklagande
10 § Av 19 § strå lskyddsförordn ingen följer att beslut o m avgift överklagas hos förvait ningsrät ten.

Denna taxa t räder i kraft den 1 januari 2017. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas ta xan
på ärenden som kommer in efter denna dag.

• •• Salems
.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-24
14 av 22

kommun

Kommunstyrelsen

KS§ 90

7
Dnr.KS!2016 :96,410

Uppräkning av programpriser och st rukt urt illägg tör
nationella program 2017
Nuvarande samverkans avtal gällande nationell a prog ram på gymnasieskolan inom KS L
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förs lag
från KSL. Kommunernas beslut avseende upp räkning av programpriser och strukturtillägg
ska (in klusive programprislista 2017) ska vara fattade inna n 1 december 2016 . Förslaget i
sin helhet lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga 1 och den föreslagn a prislistan fi nns i sin
helhet i bilaga 2.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ären det vid sitt sammanträde den 13
september 2016, § 63, och fö reslår att kommunfullmäktige beslutar om up präkning av
program priser och st rukt urtillägg för natio nella program fö r gymnasieskolan 20 17.

Kommunstyrelsens besl ut
Kom m unstyrelsens försla g till kom m unf ullm äktige
1.

Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gym nasieskolan 2017 baserat på en
geno msnittlig upp räkni ng om 1,8 %.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att inrikt ningspriser avseende SA-medier,
infor m ati on och kom munikation, BA-anlä ggni ngsfordo n och FT-t ransport för tre
årskurser fördelas på de två sista åren för att skapa likv ärdiga ekonomiska
föru tsättningar för huvudmännen att följ a gymnasieförordningen .

3.

Kommunfullmäktige antar förs laget om geme nsam int erkommunal ersätt ning när
en elev går i klass med h örselanpassn ing.

4.

Kommunfullmäktige antar fö rslaget om gemensam inte rkom munal

e rsättn ing/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, vilket ersätter tidigare
överenskommelse om riktli njer för tillä ggsbelopp.
S.

Kommu nfullmäktige anta r förslage t till up präkning av strukturtillägg 2017 samt
förslaget att uppräk ning avseende strukturtillägget sker per kalenderå r.

Beslutsex pedie ring:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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SALEMS KOMMUN

Barn- och utbildn ingsnämnden

BoU § 63

Kommunstyrelsen

2016 -09- 2 O
Dnr. 2016/258.612

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella
program i gymnasieskolan 2017
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom KSl anger
att avtalsparterna årligen ska besluta om juste ring av programpriserna efter förslag från KSl.
Kommunernas beslut avseende uppräkning av programp riser och stru kturtillägg ska (inklu sive
programprislist a 2017) ska vara fattade före de n l december 2016.
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår komm unfullmäktige att fastslå prislista n för
gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 %.

2.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
inri ktningspriser avseende SA-medier, info rmati on och kommunikation,
BA-anläggningsfordon och FT-transport för tre årskurser förde las på de två sista åren
för att skapa likvärd iga ekonomiska förutsättningar för huvudmännen att följa
gymnasieförordn ingen.

3.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om
gemensam inte rkommunal ersättning när en elev går i klass med hörselanpassning.

4.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunf ullmäkti ge att anta förslaget om
gemensam int erkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning,
vilket ersätte r tid igare överenskommelse om rikt linjer för tilläggsbelopp.

5. Barn- och ut bildningsnämnden föreslår kommunfullmä ktige att anta förslaget till
uppräkn ing av strukturtillägg 2017 samt fö rslaget att upprä kning avseende
stru kturtillägget sker per kalenderår.

Ordf. sign.
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Barn- och utbildningsförvaltninge n
Cecilia Wessfeldt
Verksamhetscontroller
Kom munst yrel sen

Uppräkning av program priser och strukturtillägg för nationell a
program i gymnasieskolan 2017

Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för
gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsn ittlig uppräkning om 1,8 %.
2.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
inrikt ningspriser avseende SA-medier, information och kommunikati on,
BA-anläggningsfordon och FT-transport fö r tre årskurser fördelas på de två sista
åren för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för huvudmännen att följa
gymnasieförordningen.

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om
gemensam int erkommunal ersättning när en elev går i klass med hörselanpassning.

(

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om
gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning,
vilket ersätter tidigare överenskommelse om riktlinjer för tilläggsbelopp.
5.

Barn- och utbildningsnämnden föresl år kommunfull mäkti ge att anta förslaget till
upprä kning av st rukt urti llägg 2017 samt förslaget att uppräkning avseende
strukturtillägget sker per kalenderår.

Ärendet
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom K5L
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag
från KSL. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg
ska (in klusive programprislista 2017) ska vara fattade innan 1 decembe r 2016. Förslaget i
sin helhet lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga 1 och den fö reslagna prislistan finns i sin
helhet i bilaga 2.
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Ekonomiska konsekvenser
·Ny föreslagen upprökning av programpengen ör 1,8 %.
Förvalt ningen har i rambudget en för 2017 räknat med en upps krivning av prislistan med 2%
vilket gör att förvaltningens kommande budget är i nivå med KSl's programpriser.
Förvaltningen har budgeterat fö r en uppräkning med 2 % på programpriset inför 2017. I
denna uppräkning ingår int e KSl :s föreslagna upprä kningar av strukturtill ägg och
modersmålskostnader för 2017.
-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägget är 3,22%
Kostnaden för stru kturtillägg motsvara r ca 640 t kr/ helår. En upprä kning på 3,22 %
motsvarar en mer kostnad på 21 tkr per helår.

·Inriktningspriser avseende SA-medie r, information och kommunikation,
SA.anläggningsfardan och Fr-transport fördelas ut på de två sista åren från och med
läsåret 2017/18
Bygg- och anläggningsprogrammet- inriktning anläggningsfordon, ingen ekonomisk
konsekvens.
Fordon - och transportprogrammet- inriktning transport, ingen ekonom isk konsekvens.
Samhällsprogrammet -inriktning medie- och kommunikationsvetenskap, ingen ekonomisk
konsekvens då programmet inte längre bedr ivs i åk 1 på Rönninge gymnasium.

-Förslaget am gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass med
hörselanpassning
Ingen ekonom isk konsekvens.

-Förslaget om att am gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelapp för
modersmålsundervisning
Tidigare kost nad för mode rsmål S 80S kr/ 9 månader = 645 kr/ elev/ månad.
Förslaget för 2017 innebär en kost nad om 8322 kr per elev och läsår=693 kr/elev/må nad.
Me rkostnaden per månad är 48,50 kr/ elev/ månad vilket ger 582 kr/elev/läsår.
I Salem beräknas 52 elever läsa modersm ål 2017 vilket utifrån förslaget ger en merkost nad
på helåret om ca 30 tkr.
Samman f attning ekonomiska ko nse kvenser
Upp räkningen med 2 % på de natio nella programpriserna föreslås ti ll 1,8%. Differensen
mellan förvaltningens budgeterade 2% fö r uppräkning av programpriserna och de
fö reslagna 1,8% täcker merkostnaderna om 51 t kr som upprä kningen av stru kturtillägg (21
t kr) och modersm ål (30 t kr) medför inför 2017 års budget.
Finansiering
Ingen ytterligare finansiering krävs

.-.
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Ma rie Trued sson
Förvaltn ingschef

Cecilia Wessfeldt
Verksamh etscontroller

(
Bilagor
Bilaga 1 Uppräkningprogrampriseroch strukturtillägg på gymnasiet-underlagför beslut, Promemoria

(

2016-06-16 KSlj16/00S1-8
Bilaga2 Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2017
Delges
Re ktor Rönninge gymnasium

(

STORSTHL

PROMEMORIA
2016-06-16
KSL/16/ 0 05 1-8

KSL KOMMUN ERNA I STOC KHOLMS l A~

Komm uns tyrelsen

Upp räkning av programpriser och strukturtillägg på
gymnasiet 2 017 - underlag får beslut
(

Samma nfattning

(

I enlighet med nu varande sa mverka nsavtal ska avtal sparterna å rl igen besluta om
eventuell justering av pro gr ampriserna efter forslag frå n KSL. KSL tar fram underl ag
enligt fastställd beräkningsmod ell och därtill görs en politisk b edömnin g
Inför året s process m ed att ta fram forsl ag till uppräkn ing och ny prisli sta 2017 har
ytt erligare några frågor identifierats som behöver fattas gemensamma beslut om . Det
gäller punkterna 3-5 ned an. Kansliet har även i uppdrag att unde r året ta fram ett
förslag till modell for up pföljning av strukturtillägget.
1.

Uppräkning programpriserna 2017 - försla g till uppräkning av
programprise rna inför 2017

Uppräkning av strukturtillägg 2 0 17 - förslag till upp r äkning av
struktu rtillägget samt övergå ng till kalenderår.
3. Inriktn ingspris i åk 1 - förslag att inriktningspriset för tre årskurse r fördelas
upp på de två sista åren för att ska pa likvä rdi ga ekon omiska förutsättningar för
huvud männen och följa gymnasieföro rdningen.
4. Int erkommunal ersättning för elever i klass med hörselanpassning - forslag
att en as om en gemensa m interkommunal ersä ttning nä r en elev går i klass med
hörselanpassning (just nu aktuellt i Sto ckholms st ad - Kungsholmen västra
gymn asium och ThorildspJan s gymnasium)
2.

5. Interkommunal ersättningi tilläggsbelopp f dr modersm ålsundervisning förslag att en as om geme nsa m interkom munal ersättning / tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning för att skapa enhetlighet i regio nen.

Samtliga punkt er beskrivs i detta PM och har legat till underl ag för styrelsens beslut 16
juni. Kommunernas beslutsprocess tar vid efter so mma ren . Beslut avseende
uppräkning av progra mpriser (inkl förslag till prislista 20 17) och stru ktu rt illägget ska
vara fattad e innan den 1 decemb er 2016.

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LAN , BOX 38145,10064 STOCKHOLM
BESÖKSADRESS SODERMALMSALLEN 36, STO CKHOLM

08-615 9400 INFO@KSL.SE KSl.SEORG NR222000-0448

STORSTHLM
1. Uppräkning programpriser 2017
Bakgrund
I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regl eras ekonomiska villkor
och föru tsättningar i avta lets 9 §. Där st år bl an d annat att programpengen ska innehälla
post erna und ervisning, lärverktyg, elevhälsa , m åltider , administration samt
lokalkostn ader. Det ut gör grunden för de n m odell för uppräknin g som tagits fram i
samband med det nya samverkansavta let. Vidare st år det i avtalet att avtalsparterna
bes lutar ärligen om even tuell justerin g av programpeng för respektive utbildning efter
förslag frä n KSLs styre lse.

Då kommunerna ärligen ska besluta om eventuell justering av programpengen för
resp ektive utbildning krävs en arbets ord ning där beslut om förslag till uppräkn ing inför
kommand e är fattas i KSLs styrelse innan somma ren . Detta för att möjliggöra en
beslutsprocess i kommunern a så att beslut om uppräkn ing är klar innan l december.
Underlag för beräkn ingarna som basera s p å sta ti stik frän SCB kommer först i slutet på
april eller under maj m ånad vilket gör att det är en utmaning att fä till nödvändi g dialog
och föran krin g i fr ågan,
M odell tö r uppräkning oc h beräkningsmodell
Modellen för uppräkn ing av progra mpriser best är av två delar

•
•

Beräkningsmodell
Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och

gemensamma prioriteringar
Beräkningsmodellen togs fr am i sa mb and m ed översynen av prislistan och
framtagand et av det nya samverkansavtalet. I modellen används fem inde x som bas
sa mt att en viktning görs in om och mellan de sju kostnadsslagen enligt
beräkningsmodellen nedan.
tndex per kostnadsslag • beräkningsmodell
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Detta ger en vägd kostnadsö kning för gymnasieskolan enligt senaste känd a statistik.
Upprä kn ingen av pro grampeng skiljer sig åt mellan olika program beroend e på att olika
kostnadsslag är olika sto ra inom respektive program. Det inn ebär att program pen gen
för vissa program ökar mer och andra mindre.
Med beräkningsmodellen som underlag görs en politisk bedömning inför att förslag till
uppräkning beslutas. Här kan hän syn tas till kommunernas ekonomiska läge och
geme nsa mma politiskt priori teri ngar.

