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Kommunfullmäktige

Tid: Onsdag den 12 december 2018, kl. 19.00, Observera dagen!

Plats:
Stora murgrönan, Salems centrum

Innan sammanträdets öppnande kommer 2018 års idrottsstipendium att delas 
ut.

Ärenden: Underlag till valärenden kommer med senare utskick under veckan

1 Val av revisorer

2 Val av kommunstyrelse, kommunalråd och oppositionsråd

3 Val av krisledningsnämnd

4 Val av barn- och utbildningsnämnd

5 Val av bygg- och miljönämnden

6 Val av kultur- och fritidsnämnden

7 Val av socialnämnden

8 Val av valnämnden

9 Val av ledamot och ersättare till Södertörns överförmyndarnämnd

10 Val av utskottet för nämndorganisation

11 Val av kommunala rådet för funktionshinderfrågor

12 Val av pensionärsrådet

13 Val av näringslivskommitté

14 Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt revisorsersättare till 
Sydvästra Stockholmsregionens VA-aktiebolag (Syvab)

15 Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen samt 
lekmannarevisor till Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff)

16 Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt revisorssuppleant till SRV 
återvinning AB

17 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet 
Huddinge Botkyrka Salem

18 Val av två adjungerade till Södertörns fjärrvärme AB
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19 Val av två adjungerade till Salems Ishallsaktiebolag AB

20 Val av två adjungerade till Salems Tenniscenter AB

21 Val till Mälardalsrådet

22 Val till förbundsmöte för Storsthlm

23 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen

24 Val av Östra Sveriges luftvårdsförbund

25 Val av Mälarens vattenvårdsförbund

26 Nominering/förlängning av förordnande som vigselförrättare

27 Inträdesordning för kommunstyrelsen och nämnderna

28 Integritetspolicy för Salems kommun

29 Ägarskap i Inera AB

30 Redovisning av obesvarade motioner

31 Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av receptfria 
läkemedel

32 Förändring av taxa gällande brandskyddskontroll för Södertörns 
brandförsvarsförbund

33 Reglemente för kommunstyrelsen

34 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

35 Reglemente för socialnämnden

36 Reglemente för bygg- och miljönämnden

37 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

38 Reglemente för krisledningsnämnden

39 Söderby Park (senare utskick)

40 Avsägelser och fyllnadsval

41 Inkomna, motioner, interpellationer och frågor

Olle Glimvik (M) Linnea Edström
Ordförande Sekreterare

Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet ska detta anmälas till:

Linnea Edström, telefon 08-532 598 11 eller e-post: linnea.edstrom@salem.se
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Kommunfullmäktige 2018-12-12 

Gruppsammanträden 

Borgerliga gruppen 
Måndag den 10 december kl 20.00-21.00 
Konferensrum Bergaholm 

Moderaterna 
Måndag den 10 december kl 18.00-20.00 
Konferensrum Bergaholm 

Liberalerna 
Måndag den 10 december kl 18.00-20.00 
Konferensrum Talby  

Centerpartiet 
Måndag den 10 december kl 18.00-20.00 
Konferensrum Lideby 

Kristdemokraterna 
Måndag den 10 december kl 18.00 
Lunchrummet, Kansliet 

Socialdemokraterna 
måndag den 10 december kl 18.30 
Konferensrum Högantorp 

Rönningepartiet 
Måndag den 10 december kl 18.00 
Konferensrum Lundby  

Sverigedemokraterna 
Kontakta gruppledare 

Post : Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post : info@salem.se Org nr: 212000-2874 

Besök : Säby Torg 16, Salem Fax : 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro : 210-9569 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 109 KS/2018:376 - 004

Integritetspolicy för Salems kommun

Från den 25 maj 2018 ska all behandling av personuppgifter ske utifrån bestämmelserna i 
EUs General Data Protection Regulation (0216/679), på svenska dataskyddsförordningen 
(GDPR).

Salems kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter och 
åtaganden mot bland annat kommuninvånare, fastighetsägare, näringsidkare, anställda och 
andra myndigheter. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när kommunen 
behandlar deras personuppgifter.

Inom Salems kommun behandlar varje förvaltning personuppgifter och det är varje nämnd 
som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. I 
dataskyddsförordningen framgår att som personuppgiftsansvarig har nämnden 
ansvarsskyldighet. Salems kommun har idag ingen integritetspolicy och genom framtagandet 
och antagandet av integritetspolicyn kan vi både visa och bevisa att vi följer lagstiftningen.

Integritetspolicyn är ett styrdokument för hela Salems kommun. Till styrdokumentet kan 
rutiner och riktlinjer arbetas fram, beslutas och därefter förankras i verksamheten. Policyn 
säkerställer att Salems kommun tar ansvar för och kan visa att de grundläggande principerna 
enligt dataskyddsförordningen efterlevs. Utöver policyn behöver kommunen också ha tydlig 
information till de registrerade, dokumentera de behandlingar som pågår i kommunen och 
de överväganden man har gjort samt att ha dokumenterade interna riktlinjer för 
dataskyddet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 november 2018.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige  antar integritetspolicyn enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterat den 9 
november 2018.

Yrkande och proposition
Lennart Kalderén (M) yrkar att, under rubriken Känsliga personuppgifter, följande hänvisning 
till EUs dataskyddsförordning 2016/679 tilläggs andra stycket i form av en fotnot: Dessa 
personuppgifter bör även inbegripa personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 
varvid användningen av termen ras i denna förordning inte innebär att unionen godtar 
teorier som söker fastställa förekomsten av skilda människoraser.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut med tilläggsyrkande under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens  beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

1.

2.

Kommunfullmäktige  antar integritetspolicyn enligt bilaga till tjänsteskrivelsen 
daterat den 9 november 2018.

Under rubriken Känsliga personuppgifter, tilläggs följande hänvisning till EUs 
dataskyddsförordning andra stycket i form av en fotnot: Dessa personuppgifter bör 
även inbegripa personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, varvid 
användningen av termen ras i denna förordning inte innebär att unionen godtar 
teorier som söker fastställa förekomsten av skilda människoraser.  

_____________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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 Kommunstyrelsens kansli 
Ulrica Mellergård 
Dataskyddsombud 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Integritetspolicy för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar integritetspolicyn enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterat den 9 
november 2018. 

Ärendet 

Från den 25 maj 2018 ska all behandling av personuppgifter ske utifrån bestämmelserna i 
EUs General Data Protection Regulation (0216/679), på svenska dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

Salems kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter och 
åtaganden mot bland annat kommuninvånare, fastighetsägare, näringsidkare, anställda 
och andra myndigheter. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när kommunen 
behandlar deras personuppgifter. 

Inom Salems kommun behandlar varje förvaltning personuppgifter och det är varje nämnd 
som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. 

I dataskyddsförordningen framgår att  som personuppgiftsansvarig har nämnden 
ansvarsskyldighet. Salems kommun har idag ingen integritetspolicy och genom 
framtagandet och antagandet av integritetspolicyn kan vi både visa och bevisa att vi följer 
lagstiftningen.  

Integritetspolicyn är ett styrdokument för hela Salems kommun. Till styrdokumentet kan 
rutiner och riktlinjer arbetas fram, beslutas och därefter förankras i verksamheten.  

Policyn säkerställer att Salems kommun tar ansvar för och kan visa att de grundläggande 
principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs. Utöver policyn behöver kommunen 
också ha tydlig information till de registrerade, dokumentera de behandlingar som pågår i 
kommunen och de överväganden man har gjort samt att ha dokumenterade interna 
riktlinjer för dataskyddet. 
 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Ulrica Mellergård 
Dataskyddsombud 
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Bilagor 

1. Integritetspolicy för Salems kommun

Delges 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga avdelnings- och enhetschefer 
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UTKAST Integritetspolicy för Salems kommun 

Antagen av Kommunfullmäktige 2018- 
Antagen av Kommunstyrelsen 2018- 
Reviderad senast den  
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Bakgrund 

Denna integritetspolicy beskriver principerna för hantering av personuppgifter inom 
Salems kommun. Varje förvaltning hanterar personuppgifter och det är varje nämnd som 
är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. 

Från den 25 maj 2018 ska all behandling av personuppgifter ske utifrån bestämmelserna i 
EUs General Data Protection Regulation (0216/679), på svenska dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

Policyn säkerställer att Salems kommun tar ansvar för och kan visa att de grundläggande 
principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs. Utöver policyn behöver kommunen 
också ha tydlig information till de registrerade, dokumentera de behandlingar som pågår 
i kommunen och de överväganden man har gjort samt att ha dokumenterade interna 
riktlinjer för dataskyddet. 

Salems kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter och 
åtaganden mot bland annat kommuninvånare, fastighetsägare, näringsidkare, anställda 
och andra myndigheter. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de lämnar 
sina personuppgifter till Salems kommun. 

I denna policy tar vi upp när vi behandlar personuppgifter, varför vi behandlar 
personuppgifterna och hur vi behandlar personuppgifter. 

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en 
personuppgift? 

Principer för behandling av personuppgifter 

När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i 
Salems kommun, eller på uppdrag av Salems kommun, ska de grundläggande principerna 
i dataskyddsförordningen vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i 
dataskyddsförordningen och presenteras nedan. 

Princip om laglighet, korrekthet och öppenhet 

Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade.  

Med detta menas att Salems kommun alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning 
av hur personuppgifter behandlas. Salems kommun ska alltid se till att personuppgifter 
behandlas på en utpekad laglig grund och att annan lagstiftning som inverkar på 
informationen efterlevs. Kommunen ska alltid ha avvägningen mellan den registrerades 
integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke. Registrerad ska ges möjlighet
till insyn i hanteringen när sådan kan ske på ett tydligt sätt och uppgifter ska alltid 
hanteras med hänsyn tagen till den registrerades integritet. 
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Princip om ändamålsbegränsning 

Uppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och 
inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.  

Med detta menas att Salems kommun hela tiden känner till och dokumenterar 
anledningen till att en viss personuppgift hanteras och personuppgifterna inte senare 
används för en helt annan anledning som går emot den ursprungliga. 

Princip om uppgiftsminimering 

Uppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de 
ändamål för vilka de behandlas. 

Med detta menas att Salems kommun endast ska använda sig av de personuppgifter som 
krävs för att uppnå målet med hanteringen. Kan samma mål uppnås genom att använda 
färre personuppgifter eller mindre känsliga sådana ska så ske.  

Princip om korrekthet 

Uppgifter ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder måste vidtas för 
att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas eller rättas utan dröjsmål. 

Med detta menas att Salems kommun alltid måste verka för att personuppgifter som är 
felaktiga rättas och att det finns rutiner för hur så ska ske. Inom vissa områden, som 
hälso- och sjukvård, finns särskilda regler för hur rättelse och radering får ske. 

Princip om lagringsminimering 

Uppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt 
för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 

Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån 
målet med behandlingen. När målet är uppnått ska gallring eller avidentifiering av 
personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de bevarande- och gallringsregler 
som gäller för Salems kommun. Dessa framgår bland annat av förvaltningarnas 
dokumenthanteringsplaner. 

Princip om integritet och konfidentialitet 

Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 
uppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, 
förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller 
organisatoriska åtgärder. 

Med detta menas att Salems kommun ska skydda personuppgift genom tekniska och 
organisatoriska åtgärder på en nivå som motsvarar uppgifternas skyddsvärde. Är 
uppgifterna av särskilt skyddsvärd art ska också högre tekniska och organisatoriska krav 
ställas. Utgångspunkten ska alltid vara att endast behöriga personer ska ges tillgång till 
skyddsvärd information. 

Princip om ansvarsskyldighet 

Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att de nu nämnda 
grundläggande principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs. 
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Med detta menas att Salems kommun inte bara ska uppfylla dessa principer utan också 
på ett öppet och tillgängligt sätt demonstrera på vilket sätt så sker.  

Dataskyddsförordning och offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Salems kommun ta del av 
allmänna handlingar. 

Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän 
handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. 

Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas 
att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med 
dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen. 

Rättslig grund 

All behandling av personuppgifter som Salems kommun utför, ska vila på minst en rättslig 
grund, i annat fall är behandlingen olaglig.  

Detta innebär att Salems kommun måste ha klart för sig vilken eller vilka rättslig 
grund(er) som är tillämplig för varje specifik behandling av personuppgifter redan när 
denna behandling påbörjas. De rättsliga grunder som finns tillgängliga framgår av 
dataskyddsförordningen artikel 6. 

En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är om 
personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, 
fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, 
fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en 
intresseavvägning. 

Känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. I dataskyddsförordningen 
anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd.  

Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, 
genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 

Salems kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd 
i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen. 

Det här innebär att varje gång känsliga personuppgifter ska användas av Salems kommun 
måste en särskild bedömning ske om att hanteringen verkligen är tillåten och att den sker
på ett säkert sätt. Känsliga personuppgifter ska alltid ges ett högt skydd mot obehörig 
åtkomst.  
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Skyddsvärda personuppgifter 

Även personuppgifter som inte är särskilt reglerade som känsliga kan vara mer 
skyddsvärda än andra. Personuppgifter av mycket personlig eller privat natur anses 
generellt vara mer skyddsvärda än andra typer av personuppgifter. Så gör även 
personuppgifter som möjliggör samkörning mellan register som t.ex. personnummer eller
andra samordningsnummer.  

Det här innebär att Salems kommun alltid ska bedöma om de personuppgifter som 
behandlas är särskilt skyddsvärda mot bakgrund till sin privata natur, sin mängd eller av 
annan anledning. Denna bedömning har betydelse för valet av nivå för skyddsåtgärder.  

Särskilt vad gäller personnummer  

Personnummer och samordningsnummer ska enligt dataskyddslagen endast hanteras om 
det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

Det här innebär att Salems kommun alltid ska bedöma om personnummer är en 
nödvändig del av en behandling av personuppgifter och alltid överväga om ändamålen 
kan uppfyllas utan att personnummer används. 

Personuppgiftsbiträde 

De politiska nämnderna kan i sina arbeten med personuppgifter komma att anlita 
personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifterna på Salems kommuns uppdrag. 

Det här innebär att Salems kommun alltid ska ha tecknat personuppgiftsbiträdesavtal om 
någon part hanterar personuppgifter som Salems kommun är personuppgiftsansvarig för. 

Vilka kan vi komma att dela informationen till? 

Personuppgifterna kan komma att hämtas från eller lämnas ut till tredje part om det 
följer av lag eller författning eller om nämnderna utför en uppgift av allmänt intresse 
eller att de följer av ett utlämnande enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet- 
och sekretesslagen (2009:400). Personuppgifterna kan även komma att uppdateras mot 
offentliga register för att exempelvis säkerställa att uppgifterna är korrekta och för att 
avtal ska kunna fullgöras. 

De registrerades rättigheter 

Den enskilde har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av 
kommunens nämnder. Den registrerade kan även begära rättelse om något är fel. Den 
registrerade kan vidare bland annat under vissa förutsättningar ha rätt till begränsning, 
rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandlingen, rätt till 
dataportabilitet och återkalla ett givet samtycke. En registrerad som anser att 
behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen 
har rätt att lämna klagomål till  Datainspektionen. 
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Det här innebär att Salems kommun ska ha en beredskap för begäran om registerutdrag 
och för de andra rättigheterna som de registrerade har. 

Information och kommunikation 

Salems kommun har en skyldighet enligt dataskyddsförordningen att lämna information 
till de registrerade. Informationen ska innehålla uppgifter om hur vi behandlar 
personuppgifterna och vilka rättigheter den registrerade har. 
Informationen ska vara klar, tydlig och begriplig ochd en ska ges i ett lättillgängligt 
format. Språket ska vara klart och tydligt samt anpassad till mottagaren. Informationen 
ska tillhandahållas skriftligt men kan under förutsättning att den registrerade ha styrkt sin
identitet, ges muntligt. 

Det här innebär att Salems kommun ska sträva efter att alltid ha korrekt information och 
som är lätt åtkomlig. 

Register över personuppgiftsbehandlingar 

Salems kommun för register över sina behandlingar av personuppgifter som utförs under 
kommunens personuppgiftsansvar. 

Det här innebär att kommunen har en gällande förteckning över samtliga behandlingar 
(IT-stöd innehållande personuppgifter, processer eller andra typer av behandlingar) som 
sker. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, vara tillgänglig i elektronisk format och 
hållas uppdaterad. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet. 

Det här innebär att i Salems kommun är varje verksamhet ansvarig för anmälan av 
behandlingar. Varje behandling ska även uppdateras när nya förutsättningar gäller för 
dess hantering, såsom till exempel att den avslutats.  

Konsekvensbedömningar 

När en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade (till 
exempel en omfattande hantering av känsliga personuppgifter eller risk att särskilda krav 
avseende skydd inte kommer att kunna uppnås) planeras måste kommunen enligt 
dataskyddsförordningen först genomföra en så kallad konsekvensbedömning avseende 
dataskydd. Om en sådan konsekvensbedömning innebär att de bedömda höga riskerna 
kvarstår måste vi samråda med Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten innan 
behandlingen påbörjas. 

Det här innebär att Salems kommun aktivt ska arbeta med att ta fram 
konsekvensbedömningar så snart som kommunen ska behandla personuppgifter. 

Personuppgiftsincident 
Om en personuppgiftsincident inträffar ska den anmälas dels till närmaste chef och dels 
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till dataskyddsombudet och i förekommande fall till IT-avdelningen. 

Det här innebär att i Salems kommun ska anmälan göras av antingen den som upptäckt 
incidenten eller av den som ansvarar för förvaltningen av till exempel IT-systemet. Vissa 
incidenter kräver omedelbara åtgärder och anmälan ersätter inte kontakter med 
berörda, ansvariga chefer eller IT-avdelningen.  

Hur skyddar Salems kommun personuppgifterna? 

Salems kommun värnar om integriteten för dem vars uppgifter vi samlar in och 
behandlar. Vi säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag. Vi säkerställer också 
att de system vi använder har de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs.  

Hur länge sparar Salems kommun uppgifterna? 
Salems kommun sparar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att utföra 
rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden och så länge det krävs enligt 
fastställda granskningsbeslut och dokumenthanteringsplaner. 

Vad använder Salems kommun uppgifterna till? 
Salems kommun behöver personuppgifterna för att uppfylla de krav som finns i lagar 
eller i förordningar men vi har även rätt att behandla personuppgifter som krävs för att 
kunna fullgöra våra åtaganden mot kommuninvånarna eller om denne har lämnat sitt 
samtycke till att Salems kommun behandlar personuppgifterna.  

Salems kommun ska visa att vi gör rätt - ansvarsskyldighet 

Den personuppgiftsansvarige  ska ansvara för och kunna visa att de grundläggande 
principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs.  

Det här innebär att Salems kommun inte bara ska uppfylla dessa principer utan också på 
ett öppet och tillgängligt sätt visa på vilket sätt vi gör det på. Detta kallas för 
ansvarsskyldighet. Det innebär bland annat att kommunen ska ha dokumenterade 
riktlinjer för hur dataskyddsförordningen ska efterlevas.  
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Ägarskap i Inera AB

Inera AB är ett offentligt ägt bolag vars uppgift är att stödja och möjliggöra digitalisering i 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Alla kommuner har fått ett erbjudande om att 
förvärva aktier i Inera i mars 2017, fem aktier till en total kostnad på 42 500 kronor. Idag har 
280 av Sveriges kommuner fattat beslut om att gå in som ägare av aktier i Inera AB 
(september 2018). I Södertörn har Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Södertälje och Tyresö beslutat om att gå med.