Tidplan
Det är en ärlig utmaning att skapa möjlighet till dialog och förankring då underlagen
frä n SCB kommer förs t i slutet på april och fram till mitten på maj. Uppräkn ing av

2( ll)

STORSTHLM
prislistan har behandlats vid möten med det stra tegiska nätverket Utbild ning,
kommundirekt örer och Kornmu nstyr elseo rdföranden . Arbetsutskottet behandlade
frågan vid sitt möte den 2 juni.

Tidigare års uppräkningar

Inför 2015 rä knades pro grampriserna upp m ed 2,89 procent och inför 2016 land ade
uppräkn ingen på 2,0 procen t efter den po litiska bedömningen v ar gjord .

Beräkning smodellens utfall inför uppräkning 2017

(

(

Kostnadsutve ckling mellan 2014 och 20 15 enligt senast känd statistik från SCB är:
3,70 procent (gymnasielärare + yrkeslärare)
2,91 procent (övriga yrkeskategorier på gymnasiet)
1,03 procent
0, 50 procent
0,87 procent

Lära rlöneindex
Kommunlöneind ex
Lokalindex
KPIx
Livsmedelsindex

Detta ger en genomsnittlig vägd kostna dsökn ing på gymnasiesko lan mellan
Se beräkn ingsmodellen nedan .
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Sedan 2013 kan huvudmä n inom alla skolform er, utom förskolan , ansökan om bidrag
till karri ärtjänster för lära re. Fullt utbyggd läsåret 16/17 då finns det an slag för 17 0 00
karriä rlärare för huvudmännen att ans öka om. Därefte r rå der en osä ker het hur länge

reformen kommer vara finansierad.
Förslag till uppräkning 2017
Vid tidigare års uppräkningar har hänsyn tagits till statsbidra gen som betalats ut till
huvudmännen i Storsto ckh olm genom att ett avd rag gjorts avseen de statsbidra gen i
samband med uppräkningen , I , 46 pro cent inför 2015 och 0,96 procent inför 2016 .

Utbetalning ar av statsbidrag till kommunala huvudmän i Sto rstockholm har min skat
för gymnasieskolan under före gåend e år. Antal förstelära re/ lektorer och beslutade
st atsbidra g skiljer sig mycket åt mellan ko mmunerna och är inte r elat erat till
kommunstorl ek. Det finn s kommuner som inte rekvir erat statsbidrag, kommuner som
rekvi rera t i lång grad och kommun er som rekvirerat i större utsträcknin g. Ur ett
elevperspektiv så råder inte likvärdi ga förutsätt ningar i relati on till statsbidraget.
Detta sam ma ntaget med osäker fin ansiering fra måt gör att inget avdrag för
karriärtjänst er görs i årets uppräkning.
Kostnads utvecklingen för strukt urti llägget beh över också beaktas i samba nd m ed
up präkningen av progra mpriserna . Kommunernas kostnad er/ skolornas int äkter har
min skat m ed 25 miljoner kro no r för st rukt urti llägget. En minskning som motsvar ar 0,36 procent.

3(11)

STORSTHLM
Programpengen och strukturt illägg hör ihop och påverkar varandra. De min skade
kostnadern a beror på att antalet elever som ligger und er 2 0 0 i meritvärde har blivit
fårre och utvecklingen behöver följas noga och kan kräva en justering av modellen
framöver. Kansliet har p åbörjat uppdraget att ta fram ett rorslag till mod ell for
uppföljning av stru kturtillä gget och de ss effekter, både vad gäller kvantitet och kvalitet.
Den genomsnittligt vägda kostnadsökningen på gymnasieskolan mellan 2 014 och
är 2 ,61 procent. Utan politisk just ering motsvarar detta ca 18 3 m iljo ner kronor.

2 015

Efter samråd med komm unl ednin garna har KSLs styre lse beslu tat att rekomm end era
samverkanso mrådets komm uner att an ta föreslagen prislista som basera s på en
genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska
förutsättningar. Per pr ogram ger det en uppräkning mellan 1,7 - 2 ,0 pro cent på de
nationella programmen.
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2. Uppräkning av strukturtillägg 2017
Bakgrund
Den 1 juli infördes ett fårtydliga nde i skollagen att kommuner och rektorer ska förde la
resurser till utbildningen inom skolväse ndet efter barnen s och e levernas olika
förutsä ttningar och behov .
l samband med att kommu nerna har fattat beslut om ett nytt samverkansavtal from
infördes en m odell för resursförde lning, ett strukt urtillägg, där motsvarande 1,5
proce nt av programpriserna frigjordes som en engå ngsåtgärd för att möjliggöra
omfördelning mellan skolorna. Syfte t med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt
stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.
2015

(

Första terminen, VI' 2015, förde lades strukturtillägget på alla elever och samtidigt
genomfördes en översyn med intentionen att strukturtillägget ska fördelas till elever
med meritvär den under 200 poäng som går ett nati onellt program.

(

Från och med inn evarande läsår används nu den reviderade mo d ellen där
strukturtillägget (fasta intervallbelopp) fördelas utifrån fem intervaller baserat på
elevernas meritvä rde i årskurs nio och med ett tak vid 200 meri t poäng.
Elever som går på ett introd uktion sprogram och är inte berättigade till strukturtillägg
då vi inte har ett samverkansavtal.
UEDB har utv ecklats och anpassa ts för att hantera betalningsströmmar avsee nde
strukturt illägg . Fördel ninge n av st rukt urtillägget baseras på den körni ng som görs i
UEDB den 10 oktober där elevernas meritvä rde i årskurs nio och aktuell placering i
gymn asieskolan ligger till gru nd för den ut betalning som görs till skolorna en gång per
termi n ,
I samband med uppräkningen av programpriserna ska också en uppräkning av
strukturtillägge t göras.
När maxt aket på 200 meritpoäng infördes i sa mband med innevarande läså r får knappt
13 000 elever ta del av strukturtillägget (motsvarande siffra året innan hade varit 16
700 elever om maxtaket hade fun nits). Utbetalat stats bidrag un der innevarande läsår är
82 miljon er kr on or .
Stru ktu rtilläggets konstruktion och mo de ll för upprä kning
Strukturt illägge t beräknas per elev och program, men betalas ut till skolorna ut an
specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endas t per skola
och per nationellt program. Seda n är det rekt orn som bes lutar om vilka åtgä rder eller
satsningar so m bör göras.
Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i å rsku rs

2

och 3.

Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tä nkt att
tillfalla varje unik individ. Stukturti llägget utform ning gör att skolor med många elever
med lägre me ritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med mån ga elever med
höga m eritv ärden få r lägre st rukturtillägg. Struktu rtillägget syftar till att ge extra
ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är
därmed inte att liks tä llas med t ex tilläggsbelopp so m är knutet till en un ik indivi d.
För up präkn ing av strukturtillägg används samma underlag som inför uppräkning av
programpriserna baserat på index från seB avsee nde lärarlöneroch KPIx (lärverktyg).
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Fö rs lag till upprä kning av s trukturtillägget
För uppräkning av strukturt illägg används samma und erlag som inför upp räkning av
programprisern a baserat på index från SCBavseende lärarlöne r och KPlx (lärverktyg),
Kost nadsökni ng mellan 2014 och 2015 är enligt senast kända statistik är 3,70 proc ent
avseend e lärarl öner på gymna siet samt 0,50 procent avseend e KP lx
Fördelningen mellan de två är 85 procent lärarl öner och 15 pro c ent KPlx (lärverktyg)

Detta sammantaget ger en vägd kostn adsäkning om 3,22 procent.
Fortsätt er trenden med att and elen elever som genererar struktu rt illägg minskar genom
att meritvärden ökar, behöver sannolikt en ju sterin g göras i form av föränd rat maxt ak
för meritvärd e eller ökat strukturtillägg per int ervall. Detta bör följ as upp noga un der
kommand e läsår .
Beräkn ing av strukturtillägget avseende elevern as meritvärde och placering görs den 10
oktober och utgör underlag för utbetaln ing till skolorna i oktober för höstt ermi nen och
febru ari för vårterm inen. Upprä kningen av strukturtillägget (intervallbelopp en) föreslår
däremot följa kalenderåret då vi har att ta hän syn till kostn ad sutvecklingen och sta tistik
från SCB som kommer und er maj måna d varje år. Det inn ebär att det belop p som
tilldelas skolorna komm er vara något lägre på höstterminen jämförelevis på
vårterminen. På samm a sätt som programpengen följer kalen derår.
En uppräkning på 3,22 procent ger följande strukturtillägg för 2017.
Meritvärdes-

interv all

Strukturti llägg
HT 2016

kr/elev

Strukturtillägg
Vf2017
kr/ elev

Strukturtillägg
HT 2017

kr/elev

o - sakna r
meritvärde

3 400

3510

3 510

1- 79

4800

4955

4955

80 - 119

4 800

4955

4955

120 -159

4200

4 335

4335

160 - 199

2 700

2787

2 787

Mo d ell fö r uppfö ljning av strukturtillägget - pågående ut redning
KSL har i årets verksa mhets plan i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för
uppföljning av stru kturt illäggel. Denna utrednin g har påbörjats och i uppdraget ingår
följande delar :
•
•
•
•
•
•
•

Vad säger forskningen om effekten av stru ktu rtillägg?
Hur gör andra kommun er?
Hur anvä nder huvudmänn en struktu rtillägget i verksamheten?
Vad innebär uppföljnin g?
Metoder för uppföljning
Möjliga kriterier för uppföljning
Förslag till modeller för uppföljn ing
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3. Inriktningspris i åk1
Bakgrund

Enligt gymnasieförordningens 4 kap , § 2 får de nation ella inriktningarna i
gymna sieskolan inom estetiska pro grammet, ha ntverksprogra m me t , industritekniska
progra mmet och naturbru ksprogra mme t börja det första läsåret . Övriga inriktningar får
börja det andra eller tredje läsåret.

,

I Sto rstockbolm har kommunerna kommit över ens om att det ska ges möjlig het att söks
till och sta rta inriktningar und er det får sta året även för andra gymnasieprogram . Detta
ger får de flest a progra m och inriktningar inga ekono miska effekter förutom på tr e
program och inri ktni nga r som har ett särs kilt inriktningspris, Fo rdon- och
tran sportprogrammet med inriktning transport , Bygg- och anläggningsprog ra mmet
med in riktning anläggni ngsfordon samt samhällsvetenska pliga programmet med
inriktning medier , information och kommunikation.
Nuläge

I dagsläget gör skolorna på två olika sätt. Det ena som de flesta s kolor tillämp ar är att
de lägger ut inriktningskurs ern a under tre läsår med börja n redan i åk 1. Det andra,
som färre skolor tillämpar, är det som gymn asiefåro rdningen säger , att inriktningskurs ern a kommer först i åk 2 och åk 3.
En genomgång av antalet elever på respektive skola, program och inriktning visar att
det tot alt är 44 skolor som erbjuder någon av de inri ktni ngar som är aktu ella. Av dessa
är det 10 skolor som har elever på inriktningen i åk 2 och 3 men inte i åk 1.
Program och
Inrikt ning

Antal skolor

An tal

som

elever
i åk 1

erbjuder
inriktning
Bygg
Anläggnings

-

._-

Inriktningspris
utöver

Total intäkt
för elever i

Skolor
som ej

programpeng

åk 1

(kr)

(k r)

registrerar
elever åk l

Minskad intäkt
baserat på antal
eleve r i åk 2 0 3
(kr)

4

25

62 663

1566 575

8

n8

43565

51 40 670

2

l 132 690

32

45'

9 524

4 295 324

7

1 0 0 0 020

44

59 4

.0

2195 3 73

62663

-fordon

Fordon
Transport

Samhälle
Medier,
inform ation,

kommunikation
11 0 0 2 569

Konsekve nsen av detta är att de skolor so m registrerar elever på inriktningen redan i åk
får det högre inri ktn ingspriset i ersättning under tr e års tid till skillnad från de skolor
so m inte väljer att ta in elever på inriktning i åk 1. Innehållet i utbildningen är dock det
sam ma där den enda skillnaden är hu r man fördelar kursern a under utbildningens sett
över tre årskurser.
1

Detta är en situation som inte är accept abe l ut an lika förutsättn ingar måste gälla får
alla.
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Fö rs lag till förändrat inriktn ings pris i årskurs ett för BA, FT och S A
Huvudmän nen avgör själva hur de vill fördela inriktningens kurser över de tr e
årskurserna. Det är dock viktigt att det råder likvärd iga ekonomiskt förutsättningar för
samtliga huvud män .
Kansliet har und ersökt olika altern ati va lösningar som har lega t till underlag för
beslutet .
Den lösning som föreslås är att inriktningspri set för tre år skurser fördelas ut på de två
sista årskurserna . En lösning som följe r gymnasieförordningen , inte innebär
förändri ngar avseende intäkter for skolorna/kostnader for kom m unerna och som är
möjlig att genomföra i UEDB utan omprogrammering och ökad e kostnader.
Föränd ring kan endas t geno mföras i samband med ett läsårs böljan och förändringen
föreslås därfor bölja gälla från och med läsår 2017/201 8 för de elever som böljar
årsk urs 1. Huvudmän nen får då information i god tid och får m öj lighet att göra
eventuella anpassnin gar som de anser behövs.
Det gör att under 2018 kom mer två in rik!n ingspris finns parallellt. Dels inrik!ningspris
baserat på tidigare modell för de elever som HT 2 01 7 bölj ar årskurs 2 och årsku rs 3
som komm er att få ersättning enligt tidigare modell. Dels ett nytt högre inriktningspris
för de elever som böljar årskurs två h östterminen 2 018. Från och med h östterminen
2019 gäller det nya inrik!ningspriser fullt ut för årsku rs 2 och 3.

8(11)

•

STORSTHLM
4. Interk omm unal ersättning fö r eleve r som går i klass med
hö rsela npassning • f rom 2017
Bakgrund
Stockholms stad sta rta de HT 2014 en möjlighet för elever med h örselnedsättning att gå
en av stadens skolor i egen regi, Kungsholmens Väs tra Gymnasi u m. Detta med
anledning av den avisera de förändringen av Örebro hörselgymnasium till att enbart ta
emot döva och de med grav hörs elnedsättning. En förutsättning är då att det finns
regionala hörs elgymna sier som kan ta emot elever med lätt are h ö rselnedsätt ning
Hörselutbildningen är inkluderan de och det går både elever me d och utan
hörselnedsättning i klassern a.
(

{

Stockholms stad har begärt att få debitera ett tilläggsbelopp en höjd interkommun al
ersätt ning för elever från andra kommuner som komm er att gå i klass med
hörsel anpassning vid Kungsholmens Västra Gymnasium. Anledningen är ökade
kostnader på gru nd av anpassnin g av lokalern a, merkostnader på grund av fårr e elever i
klasserna och hörselpedagogiskt nav (kompe tens nav).

Nuläge
Läsåret 14/15 gick endast Stockholms stads elever i klass med hörselanpassning vilket
gjorde att frågan om interkommunal ersättning sköts framåt. Innevarand e läsår går det
en elev från en annan komm un i klass med hörselanpassning och här har Stockholms
stad och berörd kommun kommit överens om inte rkommunal ersättning.
En arbetsgru pp har på uppdrag av det strategiska nätverket utbildning jobbat med
frågan och tagit fram följande förslag som det strategiska nätv erket ställt sig bakom.

(

Fö rs lag t ill interkommunal ersättning för elever i klass med hörselanpassning vid
Kungsholmens väs t ra gymnasium och Thorildplans gymnasium from 2017
Klasser med hörselan passning erbjuds idag vid Kungsholmens västra gymnasium (NA,
SAoch VO) och Thorildplans gymnasium (EK, TE, EE). Klasserna är planerade för 16
elever och för beräkning av interkommunal ersättning ingår:
•
•
•

Kompensati on för minskat elevantal (progra mpengen x 16 elever)
Kapitalkostnader (akustikåtgärder, ljudkonsult mm)
Hörselnav (specialpedagog, teckentolk, hörs elpedagog, läxhjälp mm)

Baserat på Stockholms stads beräkningar föresl ås den interkommunala ersätt ningen
utöver programpriset vara följand e, se tabell på nästa sida .

gell)
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Program, inriktning

Skol a

Vård och

Kungsholmen västra

220089

Kungsholmen västra

219 998

Kungsholmen västra

21 2 005

Samhällsvete nskapliga
programmet, samhälle

Kungsholmen västra

21200 5

Ekonomiprogrammet

Thorildsplan

209 869

Teknikp rogramm et

Thorildsplan

221884

El- och energiprogrammet

Thorildsplan

239 807

Interkommunal ersättning
utöve r program pris
kr/elev/ läsår

omsorgsprogrammet

Naturvetens kapliga
programmet

Sa mhäIlsvetenskapliga
programmet, beteende

ioui)
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5. Interkommunal ersättninglTilläggsbelopp för modersmålsundervisning
Bakgrund

I samverka n med kommunerna tog KSL 2013 fram förslag till g e mens am ma ri ktlinj er
för till äggsbelopp inom gymnasi eskol an . I riktlinjerna ingår oc kså förslag till gemensam
ha ntering avsee nde modersmålsersättning.
20 av län ets 26 kommune r har beslut at att anta och arbeta efter riktlinjerna. Nacka har
dock förb ehå ll om und ervi sn in gskostnader och ersä tt ning för modersmål.
Södertälje har beslutat att inte an ta ri ktlinj ern a om tilläggsbelo pp m en att an ta
rikt linjerna avseen de ersättning for modersmål.
Huddinge, Haninge, Öste rå ker och Sollentun a har beslutat att inte anta riktlinjerna .
Nynäsha mn har inte fattat beslut i ärendet .
(

Nuläge

Då riktlinjerna int e ant agits av sa mtliga kommuner har de int e p er automati k ingått i
det samlad e gymnasiearbetet. Det är oklart hur riktlinjerna fungera och an vänds i
kommunerna och det ska genomföras en uppföljn ing för att ta ställning till riktlinj ernas
aktualitet.
Enligt de geme nsamma rikt linjerna for tilläggsbelopp bestämdes ersättninge n för
modersmålsundervisningen per elev 580 5 kr / läsår (9 mån) år 201 3. Ett belopp som
int e räknats upp sedan de ss.
Oavs ett riktlinj erna så är det st ra tegiska nätverkets bedö mni ng att det vore öns kvä rt att
till äggsbeloppet för modersmål sundervisningen vore samma inom sa mverkansområdet
och att det läggs in so m ett fastställt belopp i prislistan och räkn as upp årligen.
För att möj ligöra detta har kansliet ta git fram ett förslag till bas för int erkommun al
ersättning/tilläggs belopp för mod ersmålsundervisning för att faststä lla ett belopp som
sedan ska kunna räknas ut årligen . Avstä mning har gjorts med flera kommuner för att
föra n kra förs laget till modell.
Flertalet kommuner använder tidigare fastställt belopp 5 8 05 kr per elev och läsår vid
interkommunal ersä ttning/tilläggsbelop p men betalar ut en an nan ersättning till de
egna skolorna. Här skiljer sig ersättninga rna åt . Samtliga tillfrågade kommuner har
sa mlat verksamheten till en eller ett fåta l skolor. Bero ende på volym så kan
verksamheten org aniseras i större eller m indre grupper vilket påverkar kostnaderna. Vi
har exempel på skillnader mella n 4 700 kr till 12 000 kr per elev och läsår .
Förslag till interkommunal ersättningitilläggsbelopp för modersmålsundervisning

Då det råder oklarheter vad som gälle r oc h att int e alla kommuner följer de
gemensamma riktlinjerna för eslår vi att ers ätt ning för modersmålsundervi sning läggs
in som en del i den gem ensamma prislistan på sa mma sätt som nat ionell
id rottsutbildning (NIU) där vi har ett faststä llt belopp som räkn as upp årligen baserat
på förslag till uppräkning av p rogra mpe ngen.

Förslag till belopp fo r 2017 är 8322 kr p er elev och läsår.
Beloppet är baserat på en lön ekostnad på 566 424 (inklusive pension och försäkringar),
2 0 tim mar/vecka i klassru m med en geno ms nitt lig gruppstorlek på 5 eleve r . Därt ill
komm er kostnader för lärve rktyg (800 kr) och administ ration (1416 kr).
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Prislista för gymnasieskolan i
Storstockholm 2017
Bilaga 2 till re komm endation KSL!16! OOSl-8

1

InnehåIIsförtecIming
Innehåll

(

Innehållsfört eckning

2

Sa mverkansavt alet utgör grunden

3

Prislistans upp byggnad

3

Strukturtillägg inf ördes VT 2015

3

Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg ?

4

Ersättning t ill f rist ående huvudmän

4

Elev fol kbokförd i samverkansområdet som går i fri ståend e skola

4

Elev f olkbokförd i vårt samverkansområde som går i komm unal skola (eller landst ingsdriven
skola) utanf ör samverkansområdet

(

4

Elevfo lkbokfö rd uta nfö r samverkansområdet som går i kom munal skola i vårt
samverkansområ de

4

Elev fol kbokför d utanför samverkansområdet som går i f ristå ende skola inom vårt
samverk ansområde

S

Priser beslutade av Skolverket m fl

5

Prislista för Introduktionsprogram - Programinriktat individuellt val (IM PRO)

5

Inriktni ngspris i årskurs 1- förä ndri ngar inf ör HT 2017

6

Prislista - nationella program inom samver kansområdet

7

Interkomm unal ersättning/till äggsbelopp avseende Nat ione llt godkända idro ttsut bildningar,
modersmålsundervisn ing samt för elever i klass med hörselanpassning

9

Prislista för Int rodukt ionsprogrammet - Programinriktat individuellt val..

10

Priser 2016 bestämd a av Skolverket samt Sto ckholms stad (yrkesdansare). Uppdater as separat

11

2

Samverkansavtalet utgör grunden
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtl iga kommuner i
Stockholms län samt Håbo kommun har antagit . Stockholms läns landsting h ar också anslutit sig till
avtalet i berörda delar gällande Berga Naturbruksgymnasium.
I arbetet med att ta fram elt nylt samverkansavtal gjordes en översyn av pr islistan och en ny modell
för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också elt strukturtill ägg. Bärande princip i
arbetet har varit alt skapa mer likvärdiga villkor för elevens utbildning.
Prislistans uppbyggnad
Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till5l kap 16,53 §), vilka är
undervisning, lokaler, lärverkt yg, skolmåltider, skolhälsovård, resor samt administrat ion/övrigt.
Kost nader för Sl-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats
fram utifrån kostnadsslagen.
Årlig upprä kning gör s också på sju oli ka kost nadsslag. Kost nadsutvecklingen hämtas fr ån SCB. Dessa
kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är
lärarlöner, övriga löner , lokaler, matin köp samt övriga kostnader. Därefter görs en politisk
bedömning med hänsyn till kommunerna s ekonomiska läge och gemensamma polit iskt prioriteringar.
Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av program peng för
respektive utbildning, efter förslag från KSl s styrelse.
Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på alt kostnadsslag har
olika andel inom respekt ive program . Det innebär alt pengen för vissa program ökar mer och andra
mindre .
Genomsnittlig uppräkning för 2017 är 1,8 procent.