Företaget har tidigare varit gemensamt ägt av alla landsting och regioner och verksamheten 
har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Från och med 2016 har SKL köpt in sig i företaget 
och valt att vidga inriktningen att även gälla kommuner. Verksamheten vidgades samtidigt till 
att även innefatta fler verksamhetsområden såsom skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i Inera AB blir det möjligt att köpa företagets tjänster, 
utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 november 2018.

Kommunstyrelsens  beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtalet och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom anslutningsavtalet.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

29
• • Salems 

kommun 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-12 
Dnr KS/2018:373 

1 av 2 
 

 

 Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Ägarskap i Inera AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtalet och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom anslutningsavtalet. 

Ärendet 

Inera AB är ett offentligt ägt bolag vars uppgift är att stödja och möjliggöra digitalisering i 
Sveriges landsting och kommuner (SKL). Alla kommuner har fått ett erbjudande om att 
förvärva aktier i Inera i mars 2017, fem aktier till en total kostnad på 42 500 kronor. Idag 
har 280 av Sveriges kommuner fattat beslut om att gå in som ägare av aktier i Inera AB 
(september 2018). I Södertörn har Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Södertälje och Tyresö beslutat om att gå med.  

Företaget har tidigare varit gemensamt ägt av alla landsting och regioner och 
verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Från och med 2016 har SKL köpt 
in sig i företaget och valt att vidga inriktningen att även gälla kommuner. Verksamheten 
vidgades samtidigt till att även innefatta fler verksamhetsområden såsom skola, omsorg 
och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i Inera AB blir det möjligt att köpa företagets 
tjänster, utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med 
och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.  

Bedömning 

Digitalisering är en stor förändringsfaktor i samhället och för att dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter och för att bli mer effektiv, mer tillgänglig och erbjuda bra 
service till medborgare och medarbetare, behövs satsningar inom området. Genom att 
förvärva aktier i Inera har Salems kommun möjlighet att vara med och påverka 
utvecklingen inom den digitala utvecklingen i Sveriges kommuner. Redan idag nyttjar vi 
tjänster via Inera AB inom Socialförvaltningen, men genom förvärv av aktier kommer vi 
ha möjlighet att nyttja deras avtal utan upphandlingsförfarande.  

Den främsta nyttan för kommunen är att det går använda system och tjänster via Inera 
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AB utan att upphandla dem. Det är jämförbart med när kommunen använder 
upphandlingar som SKL Kommentus gör. I båda fallen är en förutsättning att man betalar 
något för att vara med. I Kommentus fall sker det genom en årlig avgift, när det gäller 
Inera AB är det genom att vara aktieägare.  

En annan fördel är att kommunen har möjlighet och påverka vilka system och tjänster 
som Inera AB ska upphandla, samt att vara med och ta fram standarder och krav.  

Med gemensamt ägarskap ges vi som mindre kommun en större förutsättninga att 
tillsammans med andra kommuner och landsting utveckla bra digitala tjänster för våra 
medborgare, näringsidkare och verksamhetsutveckling 

Finansiering 

Inköp av aktierna, 42 500 kr, tas som en finansiell investering.  

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 
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Bilaga 1 Bakgrund 

Bakgrund Inera AB 
Företaget bildades 1999, då gemensamt ägd av alla lands�ng och regioner och har �digare ha� en 
inriktning på utveckling av e-hälsa. Bolaget styrs via ägarråd och bolagsstämma. Bolagsstyrelsen 
består av 15 ledamöter, varav 6 poli�ker från kommuner, 6 poli�ker från lands�ng och 3 tjänstemän. 

SKL förvärvade majoriteten av ak�erna i Inera AB från lands�ng och regioner, som behöll fem ak�er 
vardera. Nu erbjuder SKL alla kommuner a� köpa fem ak�er vardera i Inera AB. Utvecklingsarbete 
pågår där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar och �llsammans med kommuner, lands�ng och 
regioner för a� kravställa, upphandla, utveckla och �llhandahålla gemensamma lösningar och 
tjänster inkl. stöd i förändringsarbetet. 

Företaget har nu breddat inriktning mot a� även verka inom skola, omsorg och samhällsbyggnad mm 

Beredning på nationell nivå 
Frågan om en överlåtelse av Inera AB �ll SKL-koncernen har diskuterats under e� antal år. Inom 
ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för kommuner, lands�ng och regioner 
ly�es denna fråga fram som e� sä� för SKL a� på bästa möjliga sä� stödja och hantera samspelet 
mellan kommuner, lands�ng och regioner, och möjliggöra a� även kommuner kan arbeta med och 
erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 

Flera utredningar har gjorts för a� säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 u�ördes en förstudie 
(McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, lands�ng och regioner – Beslutsunderlag 
för e� eventuellt förvärv av Inera”.  

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning (Deloi�e) kring Inera 
med sy�e a� finna en juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning.  

Våren 2015 inrä�ades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för lands�ngsdirektörer och 
kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

Under våren och sommaren 2016 har förslag �ll bolagsordning, ak�eägaravtal, ägardirek�v och 
ak�eöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till 
kansliet har knu�ts en referensgrupp bestående av jurister från de tre största lands�ngen/regionerna 
(Stockholms läns lands�ng, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största 
kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).  

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrä�sliga frågor har särskilt belysts, och en 
second-opinion på de upphandlingsrä�sliga övervägandena har inhämtats.  

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor  
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram �ll år 2025. 
Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för a� höja kvaliteten, förbä�ra 
effek�viteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. A� använda digitaliseringens 
möjligheter är nödvändigt för a� möta de utmaningar som kommuner, lands�ng och regioner står 
inför, och e� vik�gt verktyg för a� skapa en vassare och smartare välfärd.  

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på digitalisering i 
välfärden. Undersökningen visar a� tre av fyra �llfrågade är posi�va �ll a� kommuner, lands�ng och 



regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av �o, ställer sig posi�va 
�ll a� digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av �o är också posi�va �ll vård, 
konsulta�on och behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av �o, anser a� kommuner, 
lands�ng och regioner lever upp �ll deras förväntningar. Det är hög �d a� förbä�ra den digitala 
servicen, anser två av tre.  

Ur e� interna�onellt perspek�v tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. Denna trend går 
hand i hand med avsaknad av na�onella ini�a�v, samordning och grundläggande förutsä�ningar 
såsom standarder för informa�onsutbyte. Med sy�e a� öka den digitala förnyelsen av det offentliga 
Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först 
innebär a� digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga 
sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisa�oner och med företag. Digitalt först 
innebär också a� myndigheter, kommuner, lands�ng och regioner ska sä�a invånaren och 
företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  

Kommuner, lands�ng och regioner u�rycker en önskan om och ser behov av och möjligheter med 
ökad samverkan och kra�samling inom digitaliseringen. A� göra Inera AB �ll e� SKL-företag sy�ar 
samlat �ll a� skynda på, stödja och möjliggöra en effek�v digitalisering i kommuner, lands�ng och 
regioner, som bidrar �ll a� möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara 
kvaliteten och effek�viteten i välfärden. Rä� använd kan digitaliseringen leda �ll bä�re hälsa och 
lärande, högre �llväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.  

SKL:s digitaliseringsarbete  
Centrala områden för kra�samling och samverkan, som bidrar �ll a� öka has�gheten, kvaliteten och 
effek�viteten i kommuners, lands�ngs och regioners digitalisering är:  

● Medlemsgemensamma digitala lösningar.  
● Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.  
● Stöd �ll förändringsledning och nya arbetssä� i medlemmarnas verksamheter.  

Medlemsgemensamma digitala lösningar  
I takt med �den har det blivit tydligt a� SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning behöver 
hanteras i mer samordnat för a� undvika subop�merade insatser och öka ny�an för lands�ng och 
regioner.  

Genom Inera har lands�ng och regioner ha� en gemensam pla�orm för den digitala utvecklingen, 
något som saknats för kommunerna. SKL har få� tydliga indika�oner från kommunerna om a� SKL 
bör agera för a� ge liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och lands�ng. I grunden 
finns likartade behov av digitala tjänster för a� stödja verksamheter, invånare och företag. Med 
samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en all�ör spre�g flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag a� överblicka och ny�ja. 
Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och 
utvecklingstakten kan höjas.  

Genom a� förvärva Inera och däre�er bredda ägandet, ökar förutsä�ningar för SKL a� ta en större 
koordinerande roll och långsik�gt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla 
verksamhetsområden, utan a� själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som de�a 
kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas �ll andra verksamhetsområden som 
medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en vik�g och unik strategisk resurs. Sam�digt är det 
vik�gt a� det är kommunernas, lands�ngens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.  



Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning  
Kommuner, lands�ng och regioner u�rycker en önskan om bä�re samordning och ökad kompetens 
inom digitalisering för a� bli starkare i beställarrollen. Här e�erlyses tydliga och genomarbetade 
standarder, gemensamma kravspecifika�oner och gemensamma upphandlingar a� ansluta sig �ll.  

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och genom a� 
samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har �ll viss del ske� genom 
åren, men bedömningen är a� det finns ökade behov här. SKL Kommentus, SKL och Inera kommer 
därför a� ha en närmare samverkan för a� stärka medlemmarnas roll som beställare genom a� 
arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus 
upphandlingskompetens kan bidra �ll gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där 
kommuner väljer a� själva upphandla.  

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt  
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i si� betänkande ”Digitaliseringens transformerande 
kra� – vägval för fram�den, SOU 2015:91” a� digitaliseringen innebär en omvälvande transformering 
av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på 
nätet och digital deklara�on.  