Strukturtillägg infördes VT 2015
Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser
till utbildningen inom skolväsendet efte r barnens och eleverna oli ka förutsättn ingar och behov.
Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett strukturtillägg.
Syftet med strukturtillägget är alt ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med lägre
måluppfyllelse. Stru kturtillägget beräknas per elev och nationellt program, men betalas ut till
skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per
skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller
satsningar som bör göras.
För alt finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,S % av den samlade
kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan omfördelas till
gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling
mellan programpriset och st rukt urt illägget .
Inför läsåret 2015/2016 har modellen för st rukt urt illägg reviderats. Elt tak för strukturtillägg har
inf örts vid 200 meritpoäng och intervallerna har också just erat s för alt stämma överens med
antagningsgränserna till gymnasieskolan. läs mer om strukturtillägget på KSls hemsida.
Programp riserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive strukturtillägg.
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Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?
Elever som går int roduktions program, gymnasiesärs kola samt på program där priser inte har
fast st ällts av samve rkansavt alet omfattas inte av besluta d prislista och därmed inte hell er av
struk tu rtillägg.

Er sättni n g till fristående huvudmän
Programpriserna är exklusive momskom pensation. Vid ersättning t ill fristående huvudmän
tillkommer momsersättning med 6 procent.

Elev folkhokförd i samverkansområdet som går i fristående skola

(

För elev fo lkbokförd inom samverkanområ det ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå
till fristående skolor oavsett var de geograf iskt är belägna.
Exempel: Elev fol kbokförd i Botkyr ka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller uta nför

samverkansområdet (ex Örebro kommun)

(

Sär här går det tiff:
Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt
via systemet. 5trukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och
str ukturtillägg betalas ut t ill skolan där eleven går.

Elev folkhokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller
landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet
Då alla program och inriktninga r erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt
andrahandsmottagen vid en kommuna l skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande
utbildning. Är anordnarens kost nad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

(

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå t ill alla elever som ärfolkbokfö rda inom
samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt
samverkansområde.
Exempel: Elev fol kbokförd i Botkyrka som går i komm unal skola belägen i Åre kommun .

{

Så här går det tiff:
Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit
överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokfö ringskommu nen om
placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp ti ll respektive
kom mun att lägga in ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkhokförd utanför samverkansområdet som går i kommnnal skola i vårt
samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt
andrahandsmottagen vid en komm unal skola (elle r landstingsdriven) i vårt samverkansområde.
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Ersätt ningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommun en själv har för motsvarande
ut bildn ing. Är anor dnarens kostnad lägre, ska hem kommunen i st ället ersätt a den lägre kost naden.
De nya reglerna om resursför delning avser den resursför delning som varje k o mm un är ansvarig för,
det vill säga t ill elever i egna skolo r, t ill f rist ående skolor samt vid interkomm unal ersätt ning. Det
innebär att hemkommunens regelver k bör avgöra o m ersättn ing motsvara nde vårt st rukt urt il lägg
skall följa med eleven.
Exempel: Elev fol kbokförd i Falun som går i kom m unal skola i Södertälje kom mun.

Så här går det till:
Dessa elever är oftast regist rerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för
fa ktu reri ng till folk bokfö ringskomm unen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.
Det är upp till respektive komm un att föra en dial og med hemkommunen o m event uellt
stru kturtill ägg ska ingå och ersättning f ör det ta.

Elev folkbokförd uta nför samverkansområdet som gå r i rristående skola i110m vårt
samverkansområde
Erbjuder hemkommu nen det nati one lla program met och inri ktningen så är det hemkommun ens pris
som gäller, om int e är det riks prislist an.
Exempel: Elev f olkbokfö rd i Falun som går i friståe nde skola belägen i St ockholms stad .

Så här går det till:
Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för
fakt urer ing till folkbokföringskommune n om vilka elever som går i skola i vå rt samverkansomr åde.

Priser b eslutade av Skolverket m fl
Pr iser fastst ällda av Skolverket och Skolin spektionen räknas upp med skolindex . Skolindex för 2016 är
fastst ällt till 1,019. För spetsut bildningar och inte rnati onella skolor räknas pr iset upp enligt
riksprislista n. Prislis ta se sid 11.

Prislista rör Introduktionsprogram - Program inriktat individuellt val (IM PRO)
Ersättningen för IM PRO ska utgå if rån det program pris som finns f ör det yrkesprogram som det
programinr ikt ade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor
samt 17 kap 35-36§§ f ör f ri st ående anor dnare). Däremot utgår inget str ukt urtillägg för elever som
går introdu ktion sprogrammet. Prislist a för IMPRO är av den anledn ingen exkl usive avdrag fö r
str uktu rt illägg gälland e de Yrkesprogra m som IM PRO rikt ar sig till.
Denna prislist a ska alltid anvä ndas f ör elever folkbo kförda i vårt samverkansom råde som går i skola
ino m vårt samverka nsom råde samt vid fri st ående gymnasieskolor.
För elever som är and rahandsmottagna, folkbokförda utanför samver kansområdet , så ska denna
prislista användas vid j ämförelse med hem kommunens pris (eget pris eller i samverkan).
För elever, fol kbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i kommunal skola
utanför vårt samverk ansområ de ska denn a prislista användas vid jämförelse med anordnarens pris.

Prislista se sid la.
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Inriktningspris i år sk u r s 1 - förändringar inför HT 2017
Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nati onell a inriktningarna i gymna sieskolan inom
est etiska program met , hantverkspro grammet . industrite kniska programmet och
natu rbru ksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inrikt ningar får börja det andra eller t redje
läsåret.
I Storst ockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka t ill och st arta
inriktningar under det först a året även för andra gymnasieprogr am. Detta g er för det f lest a program
och inr iktningar inga ekonomi ska effe kte r ut om på följande tre program och inrikt ningar som har et t
särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och transportprogrammet med in r iktning tran sport, Byggoch anläggningsprogrammet med inri ktning anläggningsfo rdo n samt Samhä ll svetenskapliga
programm et med inrikt ning medier, inform ati on och kommu nikati on.
(

(

Fram t ill nu har skol orna gjort på t vå olika sätt. Anting en lägger man ut inrikt ningskurserna under t re
år eller under de tv å sist a åren.
För att skapa likvärdiga ekonomi ska förutsättningar och föl ja gymnasiefö rord ningen har beslut f atta ts
att inriktnings priser för dessa tre program och inri ktn ingar tas bort i årskurs 1 from höstt erminen
2017. Huvudmä nne n avgör dock själva hur de vill fördela inriktningens kurser över de t re
årskurserna.
Inriktningspriset för t re årskurser kommer att fördelas ut på de t vå sista årsku rserna för inte påverka
de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen. Denna föränd ring f år genom slag för st
hösttermine n 2018 då eleverna som börjad årskurs 1 höstt erm inen 2017 börja r årskurs 2.
Det gör att under 2018 kommer tv å inriktningspri s finn s parallell t. Dels inrikt n ingspris baserat på
tid igare modell för de elever som HT 2017 börjar årskurs 2 och årskurs 3 som kommer att få
ersättning enligt tidigare modell. Dels ett nytt högre inri ktningsp ris för de elever som börjar årskurs
t vå höst t ermine n 2018. Från och med höstterminen 2019 gäller det nya inrikt ningspriser full t ut för
årskurs 2 och 3.
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Prislista - nationella program inom samverkansområdet
Program och inriktning

Pris 2017

Barn- och fritid sprogrammet (BF)

79300

Frit id - och hälsa (BFFRI)
Pedagogiskt ar bet et (BFPED)
Socialt arbetet (BFSOC)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

110 839

Husbyggnad (BAHUS)
Mark och aniäggni ng (BAM AR)
Mål eri (BAMAL)
Plåt slager i (BAPLA)
ej årskurs 1 from HT 2017

Anläggningsfo rdon (BMNL)
Ekonom iprogramm et (EK)

174 955
75 422

Eko nomi (EKEKO)
Juridi k (EKJUR)
EI- och energiprogra m met (EE)

105 85 1

Aut oma t ion (EEAUT)
Dator- och kommu nikat ion ste kn ik (EEDAT)
Elteknik (EEELT)
Energit eknik (EEENE)

11236D

Estetiska programm et (ES)

102934

Bild och f ormgivning (ESBIL)
Dans (ESDAN)
Teate r (ESTEA)
Esteti k och media (ESEST)

107080

M usik (ESMUS)

119596

Fordon s- och t ransportprogr amm et (FT)

130344

Godshantering (FTGOD)
Karosseri och lacke ring (FTKAR)
Lastb il och mo bil a m askiner (FTLAS)
Personb il (FTPERI
Transport (mRA)

ej årskurs 1 from HT 2017

Hande ls- och ad mi ni st rati onsprogrammet (HA)

174 881
83155

Administrat iv serv ice (HAADM)
Handel och serv ice (HAHAN)
Hantverksprogrammet (HV)

103557

Finsnickeri (HVFIN)
Flo rist (HVFLO)
Frisör (HVFRI)
Textil design (HVTEX)
Övriga hantver k (skolverk et har kode r)
Hot ell- och turism programmet (HT)

83421

Hot ell och kon f eren s (HTHOn
Turism och resor (HTIUR)
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Program och inriktning

Pris 2017

Huma nisti ska programmet (HU)
Kult ur (HUKUl)
Språk (HUSPR)

(

75 715

Industrite kniska programmet (IN)
Drift säkerhet och underh ållst eknik (INDRI)
Processtekni k (INPRO )
Produ kt o ch maskinteknik (INPRK)
Svetste knik (INSVE)

136766

Nat ur bruksprogrammet (NB)

159 826

Djur (NBDJU)
lantbruk (NBLAN) Berga - Sll
Skog (NBSKO) - erbjudsinte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan

198184

gäller
Trädgård (NBTRA) - erbju ds inte av kommu nal skoia inom samve rkansområdet,

riksprislistan gäller

(

Naturvetenskapliga programmet (NA)
Natu rvet enskap (NANAT)
Nat urvetenska p och samhälle (NANAS)

83394

Rest aurang och livsmede lsprogrammet (Rl)
Bageri och kondit or (RlBAG)
Färskvaro r, delikatess och cate ri ng (RLFAR)

122687

Kök och servering (RlKOK)
Samhällsvetenskapliga pr ogram met (SA)
Beteendevete nskap (SABET)
Samhä llsvetens kap (SASAM)
Med ier, info och kommunik at ion (SAMED)

75249

ej årskurs 1 from HT 2017

84 928

Teknikprogrammet (TE)
Design och produkt utveckl ing (TEDES)
Informations- och medieteknik
Produ ktion steknik (TEPRO)
Samhällsbyggande och miljö (TESAM )
Teknikveten skap (TETEK)

87586

WS- och fastighetsp rogrammet (VF)

107223

Fast ighet (VFFAS)
Kyl- och vär mepumpste knik (VFKYl)
Vent ilat ion steknik (VFVEN)
WS(VFWS )
83488

Vård- och om sorgsprog rammet (VO)
Inga nationellainriktningar
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Interkommunal ersättning/tiIIäggsbelopp avseende Nationellt
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för
elever i klass med hörselanpassning
Inför f ramtag andet av årets pr islist a har beslut fattas om interko mm una l ersättning/tilläggsbelopp
för m odersmå lsunderv isning. Detta ersätt er överen skommel sen om ti lläggsbelop p date rad 20 13-03 21.
Beslut har också fattats avsee nde interkomm unal ersättning f ör elever som går i klass med
hörselanpa ssning (fö r närva rande i Stockhol ms st ad).

2017

Nationellt godkanda idrott sutbildningar (NIUI
Rör ett stort antal godkända ut bildningar
Tilläggsersättning Lagidrott
TIlläggsersättning Individuell idrott

16 822
20 187

Interkommunal ersätt ning/ri tläggsbelopp for modersmålsundervisning
Ersättning kr/elev/läs år

Interkommunal ersättn ing for elever som går i klass med hörselanpassning
Ersatt ning utover programpns (kr/elev /ia sår)
Vård - och omsorgspro grammet - Kungshol mens västra gym nasium
Nat urvet enskapli ga programmet - Kungsholmens västra gymnasium
Sam hällsveten skapliga programmet , bet eende - Kungsholme ns väst ra gymn asiu m
Sam hällsvet enskapliga programmet, samh älle- Ku ngshol me ns väst ra gym nasium
Ekonomiprogrammet - Tho rilds plans gymn asium
Teknikprogrammet- Thorildsplans gymnasium
EI- och energiprogrammet- Thorildsplans gymnas ium
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2017
8322

2017
220089
219 998
212005
212005
209 869
221884
239 807

Prislista för Introduktionsprogrammet - Programinriktat individuellt
val
Ersättningen för IM PRD ska ut gå if rån de programp ri s för det yr kesprogram som det
pro gram inriktad e individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ f ö r komm unala sko lo r
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget st rukt u rti llägg för elever som
går introduktionsprogram. Prislista för IMPRD är av den anledningen exklus ive l avdrag för
stru kturtillägg gällande de Yrkespro gram som IM PRO ri ktar sig til l.