A� ställa om och transformera verksamheter u�från principen om digitalt först kräver ledning och 
stöd. Kommuner, lands�ng och regioner har visat stort intresse av a� få stöd i sin förändringsresa och 
i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd 
kring de nya arbetssä� som kan leda �ll större ny�a både för den enskilde invånaren och företaget, 
men också för den egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra �ll sektorns 
digitala transforma�on och nya arbetssä�, genom a� stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa.  

Genomförande  
Genomförandet av affären sker i flera steg. I e� första steg förvärvade SKL – genom SKL Företag AB – 
majoriteten av ak�erna i Inera. De�a genom a� samtliga lands�ng och regioner sålde merparten av 
sina ak�er i Inera AB och nu äger fem ak�er vardera. I e� andra steg erbjuds nu Sveriges alla 
kommuner a� köpa ak�er från SKL för a� bli delägare i bolaget. Parallellt pågår e� tydligare 
utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, 
lands�ng och regioner för a� kravställa, upphandla, utveckla och �llhandahålla gemensamma 
lösningar och tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer a� behövas. 
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt 

bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 

3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 
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5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 

Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter 

som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal 

betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende 

transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen 

och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen 
tagit var sitt ett exemplar.  
 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 

tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 

inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  

 

__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 

bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 

övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 

sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 

utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 

tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 

åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 

respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 

kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 

veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 

ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 

dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 

med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner,

landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga

delägande kommuner, landsting och regioner.

8. STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av

styrelsen.

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 

övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 

kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 

erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 

för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 

Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 

och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 

i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 

för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 

Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 

Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 

vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 

av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 

bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 

 

 

 

- -



 
 

  Bilaga 4 
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    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 

4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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Ägardirektiv för Inera AB 

– antaget på ägarråd 2018-04-05 och bolagsstämma  

2018-05-16 

Ägare 

SKL Företag AB ägde per 2017-12-31 58 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier 

ägs av landsting, regioner och kommuner. Samtliga kommuner har givits möjlighet att 

köpa aktier i bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner 

kommer det innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 

Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  

Bolagets verksamhet  

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd för 

digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag 

och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom 

deras verksamhetsområden och ansvar.  

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 

digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte bedöms 

kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt möjligt nyttja 

marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

Bolagets styrning 

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 

intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 

(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande kommuner, 

landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets strategiska mål och 

viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra 

det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande 

strategiska frågor och bolagsstyrning.  
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Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 

landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 

myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 

verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning. 

Verksamhetens finansiering 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 §§ 

kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till 

större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster 

till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en effektivisering 

och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet genom 

samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.  

Strategier för koncernen 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess medlemmar 

genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 

arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 

service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för 

lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 

 

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som innehåller ett 

antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar styrelsen i SKL 

om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra till förbundets 

inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 

dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

SKL:s policy om mutor och jäv. 

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 

månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 

rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, bör en 

jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir minst 40 

procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska ha 

en hållbarhetsredovisning.  

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 

Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 

ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 

styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 

verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 

arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den 

verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 

bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, av 

styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 

Bolagets utveckling 

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 

anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i bolagets 

affärsplan. 

Investeringar 

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 

större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. En investering är 

en affärshändelser som inte kan anses ingå i den ordinarie löpande verksamheten 

alternativt som inte har budgeterats för. 

Ekonomiska krav 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 

medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 

rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 

dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget och 

långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Styrelsen och verkställande direktören för Inera AB får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2017. 
  
  

Förvaltningsberättelse 
  
  
  
Information om verksamheten 
  
Inera utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. 
Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit företagets kärnområde. Inera har koordinerat och 
stöttat utveckling för ägarna, som hittills varit Sveriges samtliga landsting och regioner. Tjänster som 
landsting och regioner valt att samarbeta kring är exempelvis 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, 
e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Denna samverkan omfattar även läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar för den 
tekniska infrastruktur och arkitektur som är en förutsättning för de nationella tjänsterna. 
I mars 2017 förvärvades Inera av SKL Företag. Genom förvärvet erbjöds Sveriges alla kommuner att bli 
delägare och under 2017 har närmare 250 av totalt 290 kommuner beslutat om delägarskap. Därmed 
utvidgades Ineras uppdrag till att också omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet med förvärvet 
är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända kompetens och bredda tjänsteutbudet. 
Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. Det tar beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga 
övergripande frågor för bolaget. 
Bolaget leds av en politisk styrelse som består av 15 ledamöter. Sex av dessa utses av landsting och 
regioner, sex av kommunerna och tre av SKL Företag. 
Inera har ett nära samarbete med både statliga myndigheter och näringsliv genom aktörer som SKL 
Kommentus, eHälsomyndigheten, Socialdepartementet, Försäkringskassan, journalsystemsleverantörer 
och övriga aktörer inom det omfattande digitaliseringsområdet. 
  
Företaget har sitt säte i Stockholm. 
  
  
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  
Arbetet med att göra Inera till ett bolag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfördes den 
16 mars 2017 då SKL Företag AB köpte ca 97% av aktierna i bolaget, landsting och regioner äger då 
kvarvarande ca 3% av aktierna. Efter att SKL Företag AB köpt majoriteten av bolagets aktier har SKL 
Företag AB erbjudit kommunerna att köpa en liten andel vardera i bolaget. Om alla kommuner går in som 
ägare kommer ägarförhållandet att bli enligt följande: landsting och regioner ca 3%, SKL Företag AB ca 
51% och kommunerna ca 46%. Den 31 december 2017 hade 244 kommuner köpt aktier i Inera. Andelen 
kommuner som köper aktier i Inera fortsätter att öka. 
I november 2016 startade Inera AB ett dotterbolag, Nordic Medtest Org.nr 559085-8584. Under 2016 
bedrevs inte någon verksamhet i bolaget då verksamheten först kom igång i och med en 
verksamhetsöverlåtelse från Landstinget i Värmland 1 januari 2017. Nordic Medtest tillhandahåller 
stödtjänster för kvalitetssäkring av digitala lösningar åt aktörer inom hälso-, sjuk- och omsorgsvård. 
Dotterbolaget har sitt säte i Karlstad. 
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Inera flyttade in i nya lokaler under maj 2017. Lokalerna stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt, är flexibla 
i utformning och funktionalitet och därför ändamålsenliga för Ineras projektorienterade, mötesintensiva 
och rörliga verksamhet. Under slutet av året utökades lokalerna för att klara mottagandet av de dryga 
hundra nya medarbetare som sedan tidigare arbetat med förvaltningen av invånartjänster, då i Stockholms 
läns landstings regi, från årsskiftet 2018 på Inera. 

Ägarförhållanden 
Inera är ett aktiebolag som ägs av SKL Företag AB, landsting och regioner samt av kommuner.  
31 december 2017 ägde förutom SKL Företag AB, 21 landsting och regioner och 244 kommuner aktier i 
Inera. Fördelningen av aktier mellan ägarna är: SKL Företag AB ca 58%,  landsting och regioner ca 3%, 
kommuner ca 39%. 

Flerårsöversikt (Tkr) 

Koncernen 2017
Nettoomsättning 776 782
Resultat efter finansiella poster -1 973
Balansomslutning 518 943
Soliditet (%) 7
Antal anställda 209

Moderbolaget 2017 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 775 723 677 512 628 124 605 622 
Resultat efter finansiella poster -4 291 2 792 660 695 
Balansomslutning 514 152 470 509 399 849 399 735 
Soliditet (%) 7 6 7 7 
Antal anställda 188 157 121 100 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Förändring av eget kapital 
       

Koncernen  
Aktie-

kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

       
Belopp vid årets ingång 3 150 000 25 637 103 28 787 103
Erhållna aktieägartillskott 10 000 000 10 000 000
Årets resultat   -1 699 940 -1 699 940
Belopp vid årets utgång 3 150 000 33 937 163 37 087 163
       
       

Moderbolaget  
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Balanserat

resultat
Årets 

resultat Totalt

         
Belopp vid årets ingång 3 150 000 810 000 21 433 458 1 334 444 26 727 902
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 1 334 444 -1 334 444 0
Erhållna aktieägartillskott 10 000 000  10 000 000
Årets resultat    -1 443 179 -1 443 179
Belopp vid årets utgång 3 150 000 810 000 32 767 902 -1 443 179 35 284 723
         



Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

4 (25)

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 32 767 903 
årets förlust -1 443 179

31 324 724

disponeras så att 
i ny räkning överföres 31 324 724 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 
Resultaträkning 

Not 
1 

2017-01-01 
-2017-12-31 

 
 

 

 
Nettoomsättning 776 781 554   
  776 781 554   
     
Rörelsens kostnader    
Material och inköpta tjänster -200 001 875   
Övriga externa kostnader 2, 3 -402 883 025   
Personalkostnader 4 -173 625 590   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 974 188   
Övriga rörelsekostnader -104 564   
  -778 589 242   
Rörelseresultat -1 807 688   
     
Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 473 245   
Räntekostnader och liknande resultatposter -638 945   
  -165 700   
Resultat efter finansiella poster -1 973 388   
     
Resultat före skatt -1 973 388   
     
Skatt på årets resultat 5 -387 468   
Uppskjuten skatt 5 660 916   
Årets resultat -1 699 940   
Hänförligt till moderföretagets aktieägare -1 699 940   
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Koncernens 
Balansräkning 

Not 
1 

2017-12-31 

 
 

 

 
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
      
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 6 4 547 492   
  4 547 492   
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 23 919 120   
Uppskjuten skattefordran 207 716   
  24 126 836   
Summa anläggningstillgångar 28 674 328   
     
Omsättningstillgångar    
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 357 742 614   
Aktuella skattefordringar 1 484 994   
Övriga fordringar 1 113 302   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 38 970 675   
  399 311 585   
     
Kortfristiga placeringar    
Övriga kortfristiga placeringar 0   
  0   
     
Kassa och bank 9 90 957 417   
Summa omsättningstillgångar 490 269 002   
     
SUMMA TILLGÅNGAR 518 943 330   
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Koncernens 
Balansräkning 

Not 
1 

2017-12-31 

 
 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital     
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare     
Aktiekapital 3 150 000   
Annat eget kapital inklusive årets resultat 33 937 163   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 37 087 163   
     
Summa eget kapital 37 087 163   
Avsättningar    
Avsättningar för uppskjuten skatt 127 600   
  127 600   
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 118 888 070   
Aktuella skatteskulder 369 681   
Övriga skulder 52 891 617   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 309 579 199   
  481 728 567   
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 518 943 330   
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Koncernens 
Kassaflödesanalys 

Not 
1 

2017-01-01 
-2017-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -1 973 388
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 1 974 188
Betald skatt 468 945 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 469 745 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Förändring kundfordringar -161 673 026
Förändring av kortfristiga fordringar -92 607
Förändring leverantörsskulder -17 305 384
Förändring av kortfristiga skulder 57 523 330
Kassaflöde från den löpande verksamheten -121 077 942

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 344 619
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 344 619

Finansieringsverksamheten 
Erhållna aktieägartillskott 10 000 000 
Förändring kortfristiga placeringar 21 629 740 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 629 740 

Årets kassaflöde -95 792 821

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 186 750 238 
Likvida medel vid årets slut 90 957 417 
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Moderbolagets 
Resultaträkning 

Not 
1 

2017-01-01 
-2017-12-31 

2016-01-01
-2016-12-31

 
 

 

 
Nettoomsättning  775 723 308   677 511 660
   775 723 308   677 511 660
        
Rörelsens kostnader       
Material och inköpta tjänster  -218 128 675   -218 913 162
Övriga externa kostnader 2, 3 -399 961 845   -333 547 824
Personalkostnader 4 -159 679 231   -122 732 267
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -1 974 188   -180 444
Övriga rörelsekostnader  -104 564   -98 586
   -779 848 503   -675 472 283
        
Rörelseresultat  -4 125 195   2 039 377
        
Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  473 245   867 349
Räntekostnader och liknande resultatposter  -638 945   -114 255
   -165 700   753 094
        
Resultat efter finansiella poster  -4 290 895   2 792 471
        
Bokslutsdispositioner 11 2 640 000   -850 000
Resultat före skatt  -1 650 895   1 942 471
        
Skatt på årets resultat 5 207 716   -608 027
Årets resultat  -1 443 179   1 334 444
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Moderbolagets 
Balansräkning 

Not 
1 

2017-12-31 2016-12-31

 
 

 

 
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
      
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 6 4 547 492   177 061
  4 547 492   177 061
      
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 12, 13 500 000   500 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 23 919 120   23 919 120
Uppskjuten skattefordran 207 716   0
  24 626 836   24 419 120
Summa anläggningstillgångar 29 174 328   24 596 181
      
Omsättningstillgångar     
      
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 357 584 801   196 069 588
Aktuella skattefordringar 1 484 994   1 971 726
Övriga fordringar 1 113 302   59 681
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 38 811 119   39 931 689
  398 994 216   238 032 684
      
Kortfristiga placeringar     
Övriga kortfristiga placeringar 0   21 629 740
  0   21 629 740
      
Kassa och bank 9 85 983 722   186 250 238
      
Summa omsättningstillgångar 484 977 938   445 912 662
      
SUMMA TILLGÅNGAR 514 152 266   470 508 843
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Moderbolagets 
Balansräkning 

Not 
1 

2017-12-31 2016-12-31

 
 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital 14, 15     
      
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 3 150 000   3 150 000
Reservfond 810 000   810 000
  3 960 000   3 960 000
      
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst eller förlust 32 767 903   21 433 459
Årets resultat -1 443 179   1 334 444
  31 324 724   22 767 903
      
Summa eget kapital 35 284 724   26 727 903
      
Obeskattade reserver 16 0   2 640 000
      
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 116 871 001   136 193 454
Skulder till koncernföretag 2 747 054   0
Övriga skulder 51 378 532   9 987 202
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 307 870 955   294 960 284
Summa kortfristiga skulder 478 867 542   441 140 940
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 514 152 266   470 508 843
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Moderbolagets 
Kassaflödesanalys 

Not 
1 

2017-01-01 
-2017-12-31 

2016-01-01
-2016-12-31

 
 

 

 
Den löpande verksamheten       
Resultat efter finansiella poster  -4 290 895   2 792 471
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 974 188   180 444
Betald skatt  -588 816   -162 277
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  -2 905 523   2 810 638
        
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet       
Förändring av kundfordringar  -161 515 213   -17 175 784
Förändring av kortfristiga fordringar  1 142 497   -3 370 178
Förändring av leverantörsskulder  -19 322 453   2 801 695
Förändring av kortfristiga skulder  57 049 055   65 673 347
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -125 551 637   50 739 718
        
Investeringsverksamheten       
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -6 344 619   -191 375
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  0   -500 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 344 619   -691 375
        
Finansieringsverksamheten       
Förändring av andra långfristiga värdepappersinnehav  0   -18 585 220
Förändring av kortfristiga placeringar  21 629 740   18 296 235
Erhållna aktieägartillskott  10 000 000   0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  31 629 740   -288 985
        
Årets kassaflöde  -100 266 516   49 759 358
        
Likvida medel vid årets början  186 250 238   136 490 880
Likvida medel vid årets slut  85 983 722   186 250 238
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till aktuell bokföringensdags kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.  
  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Koncernredovisning 
  
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 
  
Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och 
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. 
  
Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov. 
  
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen. 
  
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Inventarier, verktyg och installationer 30 %   
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Finansiella instrument 

Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. 

Kortfristiga placeringar 
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde.  

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt.  

Leasingavtal 
Företagets finansiella leasingavtal är endast av mindre omfattning och samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, redovisas som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 



Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

15 (25)

    
 

 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. 
  
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.  
  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
  
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.  
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Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
  
 
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet.  
  
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. 
  
  
  
Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Moderbolaget 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslutade 2017-03-21 att uppdra till hälso- och 
sjukvårdsdirektören att skapa förutsättningar för att återföra uppdraget som tjänsteleverantör för 
nationella invånartjänster till Inera AB. 
På Ineras styrelsemöte 2017-10-26 beslutade styrelsen om en verksamhetsövergång av invånartjänster den 
1 januari 2018, vilket även medförde att Inera övertog omkring 100 medarbetare från Stockholms läns 
landsting. 
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Not 2 Leasingavtal 

Koncernen 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 9 473 750 kronor. 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2017 

Inom ett år 8 991 469 
Senare än ett år men inom fem år 5 905 921 
Senare än fem år 0

14 897 390 

Moderbolaget 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, inklusive lokalhyra, uppgår till 8 792 756 kronor. 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2017 2016

Inom ett år 8 318 469 5 863 868
Senare än ett år men inom fem år 4 840 338 1 921 733
Senare än fem år 0 0

13 158 807 7 785 601

Not 3 Arvode till revisorer 

Koncernen 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2017 

Crowe Horwath Osborne AB 
Revisionsuppdrag 82 600 

82 600 

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 101 000 

101 000 
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Moderbolaget 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2017 2016
Crowe Horwath Osborne AB 
Revisionsuppdrag 82 600 120 600

82 600 120 600

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 101 000 0

101 000 0
Not 4 Anställda och personalkostnader 

Koncernen 
2017 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 109 
Män 100 

209 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 3 479 209 
Övriga anställda 110 722 561 

114 201 770 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 1 214 957 
Pensionskostnader för övriga anställda 16 305 863 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 38 910 444 

56 431 264 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 170 633 034 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 44 % 
Andel män i styrelsen 56 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 41 % 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 59 % 
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Moderbolaget 
2017 2016

Medelantalet anställda 
Kvinnor 104 85
Män 84 72

188 157

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 2 505 657 2 178 941
Övriga anställda 101 508 366 76 562 847

104 014 023 78 741 788

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 1 077 417 993 031
Pensionskostnader för övriga anställda 15 614 884 12 422 617
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 35 980 351 27 754 693

52 672 652 41 170 341

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 156 686 675 119 912 129

Avtal med Vd angående avgångsvederlag, enligt sedvanlig praxis 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 53 % 53 %
Andel män i styrelsen 47 % 47 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 43 % 50 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 57 % 50 %

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt 

Koncernen 
2017 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt -387 468
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 660 916
Totalt redovisad skatt 273 448



Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

20 (25)

    
 

 

Avstämning av effektiv skatt 
  2017   
     
  Procent Belopp Procent
Redovisat resultat före skatt -1 973 388   
    
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 434 145 22,00
Ej avdragsgilla kostnader -8,16 -161 067 
Ej skattepliktiga intäkter 0,02 370 
Redovisad effektiv skatt 13,86 273 448 0,00
    
Moderbolaget 
  2017 2016
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt 0 -608 027
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 207 716 0
Totalt redovisad skatt 207 716 -608 027
    
Avstämning av effektiv skatt 
  2017 2016
  
  Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt -1 650 895 1 942 471
    
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 363 197 22,00 -427 344
Ej avdragsgilla kostnader -9,44 -155 851 9,50 -184 619
Ej skattepliktiga intäkter 0,02 370 -0,20 3 936
Redovisad effektiv skatt 12,58 207 716 31,30 -608 027
    
  
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 
  2017-12-31 
    
Ingående anskaffningsvärden 1 070 390 
Inköp 6 344 619 
Försäljningar/utrangeringar -128 888 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 286 121 
    
Ingående avskrivningar -893 329 
Försäljningar/utrangeringar 128 888 
Årets avskrivningar -1 974 188 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 738 629 
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Utgående redovisat värde 4 547 492 
Moderbolaget 

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 070 390 879 015
Inköp 6 344 619 191 375
Försäljningar/utrangeringar -128 888 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 286 121 1 070 390