(

Yrkesprogram och inriktning

Pris 2017

Barn- och fritidspr ogrammet (BF)

82472

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

11443 4

EI- och energiprogrammet (EE)

108873

Fordons- och transportprog rammet (FT)

134013

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

86597

Hantverksprogrammet (HV)

106520

Hotell- och t urismprogrammet (Hl)

86 597

Industritekniska programmet (IN)

13939 1

Naturbruksprogrammet (NB)

162098

Restaurang och livsmedelsprogrammet (Rl)

125 683

W5- och fastighets programmet (VF)

110665

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

86597

(

10

Priser 2016 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad
(yrkesdansare). Uppdateras separat
Priser som följer skolindex och riksprislistan är uppdatera de för 20 16. Skolindexför 2016
är 1,01 9.

Program och inriktni ng

Pris 2016

EI- och en ergi program met (EE)
Säkerhe tsgy mna siet i Kista - Elt eknik (EEEllVOR ) AK1

1077SS

Esteti ska programm et (ES)
Bot kyr ka - Nycirkus (ESCIRVS)

146098

Botkyr ka - Animering. foto. lj ud IESESlVS/ESBllVS ) AK2 o ch AK3
Bot kyr ka - Animering. f ot o. lj ud (ESESTOS/ ESBil OS) AK1

146 098
148 362

Stoc kholm - Yrkesmusiker IESMUSVS) Södra lati n AK2 och AK3

l S4820

Sto ckho lm - Yrkesmusiker (ESM USOS) Södra latin AK1

lS9 434

St o ckho lm - Yrkesdansare (RXYRK. YXKLA. YXMOD)

3711S1

Kristofferskolan St ockho lm (ESWAlVO R) AK2 och AK3

90 S14

Kristotterskolan St ockho lm (ESWA l VE) AK1
lilla Akadem in - Mu sikgym nasium (ESMUSVS) AK2 oc h AK3

92 08 1
lS4 28S

lilla Akadem in - M usikgymnasium (ESMUSOSj AK1

lS6677

Nordiska musikgymnasiet (ESMUSOS)

l S6636

Örjans kolan i Järna (ESWAlVOR) AK2 och AK3

90 S14

Örj anskolan i Järna (ESWAlV E) AK1

90121

Carlgrenska Wal dorfsgymna siet (ESWAlV)

87 368

Fordons- och t ransport p rogra m me t (FT)
Sjömanskola n l ångholmen (RXS) AK2 och AK3

127 S63

Sjömanskolan Lånaholm en (RXS) AK1

14S 371

Marina läroverket Danderyd (m arint eknikl( RXM och RXSER)

122400

Indust rit ek niska prog rammet (IN)
Tekni k och servieegymnaiset (l NDRIOOR) AK2 och AK3

l S1 200

Teknik och servieegymnaiset (I NDRIOOR) AK1

lS0 8S6

Nat urbrukspr ogram met (NB)
Ma rin a läroverket Dand eryd (ma rin biolog) (NBVAM V)

170743

Nat u rvet enskapli ga program m et (NA)
Dand eryd s gymnasium - Matematik specialist (NAMAlVS) (Riksprisliston)
Krist otterskola n Sto ckh olm (NAWAl VOR) AK2 oc h AK3

86100
90 S14

Krist offe rskolan Stockh olm (NAW Al VE) AK1

88842

Örjanskolan i Järn a (NAWAlVOR) Ak2 och AK3

90 S14

Örjanskolan i Järn a (NAWAlVE) AK1

88842

l ycee Francais (Riksprisliston)

81 226

Tyska skolan (Riksprislis t on)
Danderyd - Danderyds gymnasium (NAMUSVE/NABllVE/NAT EAVE)AK 2 och

86243

81 226

AK3
Dand eryd - Dand eryd s gym nasium (NABllVE/ NAM USVE) AK1

8S 09S

Danderyd - Dand ery ds gymnasium (NATEAVE) AK1

82 380

Sollentuna - Rudb eck (NA NASVE) AK2 och AK3

81 982

Soll ent una - Rud beck (NANASVE) AK1

87 01S
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Pris 2017

Program och inriktning

Pris 2016

Nat urvetenskapliga progr ammet (NA)
Sollentuna - Rudb eck (NAM USVE)

8701S

St ockho lm - Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3

(

Stockholm - Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) AK1

85587
87940

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE/NABI LVE/NANASVE) ÅK2 och ÅK3

76308

Täby - Åva Gy mnasium (NAMUSVE/NANASVE) Pris ÅK1

86822

Stoc kholm - Östra real (NAESEVE) ÅK2 och ÅK3

85587
87 940

Sto ckholm - Öst ra real (NAE5EVE) ÅK1
Viktor Rydberg, Oden plan (NA BILVE/NAMU5VE) ÅK2 och ÅK3

82850

Vikto r Rydberg, Oden plan (NA BILVE) ÅK1

83 927

Vikto r Rydbe rg, Oden plan (NAMUSVE) Å K1

84 118

Viktor Rydberg, Djursholm (NABILVE) ÅK1

83927

Viktor Ryd ber g, Djursholm (NAMUSVE) ÅK1

84118
80465

Kulturama, Oden plan (NANA5VE)
Huddinge - Öst ra gymnasium (NAMU 5VE) ÅK2 och ÅK3
Hud dinge Östra gymnasi um (NAMU5VE) ÅK1

(

87821
83945

Hud dinge- Hud ding gym nasiet (NABILVE)

88988

Carlgrens ka Wa ldorfsgymnasiet (NAWALV)

87 368

Teknikprogram met (TEl
Huddinge - Öst ra gymnasiu m (TETE KVE)

95 544

Sam hällsvete nskapliga programmet (SA)
Stockholm - Globa la gymn asiet (SASAMoS) (Riksprislistan)
Bet kyrka - Tu mba gymnasiu m (EKFINVS) (Riksprislis tan)

80700

Viktor Ryd berg, Djursholm (SABETOS) (Riksprislistan)

79500
76132

Lycee Francai s (Riksprislistan)

76132

Tyska skolan (Riksprislis t an)

76 132

Hud dinge - Östra gym nasium (SAM USVE) ÅK2 och ÅK3

82544

Huddinge - Öst ra gymnasium (SAMU SVE) ÅK1

80227

Danderyds gymna sium (SASAM VE)
Stockholm - Kungsholm ens gym nasium (SASAMVE) ÅK2 och ÅK3

7S 886
82 S44

Stockholm - Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK1

81011

Psykolog igymnasiet (SATEAVE)

75889

Sollentun a - Rudbec k (SABETVE, SAMEDVE. SASAMVE )

8701S

Ekonom iprogramm et (EK)
Viktor Rydberg , Djursholm (EKEKOVE)

76687
59187

Hudd inge - Östra gymnasium (EKMUSVE)

12
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SAM MANTRÄDESPROTOKO ll
2016-10-24
16 av 22

kommun
Kommunstyreisen

KS § 92

8
DO'. KS/ 2015:121.266

Svar på motion - Publicering av träd inventering
Mat s Nittve (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige angående publi cering aven
inventering av skyddsvärda t räd som gjorts i kommunen .
l änsstyrelsen och nästan samt liga kommuner ingick i en länsomfattande t rädinvent ering
som startade 2006. När det kom till slutet fanns inte pengar kvar fö r att genomföra de
sista tre kommunerna : Sa lem, Nykvarn och Nynäshamn . 5alems ko m m un ansökte och
erhöll bidrag för att kunna genomföra trädinventeringen i kommunen .
l änsstyrelsen har i mars 2016 publicerat en rapport över hela inventer ingen av tr äd som
gjort s i länet me llan åren 200 6-2015.
Bygg- och mi ljöenheten ska komplettera sidorna om naturvård på kommunens hemsida
och där lägga ut mer information om trädinventerin gen. I samband med detta kommer
även läggas upp om en mi ndre inventering av värdefulla träd som geno mförts i
Karlskron aviken.
Bygg- och miljön ämn den behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 september
2016, § 55, och föreslår att kommunfu llmäktige anser motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmä ktige
Kommunfullmäktige beslut ar att motionen anses besvarad .

Beslutsexpedier ing:
Arkiv

. G.

Ordf. sign.

Just. sign.

Salems

SAMMAN TRÄ DESPROTOKOLL
2016-09-20
10 av 13

kommu n
Bygg- och miljönäm nden

BoM § 55

Dnr. 2016/0398

Yttrande avseende motionen "publicering av
trädinventering"
Ärendebeskrivning
Mil jöpartiet de grö na har ti ll Kommunfullmä ktige lämnat en motion angående publice ring
aven inventeri ng av skyddsvärda tr äd som gjort s i kommunen, och Bygg- och
milj önämnden har f ått moti onen för yttra nde.
Lä nsst yrelsen och nästa n samt liga kommuner ingick i en länsomfattande träd inventering
som startad e 2006 . När det kom ti ll slutet fanns int e pengar kvar för att genomföra de
sist a tre komm unerna, Salem, Nynäshamn och Nykvarn. Salems kommun ansökte och
erhö ll då bidrag fö r att kunna genomföra trädinvente ringen i kommunen .
Länsstyrelsen h ar i mars 2016 publice rat en rapport över hela inventeringen av träd som
gjort i länet me llan åren 2006 - 201S.
Bygg- och milj öenheten ska komplett era sidorna om naturvård på kommunens hemsida
och där lägga ut mer informati on om trädinventer ingen. I samband med detta komme r
även information att läggas upp om en mindre invent ering av värdefulla träd som
genomförts I Karlskronaviken.
Informati onen kommer att pub liceras snarast och senast under hösten 2016.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljö nämnden beslutar att anta yttra ndet som sitt eget och före slår därmed
kommu nfullmäktige att finna motionen besvarad.

Beslutsexped iering:
Kommunstyr elsen
Akten

.ilc.
Ordf. sign.

fO

./

..,.

ii'--

.
.

Just . sign.

TJÄNSTESKRIVELSE

Salems

2016-09-01
Dnr 2016/0398
. 1 av 1

kommun
Bygg- och miljöenheten
Anne-Charlotte Glantz
Bygg- och miljöchef

Till bygg- och miljö nämnden

Yttrande avseende motionen "Publicering av trädinvente ring"
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och föreslår därmed
kommunfullmäktige att finna motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har till Kommunfullmäktige lämnat en motion angående publicering aven
inventering av skyddsvärda träd som gjorts i kommunen .
Bygg- och miljönämnden har fått motionen för yttrande och kommer se till att information om
trädinventeringen läggs ut på kommunens hemsida .

Ärendet
Länsstyrelsen och nästan samtliga kommuner ingick i en länsomfattande trädinventering som
startade 2006 . När det kom till slutet fanns inte pengar kvar för att genomföra de sista tre
kommunerna, Salem, Nynäshamn och Nykvarn. Salems kommun ansökte och erhöll då bidrag för att
kunna genomföra trädinventeringen i kommunen.
Länsstyrelsen har i mars 2016 publicerat en rapport över hela inventeringen av träd som gjort i länet
mellan åren 2006 - 201S.
Bygg- och miljöenheten ska komplettera sidorna om naturvård på kommunens hemsida och där
lägga ut mer information om trädinventeringen. I samband med detta kommer även information att
läggas upp om en mindre inventering av värdefulla träd som genomförts iKarlskronaviken.
Informationen kommer att publiceras snarast och senast under hösten 2016.