Ingående avskrivningar -893 329 -712 885
Försäljningar/utrangeringar 128 888 0
Årets avskrivningar -1 974 188 -180 444
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 738 629 -893 329

Utgående redovisat värde 4 547 492 177 061

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 
2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 23 919 120 
Inköp 0 
Försäljningar/utrangeringar 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 919 120 

Utgående redovisat värde 23 919 120 

Moderbolaget 
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 919 120 5 333 900
Inköp 0 23 919 120
Försäljningar/utrangeringar 0 -5 333 900
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 919 120 23 919 120

Utgående redovisat värde 23 919 120 23 919 120
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen 
2017-12-31 

Förutbetalda hyreskostnader 2 011 576 
Upplupna intäkter 0
Upplupna ränteintäkter 0
Övriga poster 36 959 099 

38 970 675 

Moderbolaget 
2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 2 011 576 1 886 155
Upplupna intäkter 0 271 050
Upplupna ränteintäkter 0 97 426
Övriga poster 36 799 543 37 677 058

38 811 119 39 931 689

Not 9 Checkräkningskredit 

Koncernen 
2017-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 000 
Utnyttjad kredit uppgår till 0 

Moderbolaget 
2017-12-31 2016-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 000 5 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen 
2017-12-31 

Semesterlöneskuld 6 702 848 
Sociala avgifter 9 277 335 
Upplupna pensionskostnader 4 878 024 
Förutbetalda intäkter 264 528 827 
Övriga poster 24 192 165 

309 579 199 

Moderbolaget 
2017-12-31 2016-12-31

Semesterlöneskuld 6 084 452 4 173 372
Sociala avgifter 8 836 212 7 179 615
Upplupna pensionskostnader 4 461 514 3 391 128
Förutbetalda intäkter 264 528 827 269 685 696
Övriga poster 23 959 950 10 530 473

307 870 955 294 960 284

Not 11 Bokslutsdispositioner 

Moderbolaget 
2017 2016

Avsättning till periodiseringsfond 0 -850 000
Återföring från periodiseringsfond 2 640 000 0

2 640 000 -850 000

Not 12 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 500 000 0
Inköp 0 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 000 500 000

Utgående redovisat värde 500 000 500 000
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Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

Namn 
Kapital- 

andel 
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
Nordic Medtest AB 100% 100% 500 500 000

500 000

Org.nr Säte 
Eget 

kapital Resultat 
Nordic Medtest AB 559085-8584 Karlstad 1 850 039 1 350 039 

Not 14 Antal aktier och kvotvärde 

Moderbolaget 

Namn 
Antal 
aktier 

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 3 150 1 000
3 150 

Not 15 Disposition av vinst eller förlust 

Moderbolaget 
2017-12-31 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 32 767 903 
årets förlust -1 443 179

31 324 724

disponeras så att
i ny räkning överföres 31 324 724 

Not 16 Obeskattade reserver 

Moderbolaget 
2017-12-31 2016-12-31

Periodiseringsfond 2011 0 1 020 000
Periodiseringsfond 2012 0 530 000
Periodiseringsfond 2015 0 240 000
Periodiseringsfond 2016 0 850 000

0 2 640 000
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 113 KS/2018:95 - 101

Redovisning av obesvarade motioner

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

Totalt är 34 motioner för närvarande under berednings. Två motioner kommer att passera 
beredningstiden på ett år. En motion är återremitterad och har passerat beredningstiden på 
ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 november 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

30
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kommun 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

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

Totalt är 34 motioner för närvarande under berednings. Två motioner kommer att passera 
beredningstiden på ett år. En motion är återremitterad och har passerat beredningstiden 
på ett år. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner

• • Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Balanslista över obesvarade motioner 2018

Diarienumm
er

Motion Motionen 
väcktes

Notering

KS/2017:209

Motion - Upprättande av en klimatplan 
i Salems kommun. Väckt av Anne 
Henningsson (MP) 2017-07-05

Återremitterad på KF 
2018-05-17

KS/2017:329
Motion - Uppföljning av bifallna 
motioner, väckt av Mats Nittve (MP) 2017-12-14

KS/2017:328
Motion - Tak för skuldbörda, väckt av 
Mats Nittve (MP) 2017-12-14

KS/2018:80
Motion - Samåkningsparkering, väckt 
av Mats Nittve (MP) 2018-02-22

KS/2018:78
Motion - Flytt av kommunens 
grusdeponi. Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22

KS/2018:77
Motion - Trygghetsspår i Salems 
kommun väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22

KS/2018:76
Motion - Historisk jämställdhet i Salems 
kommun, väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22

KS/2018:75

Motion - HBTQ-certifiering för ökad 
respekt och tolerans för olikheter. 
Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22

• • Salems 
kommun 
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KS/2018:167

Motion- Uppvärmt konstrgräs på Berga 
bollplan, väckt av Anders Klerkefors 
(RÖP) 2018-04-16

KS/2018:166
Motion - Torghandel, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP) 2018-04-16

KS/2018:164
Motion - Säkrare och trevligare bad, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2018-04-16

KS/2018:163

Motion - Stipendier för 
demokratiprojekt, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP) 2018-04-16

KS/2018:162
Motion - Ljudnivåer från tågtrafik, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2018-04-16

KS/2018:161

Motion - Infartsparkering vid 
Säbybegravningsplats, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP) 2018-04-16

KS/2018:160
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2018-04-16

KS/2018:159
Motion - Cykelmål för Salems kommun, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2018-04-16

KS/2018:174
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av 
Håkan Paulsson (KD) 2018-04-24

KS/2018:202

Motion- Om konstnärlig utsmyckning 
vid torget i Rönninge centrum, väckt av 
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C) 2018-05-14

KS/2018:201
Motion - Syn- och hörselinstruktör, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2018-05-14

KS/2018:210

Motion - Införa huvudleder i tätorten 
för ökad trafiksäkerhet, väckt av 
Anders Klerkefors (RÖP) 2018-05-17

KS/2018:209

Motion - 40 km/h hastighetsgräns i 
Salems tätbebyggda områden, väckt av 
Anders Klerkefors (RÖP) 2018-05-17

• • Salems 
kommun 
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KS/2018:208

Motion- Hyra av lokaler för 
pensionärsorganisationer, väckt av 
Anders Klerkefors (RÖP) 2018-05-17

KS/2018:207

Motion- Kreativ mötesplats för alla 
åldrar i Rönninge C, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP) 2018-05-17

KS/2018:200

Motion - Hörselinstruktör, väckt av 
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C) 2018-05-17

KS/2018:243
Motion - "Små grodorna" i Salems 
kommun, väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-13

KS/2018:242
Motion - Om Valfrihetstimme i 
hemtjänsten, väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-13

KS/2018:240
Motion - Ny len sand på Mölle Strand 
Väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-13

KS/2018:239

Motion - Det ska vara lätt att göra rätt. 
Väckt av Mia Franzén (L) och Bo 
Eriksson (L) 2018-06-13

KS/2018:238
Motion - Företagsstöd, väckt av Ankie 
Bosander och Gunny Jörlen. (C) 2018-06-13

KS/2018:241

Motion - Bättre tio sopor på 
återvinningen än en i skogen. Väckt av 
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 2018-06-14

KS/2018:237

Motion - Stängning av skola och 
fritidshem för gemensam 
kompetensutveckling och planering, 
väckt av Maria Trap (RÖP) 2018-06-14

KS/2018:328
Motion - Trafiklekplats, väckt av Mats 
Nittve (MP) 2018-09-27

KS/2018:327

Motion - Hållbart materialval vid 
byggen och reparationer, väckt av Mats 
Nittve (MP) 2018-09-27

KS/2018:326
Motion - Dricksvattenfontäner, väckt 
av Mats Nittve (MP) 2018-09-27

• • Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 114 KS/2018:189 - 779

Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av 
receptfria läkemedel

Bygg- och miljönämnden ska ha en taxa för att finansiera sin verksamhet. Den senast 
beslutade taxan inom kontroll av receptfria läkemedel antogs i kommunfullmäktige den 15 
december 2018 och justering av timavgiften genomfördes 2017 enligt konsumentprisindex.

En genomlysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften. Taxerevideringen 
som föreslås innebär en höjning av timavgiften från 890 kr till 1030 kr. Den största 
förändringen för verksamheterna innebär att de ska få en fast årlig kontrollavgift på en och 
en halv timme handläggningstid som kan justeras enligt "Prisindex för kommunal 
verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i stället för 
konsumentprisindex. Beslutet fattas med stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel och kommunallag (SFS 2017:725).

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 2 maj 2018, § 24. 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 29 oktober 2018, § 95 
för förtydligande av avgifter i förslaget.  Avgift för kontroll tas ut med en fast årlig avgift om 
en och en halv timme handläggningstid. Timavgiften är 1030 kr per hel timme 
handläggningstid och den årliga avgiften blir 1545 kr.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 november 2018.

Kommunstyrelsens  beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel i Salems kommun daterad den 7 november 2018.

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska börja gälla från och med den 1
januari 2019.

3. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska vara 1030 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften innefattar 1,5 h

handläggningstid.
5. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften ska årligen justeras enligt

prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

31
• • Salems 

kommun 



TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-07

Dnr KS/2018:189
1 av 2

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av 
receptfria läkemedel

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel i Salems kommun daterad den 7 november 2018.

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska börja gälla från och med den 1
januari 2019.

3. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska vara 1030 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften innefattar 1,5 h

handläggningstid.
5. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften ska årligen justeras enligt

prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Ärendet
Bygg- och miljönämnden ska ha en taxa för att finansiera sin verksamhet. Den senast 
beslutade taxan inom kontroll av receptfria läkemedel antogs i kommunfullmäktige den 15 
december 2018 och justering av timavgiften genomfördes 2017 enligt konsumentprisindex.

En genomlysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften. Taxerevideringen 
som föreslås innebär en höjning av timavgiften från 890 kr till 1030 kr. Den största 
förändringen för verksamheterna innebär att de ska få en fast årlig kontrollavgift på en och 
en halv timme handläggningstid som kan justeras enligt "Prisindex för kommunal 
verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i stället för 
konsumentprisindex. Beslutet fattas med stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel och kommunallag (SFS 2017:725).

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 2 maj 2018, § 24. 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 29 oktober 2018, § 
95 för förtydligande av avgifter i förslaget.  Avgift för kontroll tas ut med en fast årlig avgift 
om en och en halv timme handläggningstid. Timavgiften är 1030 kr per hel timme 
handläggningstid och den årliga avgiften blir 1545 kr.

• • Salems 
kommun 
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</BeslutsText>
Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från BMN § 24 Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av receptfria 
läkemedel  
Timtaxa och handläggningstid för kontroll av receptfria läkemedel daterad den 7 november 2018

Delges
Bygg- och miljönämnden 

• • Salems 
kommun 



Taxa för kontroll enligt lag om 
handel med vissa receptfria 

läkemedel 
Antagen av kommunfullmäktige, 2018-XX-XX 
§XX

           Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygg- och miljöenheten 

Salems 
kommun 



2018-11-07 
2 (2) 

Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel i Salems kommun 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för bygg- och miljönämndens kostnader för kontroll enligt lag 

(SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och bestämmelser meddelade med stöd 

av denna författning. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra 

försäljningsställen än öppenvårdsapotek. 

Avgifter 

3 § Avgift för kontroll tas ut med en fast årlig avgift om en och en halv timme handläggningstid. 

Timavgiften är 1030 kr per hel timme handläggningstid och den årliga avgiften blir 1545 kr. 

4 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Avgiften tas ut från och med 

det år då anmälan om försäljning lämnas in till Läkemedelsverket. Den årliga avgiften ska därefter 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

5 § Återbesök och andra kontrollåtgärder föranlett av brister ingår inte i den fasta årsavgiften. För 

sådan åtgärd tas avgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften är 

1030 kr per hel timme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som 

varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med experter och myndigheter, kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet, skrivelser och 

arkivering. 

6 § För inspektioner och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 

07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton eller 

helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa 

fastställda timavgift med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 

tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Nedsättning av avgift 

8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, nedlagd 

handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 

Denna taxa föreslås träda i kraft den 2019-01-01 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 95 KS/2018:189 - 779

Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av 
receptfria läkemedel

Bygg- och miljönämnden ska ha en taxa för att finansiera sin verksamhet. Den senast 
beslutade taxan inom kontroll av receptfria läkemedel antogs i kommunfullmäktige 
den 15 december 2011 och justering av timavgiften genomfördes 2017 enligt 
konsumentprisindex.

En genomlysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften. 
Taxerevideringen som föreslås innebär en höjning av timavgiften från 890 kr till 1030 
kr. Den största förändringen för verksamheterna innebär att de ska få en fast årlig 
kontrollavgift på en och en halv timme handläggningstid som kan justeras enligt 
"Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) i stället för konsumentprisindex. Beslutet fattas med 
stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och 
kommunallag (SFS 2017:725).

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 2 maj 2018, § 24 
och beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 9 mars 2018.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel i Salems kommun.

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska börja gälla från och med den 1
januari 2019.

3. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska vara 1030 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften innefattar 1,5 h

handläggningstid.
5. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften ska årligen justeras enligt

prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Yrkanden och proposition
Mats Nittve (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kansliet för förtydligande av 

avgifter i förslaget.

• • Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Ordföranden ställer proposition på Mats Nittves (MP) yrkande om återremiss och finner 
att ärendet återremitteras till kansliet för förtydligande av avgifter i förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kansliet för förtydligande av avgifter i förslaget.  

______________________

Beslutsexpediering
1. Arkiv

______________________

Sändlista

• • Salems 
kommun 
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Bygg- och miljönämnden 

BoM § 24 Dnr. 2018-113 

Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av 
receptfria läkemedel 
Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljönämnden ska ha en taxa för att finansiera sin verksamhet. Den 
senast beslutade taxan inom kontroll av receptfria läkemedel antogs i 
kommunfullmäktige den 2011-12-15 och justering av timavgiften genomfördes 

2017 enligt konsumentprisindex. 

En genomlysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften. 
Taxerevideringen som föreslås innebär en höjning av timavgiften från 890 kr till 
1030 kr. Den största förändringen för verksamheterna innebär att de ska få en fast 
årlig kontrollavgift på en och en halv timme handläggningstid som kan justeras 
enligt "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) i stället för konsumentprisindex. 

För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2018-03-.09. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmaktige att besluta om 

att anta en ny taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel i Salems kommun, enligt bilaga 1. 

2. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan 

ska börja gälla från och med den 2019-01-01. 

3. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

timavgiften ska vara 1030 kronor. 

4. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

årliga avgiften innefattar 1,5 h handläggningstid. 

5. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

årliga avgiften årligen skall justeras enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). 

Beslutet fattas med stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel och kommunallag {SFS 2017:725). 

Ordf. sign. 

.j? 
.. JL ..... -
Just. sign. 
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Grete Pödra 
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1 av 3 

Till bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut om ändring av timtaxa och handläggningstid för 
kontroll av receptfria läkemedel 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta en ny taxa för 
kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Salems kommun, enligt bilaga 
1. 

2. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska börja gälla från 
och med den 2019-01-01. 

3. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att timavgiften ska vara 1030 
kronor. 

4. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den årliga avgiften 
innefattar 1,5 h handläggningstid. 

5. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den årliga avgiften kan 
årligt justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutet fattas med stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och 
kommunallag (SFS 2017:725). 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden ska ha en taxa för att finansiera sin verksamhet. Den senast beslutade taxan 
inom kontroll av receptfria läkemedel antogs i kommunfullmäktige den 2011-12-15 och justering av 
timavgiften genomfördes 2017 enligt konsumentprisindex. 
En genomlysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften. Taxerevideringen som 
föreslås innebär en höjning av timavgiften från 890 kr till 1030 kr. Den största förändringen för 
verksamheterna innebär att de ska få en fast årlig kontrollavgift på en och en halv timme 
handläggningstid som kan justeras enligt "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) som 
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i stället för konsumentprisindex. 

Ärendet 

Det är kommunen som genom kommunfullmäktige beslutar om föreskrifter om avgifter för sin 
verksamhet av kontroll av receptfria läkemedel. Kommunen är inte skyldig att ta ut avgifter, det står 
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kommunen fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. För att tillgodose likvärdig och 
konkurrensneutral kontroll kan kontrollmyndigheten ta ut en avgift enligt kommunallagens (SFS 
2017:725) grund principer i 2 kap. 3 § och 5-6 §§.Samt anges i lag (SFS 2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel i 23 § kontrollmyndighetens möjligheter att ta ut en avgift för sin 

kontrollverksam het. 

För att bygg- och miljönämnden enklare ska kunna planera sin verksamhet och ge verksamheter i 
Salems kommun bättre förutsättningar att planera sin ekonomi föreslås en fast årlig avgift. 
Taxan har inte reviderats sedan den nya lagen trädde i kraft om handel med vissa receptfria 
läkemedel och antogs i kommunfullmäktige den 2011-12-15 § 64. En justering av timavgiften antogs 
av bygg- och miljönämnden den 2017-12-12 enligt konsumentprisindex. 

Förändring från konsumentprisindex till Prisindex för kommunal verksamhet. 
Vid tidigare beräkningar har bygg- och miljönämnden vid indexuppräkningen använt 
konsumentprisindex, vilket i dagsläget är nästan konstant per år och avspeglar inte de ökade 
kostnaderna. Sveriges Kommuner och Landsting har därför tagit fram ett "Prisindex för 
kommunalverksamhet 2015-2021". I tabell 1 kan konstateras hur taxan borde ha ökat med prisindex 
för kommunalverksam het, vilket ligger till grund i beräkningar för taxeökning. 

Tabell 1. Förändring i kronor (kr) per år för timtaxan för receptfria läkemedel. 

Förändringen är beräknad enligt "Prisindexför kommunal verksamhet 2015-2021" 
utfärdad av Sveriges kommuner och landsting. Timtaxan för år 2012 var 860 kronor. 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prisindex för 2,2 % 2,3% 2,4 % 2,7 % 3,1 % 2,8 % 2,8 % 

kommunal verksamhet 
(PKV) 

Förändring (kr) +19 +20 +22 +25 +29 +27 +28 

Timtaxan enligt 860 879 899 921 946 975 1002 1030 

prisindex (kr) 

I den förslagna taxan har även en jämförelse gjorts mellan närkommuner i södra Stockholms län 
(tabell 2). Timavgiften skiljer sig i närkommuner där timavgiften varierar mellan 700 kronor till 1430 
kronor. Hälften av kommunerna har fast årlig avgift med 1 timme och 30 minuter handläggningstid 
och andra kommuner tar ut en timavgift vid kontroll. Medelvärdet för alla sex kommuner är 1024 kr, 
vilket stämmer bra överens med taxeökningen enligt prisindex för kommunal verksamhet. 
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Handläggningstid 

Timavgift 

Timavgift 

Timavgift 

1 h 30 min 

1 h 30 min 

1 h 30 min 

Dagens timavgift är baserad på de kostnader som bygg- och miljöenheten hade år 2012. Bygg- och 
miljöenheten har därför undersökt timavgiften för att täcka kommunens kostnader för kontroll enligt 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt den nya beräkningen är det rimligt att 
timavgiften höjs från dagens 890 kronor till 1030 kronor. 