QCtL"'~7(~_
Anne -Charlotte Glantz
Bygg- och miljöchef

Delges
Kommunfullmäktige

.•.:;t1

miljöpartiet de gröna
Salem

g

I
Motion om publicering av trädinventering,
kommunfullmäktige i Sa lem 2015-12-17
Salems kommun har gjort en inventering av skyddsv ärda träd i kommunen. Denna är opublicerad
i så mcning att ingen medborgare som har sådana tr äd kan ta del av invcnteringen . Detta är dumt
av flera skäl. En public ering skulle kunna förhindra en del trädfällning som görs utan kun skap om
de aktuella trädcns värde. D en skulle ocks å kunn a upplysa trädägaren om vilka skyddsåtgä rder
hen bör vidta för att förlänga trädens liv.
•

att kommunen publicerar den kommunomfattande trädinventeringen på nätct och på ett
sådant sätt att alla fastighetsägarc kan förstå att de har sk-yddsvärda träd på sin mark o ch vad
de bö r gö ra för att vårda dem.

Mats Nirtve

I

••• Salems
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-24
17 av 22

kommun
Kommunsty relsen

KS§ 93
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Dnr.KS/2 016:22.10S

Svar på motion - Publicering av protokoll från bygg- och
miljönämnden
Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmä ktiges sammanträde den 18 februar i 2016 väckt
en motion om att publicera bygg- och miljönämndens protoko ll på komm unens
w ebbplats. Motionären vill att även bygg- och miljönäm ndens protokoll ska pu bliceras på
kommunens webbplats i likhet med övri ga nämnders protoko ll.
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 augusti 2016,
§ 46 och föreslår att kommunfullmäktige bifalle r motionen med reservation för att de int e
publ iceras i sin helhet med hänvisning till perso nup pgiftslagen utan det är allmänna
ärenden som publiceras.
Även kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen ska bifallas och att
kommunfullmäktige beslutar att nämndens protokoll avseende de allmänna ärendena ska
publiceras på kommunens webbplats.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till komm unf ullm öktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen .
Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden fortlöpande ska
publicera nämndens protokoll på kommunens webbplats avseende de allmänna
ärendena på nämnden.

Yrkanden oc h proposition
Mats Nittve (MP) yr kar att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer för st Mats Nittves återem issyrkande mot att beslut ska fattas idag och
fi nne r att beslut ska fattas idag. Därefte r ställer ordföranden sitt eget förslag under
proposition och finn er att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullm öktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla moti onen.
Ko mmunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden fort löpande ska
pu blicera nämndens protokoll på komm unens web bplats avseende de allmänna
ärendena på nämn den.

Beslut sexpediering :
Arkiv

. LD... .
Ordf. sign.

.d!..

Just. sign.

~•• Salems
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-02
Dnr KS/2016:22.lOS
1 av 1

kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
Annica Sundel
Kanslichef
Kommunstyrelsen

Svar på motion - Publicering av protokoll från bygg- och
miljönämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden fortlöpande ska
publicera nämndens protokoll på kommunens webbplats avseende de allmänna
ärendena på nämnden .

Sammanfattning av ärendet
Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2016 väckt
en motion om att publicera bygg- och miljönämndens protokoll på kommunens
webbplats. Motionären vill att även bygg- och miljö nämndens protokoll ska publiceras på
kommunens webbplats i likhet med övriga nämnders protokoll.
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 augusti 2016,
§ 46 och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen med reservation för att de inte

publiceras i sin helhet med hänvisning till personuppgiftslagen utan det är allmänna
ärenden som publiceras .
Även kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen ska bifallas och att
kommunfullmäktige beslutar att nämndens protokoll avseende de allmänna ärendena ska
publiceras på kommunens webbplats.

Per Almström
Kommundirektör

n - u.

~

~ Sun del
Kanslichef

Bilagor

Motion - Publicera protokoll från bygg- och miljönämnden

•

Salems

SAM MANTRÄD ESPROTa KOLL
2016-08-30
11 av 21

komm un
Bygg- och miljön ämnden

BoM § 46

Dnr. 2016/0396

Publicering av protoko ll fr ån bygg- och miljönämnden
Ärendeb eskrivning
Bygg- och miJjönämnden mottog 2016-04-20 begäran om yttrande avseende motionen
" Publicering av protokoll f rån bygg- och miljö nämnden". I motionen yrkar Mats Nittve för
Miljö partiet de gröna, att bygg- och milj önämndens protokoll ska läggas ut på kommunens
hemsida. Bygg- och miljöenheten har tagit fra m ett ytt rande daterat 2016-08-11 där
kommunfullmäkti ge före slås bifalla yttrandet, med reservati on för att protokollen int e
läggs upp i sin helhet med hänsyn till personuppgift slagen. Bygg- och miljönämnden
föreslås att anta yttra ndet som sitt eget.

Bygg- oc h miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta yttra nde daterat 2016-08-11 som sitt eget och
föreslår därmed Kommunfullmä ktige att bifalla motionen, med reservation för att
protoko llen inte läggs upp i sin helhet med hänsyn ti ll person uppgiftslagen. Protokollen
bör indelas i en del med allmänna ärenden och en del som rör myndighetsut övning, där
den allmänna delen kan publi ceras på hemsidan.

Beslut sexpedier ing :
Akten
Kommunstyrelsen

".f!j~(

Ordf. sign.

Just. sign.

h~- ~ ~ltlt1V

-.•• Salems
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2016-08-11
Dnr 2016/ 0396
1 av 1

kommun

Bygg- och miljöe nhet en
Sa ra Ca rlberg
Bygg- och miljösamordnare

Kanslienhet en

Yttrande avseende motionen "Publicering av protokoll från bygg- och miljönämnden"

Bygg- och mil jön ämnden mottog 2016-04-20 begäran om yttrande avseende moti onen " Publicering
av proto koll från bygg- och miljönämnden" . I moti onen yrkar Mat s Nittve för Milj öpart iet de gröna,
att bygg- och miljö nämndens proto koll ska läggas ut på kommunens hemsida.
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen, med reservat ion för att
proto kollen int e läggs upp i sin helhet med hänsyn t ill personuppgifts lagen. Protokollen indelas i en
del med allmänna ärenden och en del som rör myndighet sut övning, där den allmänna delen kan
publiceras på hemsidan.

Bygg- och miljöenh eten, för Bygg- och miljö nämnde n

.! !!I;lör by;;;)- :...
r'l1IIJGnamndens l,;.:c.' ~ .

--*-= .
Post: Satems kommun, 144 BORönn inge
Besök: Saby Torg 16.S alem

Telefon: 08·532 598 00
Fax: 08 ·5 32 598 45

e-pose info@ salems e
Webb: www.s ale m.se

Org nr: 212000-28 74
Bankgiro: 210 -95 69

miljöpartiet de gröna ~

SALEMS KOMMUN
Kommun~ty relse n

Salem

2016 -02~ 1B
Till Kommunfullmäktige i Salem 18/22016

/

Motion om publicering av protokoll frå n Bygg- och
miljönämnden
Prot okolIen från Bygg- och miljönäm nden läggs inte ut på kommunens hem sida, trots att de är
offentliga handlingar. Ko mmunen s mål "TilIgänglighet" kräver transparens och öppenhet även i
Bygg- och miljön ämnd en s fögderi.
Med anledning av det ovan anförda yrkar jag
- Att protokolIen från Bygg- och Miljönämnden publi ceras fortlöpande på Salems kommuns

h="h~-Ig- o,d- ts
Mats Nittve
för Miljöp artiet de gröna i Salem

--------,--_
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SAM MA NTRÄDESPROTO KO LL
2016-10-24
18 av 22

kommun

Kommunstyrelsen

KS§ 94
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Dm. KS/201 6:19.101

Svar på motion - Tillgängliggöra kommunstyrelsens
utskottsarbete
Anders Klerkefors (Röp) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2016
väckt en moti on om att ti llgängliggöra kommu nsty relsens ut skott sar bete. Motionä ren vill
att hand lingar samt protoko ll och minnesanteckni ngar fr ån kommun styrelsens t vå utskott
ti llgängliggörs på kommunens webbplat s. De u nderl ag som kommunstyrelsens
arbetsutskott får t a del av är ännu int e färdigbehandlade och blir därmed int e all män
handli ng för rän de går ut till kommunstyrelsen då de också publicera s på kommunens
webbplats. Komm unstyrel sens tekniska ut skott publ icerar beslutsund erlag och protokoll
på kommunens webbplats när protokollet har justerats . Kommunst yrelseförvalt ningen
föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmöktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion en i den del som rör
komm unstyrelsens arbet sut skott .
2. Kommu nfullmäktige beslutar att moti on en anses besvarad fö r den delen som rör
kommunsty relsens t ekniska utskott.
1.

Beslutsexpediering:
Arkiv

. .ux. .L ..

Ordf. sign.

Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
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2016-10-02
Dnr KS/2016:19.101
1 av 2

kommun
Kommu nstyrelseförvaltningen
Anni ca SundeI
Kanslichef
Kommun st yrelsen

Svar på moti on - Tillgäng liggöra komm unstyrelsens
ut skottsarbete
Förslag till beslut

Kom munstyrelsens fö rslag till kommunfullmäktige
Kommu nfullm äktige beslut ar att avslå motionen i de n del som rör
kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att moti on en anses besvarad för den delen som rör
kommunstyrel sens tekniska ut skott.

1.

Samma nfattning av ärendet
Anders Klerkefors (Röp) har vid kommunf ullmäkti ges sammanträde den 18 februa ri 2016
väckt en motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens ut skottsarb ete. Motio nären vill
att handlin gar samt prot okoll och minn esanteckningar fr ån kommunsty relsens två ut skott
tillgängliggörs på kommunens w ebbplats. De underlag som kommun styrelsens
arbetsutskott får ta del av är ännu inte färdigbehandl ade och bli r därm ed int e allmän
handlin g förr än de går ut till kommunstyrelsen då de också publi ceras på kommunens
webbp lats. Kommunstyrelsens tekn iska ut skott publicerar beslut sunderl ag och protokoll
på kommunens webbpl ats när protokollet har j uste rats. Kommun styrelseför valtningen
föreslår därför att moti onen ska anses besvarad.
Ä ren det
Anders Klerkefors (Röp) har vid kommu nfullmäkti ges sammant räde den 18 februari 2016
väckt en moti on om att tillgängliggöra kommunsty relsens utskotts arbete. M otionären
yrkar i moti onen på att dagordningar, förb eredand e mat eri al samt protoko ll och
minn esanteckningar fr ån samt liga med kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
och kommun styrelsens t ekniska ut skott tillgängliggörs på kommu nens webbplats.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott behandl as ärenden som ska vidare till
kommunstyrelsen. Det är ett fåtal beslut särend en och vid varje sammant räde är det
några info rm ations- och/e ller diskussionspunkt er. Från dessa sammant räden skrivs
minne santeckningar. Handli ngarna till arbetsut skottet är fr ämst beslut sunder lag under
fr amt agande till kommun styrelsen. När arbet sut skottet får ta del av unde rlagen är de
ännu int e färdigställd a utan de färdigstäl ls mellan arb et sutskotte t och utskicket till
kommunstyrelsen. Det är därför först när kommun styrelsen får ta del av handlingarna och
de publiceras på kommunen s hem sida som underlagen blir allmän handling.

TJÄNSTESKRI VELSE

-..-. Salems
.

2016-10-02
Dnr KS/2016:19.101
2 av 2

kommun
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Handlingar och protokoll ti ll kom munsty relsens t ekniska ut skott publiceras på
kommunens we bbplats efter att proto koll et har juste rats. Det har gjorts i ett fl ertal år. När
kommunen lanserade en ny webbplats under sommaren 2016 blev det för tungt vid
migreringen av samt liga filer då filerna var stora och det gick inte att automatiskt överföra
filerna. Därför finns numera handlingar och pro tokoll från 201S och 2016 på kommunens
webbplats.

Ekonomiska konsekve nser
Ärendet innebär inga ekonom iska kon sekvenser.

,L (<.. ~cf-(j
Per Almström
Kommundirektör

Annica Sundel
Kanslichef

Bilagor
Motio n - Tillgä ngliggöra kommunstyre lse ns utskottsar bete

SALEMS KOMMUN .
Kom munstyre lsen

2016 -01- 25 .
Motion, Kommunfullmäktige

Dp J) ,Zt1/ t ./r;. / t1/
/

Datum : 2016-01-14

Rönningepartiet, Anders Klerkefors

Motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens utskottsarbete
Tack vare modern informationsteknik är det idag möjligt att i större utsträckning
tillgängliggöra den stora mängd information om vår kommun som idag finns och ligger till
grund för de beslut som tas om salems framtid . Av främst närdemokratiskäl bör Sa lems
kommun arbeta aktivt för att ytterligare förbättra aktualiteten och tillgängligheten av den
kommunala informationen.
Ett sådant exempel är all information som rör arbetet i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
och Kommunstyrelsens Tekniska utskott. Här behandlas viktiga centrala ärenden för
kommunen . Information om detta arbete och dessa ärenden bör göras tillgängligt så
snabbt som möjligt och på ett enkelt sätt för invånare som vill hålla sig informerade. Vi
vill ta ytterligare ett steg mot det mål vi i Rönningepartiet anser kommunen bör ta som
sitt: Att Sa lems kommun ska bli en föregångare bland svenska kommuner när det gäller
kommunal information och närdemokrati.

Med hänvisning till ovanstående yrkas
att vi på kommunala webbplatsen, som PDF-filer eller annat digitalt format, tillgängliggör
dagordningar och förberedande material samt protokoll och minnesanteckningar,
inklusive bilagor, från samtliga möten inom Kommunstyrelsens arbets- och
personal utskott KsAU och Kommunstyrelsens tekniska utskott, KsTU.

Anders Klerkefors

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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komm un
Kommunstyre lsen
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KS § 95

Dm. KS/ 2015:100.735

Sva r på motion - Rätt att välja äldreboende
Mia Franzen (L) har väckt motio nen " Rätt att välja äldr eboende" vid kommunfu llmäktiges
sammanträde den 19 november 2015. Motionä ren yrkar i motionen att Salems kommun s
inför valfri het i äldreomsorgen så att äldre med biständsbedömt beho v av boende får rätt
att välja boende inom kommunen samt att Salems kommun inför en rättigh et för redan
boende på äldreb oende att kunna byta boende om en person så öns kar.
Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammant räde den 5 septem ber 2016, § 84,
och för eslår att kommunfullmäktige avslår moti onen.
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens färslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besluta r att avslå motion en.
Yrkanden och proposition
M ia Franzen (L) yrkar bifall ti ll moti onen. Anders Klerkefors (Röp) bit räder M ia Franzens
yrkande.
Ordför anden ställer ord förandens fö rslag till beslut mot Mia Franzens yrkande och fin ner
att kommunstyrelsen bifall er ordf örandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens färslag till kommunfullmäktige
Kommunful lmäktige beslutar att avslå moti onen.
Reservation
M ia Franzen (L) reserverar sig mot beslute t, se bilaga 3.

Beslutsexpediering:
Arkiv

. lo.. .

Ordf. sign.

/

-

.

Just. sign.
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L iber alerna har lagt en mot ion om Va lfr ihe t där två all-sa tser fö r e s lås. j
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Utgångspunkten för motionen ör respekten för den em kifdo monruskor. och tiennes tivsvot.
"Aldrig blir valfriheten så viktig som när en perso n tvingas lögga sitt liv i andros händer. Att självfå
beHömma var man ska bo den 51Sto tiden i livet dr både självklort och ans tä ndi gt i ett civiliserar
samhälle. vår uppgift sam polit iker ör

arr undanr öja de hinder sam ligger I vo qe n f ör årsrik a

m ormiskot s sjölvbr, rommande och votftihe), "

Den forsta handlar om möj lighete n att kunna välja boende inom kom munen, såväl
kommuna la som privata . Den andra handlar om en möjl ighet att kunn a byta boende om man
så önsk ar.
Socialförva ltni ngens ytt rande visar att det reda n idag är möjligt att välj a boende och att även
få byt a boe nde om man önskar, ino m den äldreomsorg som ges i komm unal regi.
Det är mycket glädj ande att vi har denna mojtighet t ill beqro nsod valf r ihet och det borde
ma rknadsfor as bätt re ti ll våra kom murunvå nare. Mån ga t ror att man int e får välja alls och
at t man inte kan välj a annat boende om ma n redan har en plat s.
Tack vare vår mot ion har valfrihet en i äldr eomsorgen belysts.
Socialnämn den anser i ovanstående delar moti onen besvarade med hän visning till yt tr andet,
i den del som rör dc kommun alt drivna särskilda boe nderia.
När det gäll er en utv idgad möj lighet att även kunna välj a särskilt boende som drivs privat ar
det enligt fö rvalt ningens utredn ing fö ren at med en ekonomis k risk att låt a rnanniskor få välja
pr ivata boend en.
Denna mo t ivering är allt för baserad på hy pot eser för att utgöra skälig gru nd för avslag.
M ånga kommuner har infört valfr ihet på olika sätt . Idag står vi med risk för överkapacit et för
att i nästa stund stå ut an platser för våra kommuninvånare med omsorgsbehov. VI behöver
finna ett sätt där vi från kommun ens sida inte gör någon värderin g av invånarens egna val,
dvs att införa ett system som ger samma förutsätt ni ngar fö r komm unala såv äl som privata
alterna tiv i äldreomso rgen. Vi t ror på lösningen med LOV, avgränsat till vår kom mu n till att
bö rja med . Ett sådant system skulle förb ereda oss för at t ytterligare boend en i pr ivat regi
finns i kommunen . [n om sorgspeng som följer den bist åndsbedö mda helt enkelt , till att
bö rja me d inom kommun en, me n på sikt önskar vi se ett samarbete i Stoc kho lms län
liknande på gymn asieomr ådet.
Att vi från kom mu nens sida ska motv erka valfrihet oc h fl er akt örer inom äldre omsor gen är
för oss Liber ale r hell främm ande . Våra särskilda boenden fö r äldre är mycket omtyckta och
att rakt iva, vilket tr yggar för att många även fo rtsätt ni ngsvis kom mer att önska kommu nens
särskilda boen den i fö rsta hand .
Ut ifrån ovan stå ende motivering :
yrkar jag bifall ti ll motionen i sin hel het, vi lket inn ebär att vi tar lärdom av andr a
. av valfr iheten oc~ ut ifrå n dett a hit ta r ett system med omsorg speng som
kommun ers lo s~1
bli r neut ra
%t I örh å: ande un pnvata saval som kommu nala alte rnat iv I aldreom sorgen
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Kommu nstyrelseförvalt ningen
Annica Sundel
Kanslichef
Komm unst yrelsen

Svar på motion - Rätt att välja äldreboende
Förslag till beslut
Kommunsty relsensförslog till kommunfullmöktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Mi a Franzen (L) har väckt motionen "Rätt att välj a äldreboende" vid kommunfullmäkti ges
sammanträde den 19 november 2015. Motionären yrkar i motionen att Salems kommun s
inför valfrihet i äidreomsorgen så att äldre med biståndsbedömt behov av boende får rätt
att välja boende inom komm unen samt att Salem s kommun inför en rätti ghet för redan
boend e på äldreboende att kunna byta boende om en person så önskar.
Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt samman t räde den 5 septembe r 2016, § 84,
och för eslår att kommu nfull mäktige avslår motionen.
Ärendet
Socialnämnden har i rikt linj er beslutat följ ande enligt tjänsteskrivelse daterad
2016-04-29 : " Beslut om särskilt boend e beslutas int e utifrån ett specifi kt namngiv et
boende . Om det finn s flera alte rnati va platser inom särskilt boend e tas hänsyn till den
enskildes önskemål vid erbjudande om infiyttning. Den enskiide kan efter infiyttning till
ett boende ställa sig i kö till ett annat boende". Den äldre har således en valfrihet mellan
de boenden som kommu nen driver i egen regi.
Socialförvaltningen har tittat på LOV (Lag om valfrihetssyste m) i samband med
bered ningen av motionen. LOV reglerar vad som ska gälla när upphan dlande mynd ighet er
konkurre nsutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välj a
utföra re bland leverantörer i ett valfrihetssystem . Lage n gäller för kommuner och
landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtj änste r. Det är frivilligt för
kommun er att införa valfrihetssystem .
Socialfö rvalt ningen har kommit fr am till följa nde för- och nackdelar med LOV:
Fördelor med LOV

•
•
•
•

M ångfald av utförare
Kommu nen kan snabbt få tillgång ti ll nya platser där privata före tag bygger och
starta r särskilda boenden
Långsikti ghet
Kommunens egna verksamhet kon kurren ssätts.
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Socialförva ltningen

Socialnämnden

Ytt rande avseende mot ionen "Rätt att välja äldreboe nde"

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avslå motion "Rätt att välja äldreboende"
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har fått begäran om att yttra sig om motionen "Rätt att välja äldreboe nde". Mot
bakgrund av att valfrihet finns mella n kommuns fyra boende n samt att LOV är en komplexfråga
gör socialförva ltningen bedömn ingen att nämnden bör avslå motionen .
Ärendet

Bakgrund
Begäranom yttrande avseende motionen "Rättatt välja äldreboende" inkom till socialnämnden
från kommunstyrelseförvaltningen 2016- 04- 27.
Motionären, Mia Franzen, Folkpartiet, yrkar på att Salems kommun inför valfrihet inom
äldreomso rgen så att äldre med biståndsbedömt behov av boende får rätt att välja boende inom
kommunen samt att Salems kommun inför en rättighet för redan boende på äldreboende att
kunna byta boende om en person så önskar.

Nuvarande riktlinjer och arbetssätt i Salems kommun
ISalems kommunen har den enskilde möjlighet att välja mellan kommunens fyra äldreboenden.
I riktlinjerna, beslutade av Socialnämnden, står att
"Beslut om särskilt boende beslutas inte utifrån ett specifikt namngivet boende. Om det finns flera
alternativa platser inom särskilt boende tas hänsyn till den enskildes önskemål vid erbjudande om
inflyttning. Den enskilde kan efter inflyttning till ett boende ställa sig i kö till ett annat boende ."
Detta innebär att valfrihethet finns vad gäller kommunens fyra särskilda boenden, Säbyhemmet,
Salarp, Skönviksgården och Söderby Park, som kommunen driver i egen regi.
Oftast ka n den äldre önskemål om specifikt boende uppfyllas. Om den äldre flyttar till annat
boende än förstahandsa lternativet så väljer den äldre oftast att bo kvar trots att plats uppkommer
på önskat boende . Enstaka äldre flyttar vidare när plats uppkommer på boendet de köar till.
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eftersom lOU-avta len är tidsbegränsade.
EnligtJärfällas utredning verka r det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommuner att uppföra och
att driva ett särskilt boende i egen regi eftersom avdragför ingående mervärdesskatt då kan göras
för både uppförande och drift samt underhåll.
Inom valfrihetssystem ska ersättningen vara enhet lig för alla leverantöre r som utför samma tjänst,
utgångspunkten är att privata utförare ska få sam ma ersättning som kommunens verksamhet i
egen regi.
I utredn ingen "SOU2014 : 12 Framtidens valfrihet · inom socialtjänsten " framhålls att det ska
finnas tillgång till plats för att brukare ska kunna välja och välja om, vilket kan vara svårt av
ekonomiska skäl.
Konkurrensverket 2007:3 fastslår på samma sätt att det ska råda faktisk valfrihet, dvs det måste
finnas fler utförare på marknaden och ett överutbud bör råda för att minska köbildning och främja
konkurrens.
Erfarenheterna från kommuner som infört lOV inom särskilt boende är blandade. Norrtälje
kommun har fått lägga ner äldreboenden då det har funnits överkapacitet. Täby har fått in sökande
från andra kommuner vilket har lett till konkurrens om platser i den egna kommunen. Lidingö har
haft omvänt scenar io då flera Lidingöbor har önskat bo på ett äldreboende på Östermalm.
Fördelar med lOV:
• Mångfald av utförare
• Kommunen kan snabbt få tillgång till nya platser där privata företag bygger och starta r
särskilda boenden
• l ångsiktighet
• Kommunens egna verksamhet konkurrensutsätts
Nackdelar med LOV:
• Det kan vara svårt att styra företag inom särskilda boenden, rådigheten över boenden
minskar
• Det kan vara svårt att bestämma en schablonkostnad för vad lokaler kan vara värda i
ersättn ing
• Man måste hålla koll på andra kommunera ersättn ingsnivåer så att den egna kommunen
inte konkurreras ut
• Man kan inte förhandsbestämma anta let platser som vid lOU
• Det kan bli mer arbete för förvaltningen i jämförelse med lOU.

Geografisk avgränsning

Vid utformande av förfrågningsunderlag, både vid LOV och upphandling av ensta ka platser enligt
lOU, måste beslut fattas om vilket geografiskt område som ska gälla för de boenden som ska ingå i
valfrihetssystemet. Alternativa förslag för lOV kan exempelvis vara:
• Salems Kommun
• Södertörnskommunerna
• Stockholms län
Ide kommuner som infört lOV så upphandlar Stockholm och Lidingö i hela länet medan Nacka valt
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Om kommunen fortsätter att driva äldreboenden i egenregi vid LOV så finns risken att brukarna
väljer andra äldreboenden och att platser står tomma. Det är svårt att dra ner bemanningen i
relationen till belagda platser eftersom det måste finnas personal dygnet runt . Detta leder till att
kost naderna för äldreomsorgen kan öka.
Om kommunen väljer LOV vid upphandlad drift och om avtalet säger att platser bara betalas när
de är belagda så betalar inte kommunen för tomma platser, men vårdföretaget riskera tomma
platser vilket kan påverka priset.

Socialförvaltningens förslog
Mot bakgrund av att valfrihet fi nns mellan kommunens fyra äldreboenden och att även möjlighet
finns att köa för att byta boende när plats uppkomme r, samt att LOV är en komplex fråga som kan
påverka kommunens ekonomi , t ex genom tomma platser och genom att skatteintäkterför äldre
går ti ll andra kommuner, gör socialförvaltningen bedömninge n att nämnden bör avslå motionen .

Christina Häckner
Socialchef
Bilaga 1 Begäran från Kanslienheten om yttrande
Bilaga 2 Motionen "Rätt att välja äldreboende"

Delges
Akten
Biblioteket
Revisorer

,

II - / 6
2 () 15 - {} '1 )S SeJe,n
SALEMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2015 -11- 16

Rätt att välja äldreboe nde
Aldri g blir valfriheten så vikti g som när en person tvingas lägga sitt liv i andras händer, Att själv få
bestämma var man ska bo den sista tiden i livet är både självklart och anständigt i ett civiliserat
samhälle, Vår uppgift som politiker är att undanr öja de hinder som ligger i vägen för årsrika
människors självbestämmande och valfrihet. Vi tar för självklart att kunna välj a förskola och skola till
våra barn, Men att kunna välja vart man ska t illbringa dygnet s alla timmar är int e möjligt för en äldre
biståndsbedömd person i Salem s kommun , I kommun en finn s bra äldreb oenden, såväl kommunala
som privata, Alla människor ska behandl as som individer hela livet och inte klumpas ihop till ett
kollektiv på äldre dar, Önskemålet om var hen önskar bo kan bara tas av den enskild e sjä lv,
Även rätt en att byt a boende bör införas i vår kommun, ett rätt som givetvi s bäst gagnar den som i
avvaktan på rätt boende tackar j ag t ill ledig plat s på annat.

Yrkande
Att

Salems kommun inför valfrihet i äldreomso rgen så att äldre med bistånd sbedömt
behov av boende får rätt att välj a boende inom komm unen,

Att

Folkparti et

Salems kommun inför en rättighet för redan boende på äldreboe nde att kunna byta
boende om en person så önskar.

SA M MANTRÄDESPROTO KOLL
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Kommunsty relsen

Dm. KS/2016:97.101

KS § 96
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2017

Kommunstyrelsens kansli har tagit fram förslag till sammanträ desdagar 2017 för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammant rädesdagarna har lagts med hänsyn
ti ll budgetproce sse n.

Kommunstyrelsen
Våren 2017

Kommunfullmäktige
Våren 2017

30 januari

16 februari

6 mars
10 april

11 maj

29 maj

15 ju ni

Kommunstyrelsen
Hösten 2017

Kommunfullmäktige
Hästen 2017

11 september

28 september

2 oktober
30 oktober

23 november

27 november

14 december

Kommunst yrelsens beslut
Komm unstyrelsens förs lag tillfullmä ktige
Kommunf ullmäkti ge fastställer sammanträdesdagar 2017 enligt tjänsteskrivelse dat erad
2016-10-24.

Komm unstyrelsens bes/ut för egen del
Kommunstyr elsen fastställer samma nträ desdagar för kom mun sty relsen, arbet s- och
personalut skottet och tek niska ut skottet för 2017 enligt tjänsteskrivelse daterad
2016-10-24.

Ordf. sign.

Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Annica Sunde I
Kanslichef
Kommu nstyrelsen

Sa mmanträdesdagar fö r kommunstyrelsen och
kommunfu llmäkti ge 2017
Förslag t ill beslut
Kommunstyrelsensf örslog till fullm ökti ge
Kommunfull mäkti ge fastställer sammant rädesdagar 2017 enligt tj änsteskrivelse daterad
2016-10-24.
Kommunstyrelsens beslut fö r egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammant rädesdagar för kommunst yrelsen, arbets- och
personalutskottet och t ekniska utskotte t för 2017 enligt tjänsteskriv else daterad
2016-10-24.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyre lsens kansli har t agit fr am förslag till samman t rädesdagar 2017 fö r
kommunstyrelsen och kommu nfullmäktige. Sammant rädesdagarna har lagts med hänsyn
till budgetp rocessen.

Kommunstyrelsen
Våren 2017

Kommunfullmäktige
Våren 2017

30 j anuari

16 februari

6 mars
10 apri l

11 maj

29 maj

15 j uni
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Kommunstyrelsen
Hästen 201 7

Kommunfullmäktige
Hösten 2017

11 septem ber

28 septe mber

2 oktober
30 okto ber

23 november

27 novemb er

14 decem ber

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott

\

Kanslienh et en har även tagit fram förslag på sammant rädesdagar för kom mun styrelsens
personal- och arbet sutskott (KSAU) och kommunstyrelsens t ekniska ut skott (KSTU) . KSAU:
16 januari, 20 februari, 27 mars, lS maj, 7 ju ni, 28 augusti, 25 septe mber, 16 oktob er, 13
november, 4 december. KSTU: 18 januari , 22 februari, 29 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni,
30 augusti, 18 okto ber, 15 november och 13 decemb er.

Annica Sundel
Kanslichef
Delges
Nämnd erna

Salems
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Svar på Interpellation angående vattnet i Dånviken
Algblomning är egentligen ett i allra högsta grad normalt, mycket viktigt och regelbundet
återkommande fenomen. Beteckningen algblomning står för att växtplankton förökar sig
kraftigt under en begränsad tidsperiod tack vare god tillgång på växtnäring. Algblomning
kan i första hand betecknas som ett fenomen beroende på naturliga orsaker. Den kan
dock också utlösas av övergödning från t ex ofullständiga avlopp .
Övergödning av våra sjöar och hav har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under
högsomma ren .
I fallet Dånviken inträffade årets algblomning under högsommaren 2016 från mitten på
juli och början på augusti då vädret var fint med högtryck, mycket sol och lite vindar.
Följande svar kan ges på frågorna i interpellationen;
1) Flertalet fastigheter vid Dånviken är inte anslutna till kommunalt avlopp.
Fastigheterna har enskilda avlopp som senast inventerades 2008. Anslutning till
kommunalt avlopp kommer den dag då om rådet detal jplaneläggs, vilket inte
planeras ske inom de närmaste åren. Fungerande enskilda avlopp är därför
viktigt.
2) Kommunen har vidtagit följande åtgärder;
• Arbete med en ny inventering av befintliga avlopp för att kontrollera status
och identifiera om det finns undermåliga avlopp. Denna inventering förväntas
bli klar under våren 2017. Eventuella föreläggande om åtgärder på befintliga
enskilda avlopp betalas av den enskilde fastighetsägaren .
•

Färdigställa pågående arbete med en Vattenplan för kommunen, vilket är ett
st rategiskt styrdokument för hur kommunen ska behandla och värna sina
sjöar. Den ska antas i fullmäktige och fungera som ett måldokument samt
utgöra stöd och vägledning.

•

Komplettera med en till två nya provtagningspunkter i Dånviken för att få
kontroll på hur denna recipient är påverkad. Provtagningspunkterna tas i
samband med den recipientkontroll, som görs av kommunen s Gata/VA runt
Flaten/Uttran och som har gjorts i kommunen sedan 1997.
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Att förbättra Dånvikens stat us kan komma att kräva ett längre och mer omfattande arbete
och kan betyda flera ol ika åtgärder som kan behöva utföras i samverkan, dvs inte bara att
inventera enskilda avlopp och förelägga om åtgärder. Detta är en del men inte det end a
som kan behöva genomföras. Sj ön delas med Södertä lje och hur det ser ut uppströms och
vilken påverkan det kan ha är för närvarand e inte helt känt, men komme r förhoppningsvis
att redovisas i Vattenplanen. Några garanti er för en upprepning av årets algblomning kan
därfö r inte ges.

Björn Kvist, Moderaterna
Ordf. i Bygg- och Miljönämnden
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Interpellat ion an gående vattnet Dån viken

Till ordförande i Bygg och Miljönämnden; Björn Kvi st

Under eftersom mare n har va ttnet i Dånvike n varit en katastrof. Det har luktat mycket illa och det
har inte gått att bada.
Finns det fortfarande fastigheter som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp ?
Vilka åtgärder kommunen att vidta för att säkerställa att denna situation inte uppstår ige n?

Anne Henningsson
Miljöpartiet

SAlEMS KOMMUN
Kommunstyre lsen
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Svar på interpellation från Anne Henningsson (Mp) om
laddstolpar i kommunen
Anne Henningsson (Mp) har frågat mig vad kommunen gjort och planerar att göra för att
anlägga laddsto lpar.
Mitt svar är följande :
Inför ombyggnaden av Rönninge cent rum uttalade undert ecknad att amb iti one n var att
etablera en eller flera laddstol par för elbilar i anslutnin g till cent rum. Mi ljö- och
Sa mhällsbyggnadsförvaitni ngen utreder frågan sedan en tid . Spörsmålet är inte
okomplicerat då det bl a hand lar om var laddst ol parna ska etableras, vilken typ av
laddning det ska handla om, vem som ska ha huvudmannaska pet, hur ska betalning ske
och prisbilden se ut? Dessutom måste möj ligheterna till statsbidrag undersökas.
Beroende på arbetsbe lastning på M iljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen samt frågans
komplexitet har något förslag ännu inte lagts fram till KSTU. Jagser dock fram emot att
det ska kunna ske inom de närmaste månaderna .
Med detta anser jag mig ha besvarat interpellationen .

K,d\iJ1L G
lennart Kalderen
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Interpellation ang ående ladds tolpar i kommunen

Fråga till ko mmuna lrådet Lennart Kalderen

Salems kommun har antagit en rad mål för sin verksamhet. Mål 5 Handl ar om att vi ska verka för en
utv eckling mot en alltme r hållbar miljö.
I Salems kommun finn s det inga ladd stolpar för el-b ilar. Att min ska anvä ndninge n av fossila
bränslen är en viktig åtgärd for att verk a för en hållbar mi ljö.
Vad har Sa lems kommun gjo rt hittills fö r att få tillstånd ladd stolpar i kommunen?
Vilka åtgärder plan erar kommunen för att se till att det kommer att finnas tillgång tilll addstolpar?

Anne Henningsson
Miljöpartiet
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