Då dagens timavgift har kopplats mot konsumentprisindex har timavgiften inte kunnat höjas i den 
takt som enhetens kostnager för miljöbalken har ökat bland annat på grund av löneökQingar. Flera 
kommuner har uppmärksammat problemet och använder i stället "Prisindex för kommunal 
verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av SKL som jämförelseindex i taxan. PKV speglar bättre de 
ökande kostnader som en kommunal enhet eller förvaltning har jämfört med konsumentprisindex. 
Bygg- och miljöenheten bedömer att även Salems kommuns taxa för kontroll av receptfria läkemedel 
bör ha PKV som jämförelseindex. 

För att säkerställa kontrollen och förenkla för företagen i deras ekonomiska förutsättningar föreslås 
även en fast årlig avgift som täcker de kostnader som verksamheten har för kontroll. 

Bygg- och miljöenheten föreslår att bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
om en ny taxa för bygg- och miljönämndens kontroll av receptfria läkemedel enligt bilagt förslag ti ll 
ny taxa samt att den nya taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2019. 

.f 

/4t:'?d/U,L, 
Grete Pödra 
Miljöinspektör 

Bilagor 

Bilaga 1 

~_:L-0 
Douglas Lindström 
Bygg- och miljöchef 
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Taxa för kontroll enligt lag om 
handel med vissa receptfria 

läkemedel 
Antagen av Kommunfullmäktige, 2018-XX-XX 
§XX 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygg- och miljöenheten 
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Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel i Salems kommun 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för bygg- och miljönämndens kostnader för kontroll enligt lag 

(SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och bestämmelser meddelade med stöd av 

denna författning. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra 

försäljningsställen än öppenvårdsapotek. 

Avgifter 

3 § Avgift för kontroll tas ut med en fast årlig avgift om en och en halv timme handläggningstid. 

Timavgiften är 1000 kr per hel timme handläggningstid och den årliga avgiften blir 1515 kr. 

4 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Avgiften tas ut från och med 

det år då anmälan om försäljning lämnas in till Läkemedelsverket. Den årliga avgiften ska därefter 

betalas med helt avgifts belopp för varje påbörjat kalenderår. 

5 § Återbesök och andra kontrollåtgärder föranlett av brister ingår inte i den fasta årsavgiften. För 

sådan åtgärd tas avgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften är 

1030 kr per hel timme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som 

varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med experter och myndigheter, kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet, skrivelser och 

arkivering. 

6 § För inspektioner och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 

07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton eller 

helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa 

fastställda timavgift med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 

tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Nedsättning av avgift 

8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, nedlagd 

handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 

Denna taxa träder i kraft den 2019-01-01 
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Kommunstyrelsen
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Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 115 KS/2018:355 - 032

Förändring av taxa gällande brandskyddskontroll för 
Södertörns brandförsvarsförbund

Den 12 oktober 2018 fattade förbundsdirektionen beslut om ny inriktning för taxa avseende 
lagstadgad brandskyddskontroll. Då brandskyddskontroll är en lagstadgad 
myndighetsutövning kan inte förbundsdirektionen självständigt sätta en sådan taxa. Detta 
innebär att varje kommun måste fatta det formella beslutet var och en för sig för att taxan 
ska vara giltig.

Förändringen innebär en höjning av taxan för standardobjektet "villa med en eldstad" till 650 
kr. Höjningen är jämförbar med taxor för andra brandförsvarsförbund och räddningstjänster.

Ärendet behandlades på förbundsdirektionens sammanträde den 12 oktober 2018, § 68 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse med bilaga daterat den 30 september 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner taxa för brandskyddskontroll enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelse daterat den 30 september 2018 att gälla från den 1 januari 2019. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Förändring av taxa gällande brandskyddskontroll för 
Södertörns brandförsvarsförbund

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner taxa för brandskyddskontroll enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelse daterat den 30 september 2018 att gälla från den 1 januari 2019. 

Ärendet
Den 12 oktober 2018 fattade förbundsdirektionen beslut om ny inriktning för taxa 
avseende lagstadgad brandskyddskontroll. Då brandskyddskontroll är en lagstadgad 
myndighetsutövning kan inte förbundsdirektionen självständigt sätta en sådan taxa. Detta 
innebär att varje kommun måste fatta det formella beslutet var och en för sig för att taxan 
ska vara giltig. 

Förändringen innebär en höjning av taxan för standardobjektet "villa med en eldstad" till 
650 kr. Höjningen är jämförbar med taxor för andra brandförsvarsförbund och 
räddningstjänster. 

Ärendet behandlades på förbundsdirektionens sammanträde den 12 oktober 2018, § 68 
och beskrivs i tjänsteskrivelse med bilaga daterat den 30 september 2018. 

</BeslutsText>
Finansiering
Ärendet är av formaliakaraktär och innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse och protkollsutdrag från SBFF § 68/2018
Delges
SBFF 
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SAMMANTRÄDESPR0T0KOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-12 

§ 68 Dnr: 2018-004 702 

Förändring av taxa gällande brandskyddskontroll 

Sammanfattning 
De förutsättningar som gällde när nuvarande taxa för brandskyddskontroll 
sattes har till stora delar förändrats. Uppdraget har blivit mer resurskrävande 
vilket gör att den intäkt förbundet får enligt gällande taxa inte räcker för att 
täcka de faktiska kostnaderna vilket gör att skattemedel idag används för att 
täcka mellanskillnaden. 

Efter utredning har vi sett att arbetet delvis kan effektiviseras, men att taxan 
ändå måste höjas relativt kraftigt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande 
- Förslag på taxa gällande brandskyddskontroll 

Förbundsdirektionens beslut 

1 Direktionen beslutar att godkänna taxa för brandskyddskontroll enligt 
bilaga 1 att gälla fr o m 2019-01-01. 

2 Direktionen uppdrar till förvaltningen att hemställa om beslut i 
kommunfullmäktige i förbundets tio medlemskommuner avseende ny 
taxa för brandskyddskontroll. 

Utdrags bestyrkande 

Sida 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018 
2018-09-30 
Dnr: 2018-004702 

Förändring av taxa brandskyddskontroll 

Sammanfattning 

De förutsättningar som gällde när nuvarande taxa för brandskyddskontroll sattes 
har till stora delar förändrats. Uppdraget har blivit mer resurskrävande vilket gör 
att den intäkt förbundet får enligt gällande taxa inte räcker för att täcka de faktiska 
kostnaderna vilket gör att skattemedel idag används för att täcka 
mellanskillnaden. 

Efter utredning har vi sett att arbetet delvis kan effektiviseras, men att taxan ändå 
måste höjas relativt kraftigt. Vi vill samtidigt förenkla vår taxa. 

Ärendets beredning 

En genomlysning av arbetet med brandskyddskontroll har genomförts av 
samordnare Linn Lindqvist och produktionschef Anders Edstam med stöd av 
ekonomifunktionen vid Sbff. Externt stöd i processen har erhållits från 
skorstensfejarmästare Kent Palmqvist (Nacka-Tyresö sotningsdistrikt). 

Förvaltningens ståndpunkt 

Lag om skydd mot olyckor fastställer att ”En kommun får föreskriva att avgift 
skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §”. Vi tolkar detta som 
att syftet är att det kollektiv som är nyttjare av dessa tjänster ska finansiera dessa, 
inte skattekollektivet i övrigt. 

En genomlysning av förbundets samlade ekonomi avseende brandskyddskontroll 
visar att förbundet årligen går med drygt 2 Mkr i förlust. Detta baseras på att vi 
dels inte i taxan haft täckning för den administration som är nödvändig för att 
hantera brandskyddskontroll på ett rättssäkert sätt, bl a har omfattande hantering 
av förelägganden drivit stora administrativa kostnader men också resulterat i en 
faktisk förbättring av skydd ute i samhället. Vidare är kostnaden för att få en 
brandskyddskontroll utförd av en av våra entreprenörer högre än den taxa vi sedan 
tillämpar mot kund. 
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För att balansera ekonomin måste både effektivisering och riskminimering i 
arbetet genomföras samtidigt som taxorna justeras.  Effektivisering genomförs 
genom förbättrade administrativa metoder och utveckling av samarbetet med 
utförande entreprenörer. En delmängd i effektivisering är att förenkla taxan så att 
fler fastighetsägare betalar standardtaxa. Det betyder både att processen kräver 
mindre administration, men också att tydlighet för kund ökar. 

I relativa termer kommer kostanden för ett standardobjekt (villa med en eldstad) 
att öka relativt kraftigt. Föreslagen förändring motsvarar en ökning med 40%. I 
absoluta ta är det dock inga stora summor som drabbar kommuninvånaren då 
brandskyddskontroll för en mindre andel av anläggningarna görs vartannat eller 
vart tredje år och för det stora flertalet vart sjätte år. 

Taxan ska sättas utifrån de förutsättningar som Sbff har, men vi kan ändå 
konstatera att den nya föreslagna taxan på standardobjektet ”villa med en eldstad” 
som vi föreslår till 650 kr kan jämföras med följande: 
- Brandkåren Attunda 658 kr
- Storstockholms brandförsvar 440 kr (under förhandling)
- Räddningstjänsten Storgöteborg 907 kr
- Uppsala 791 kr

För justering av taxa för brandskyddskontroll gäller att detta beslut utöver i 
direktionen måste fastställas i samtliga kommuners fullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser 

En uppräkning av taxan för brandskyddskontroll beräknas balansera området 
brandskyddskontroll ekonomiskt, d v s dagens underskott om ca 2 Mkr 
elimineras.  

Bilagor 

Bilaga 1: Förslag till ny taxa brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 

1. Direktionen beslutar att godkänna taxa för brandskyddskontroll enligt
bilaga 1 att gälla fr o m 2019-01-01.

2. Direktionen uppdrar till förvaltningen att hemställa om beslut i
kommunfullmäktige i förbundets tio medlemskommuner avseende ny taxa för
brandskyddskontroll.

Anders Edstam 
produktionschef 
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Bilaga 1 

Förslag ny taxa brandskyddskontroll fr o m 2019-01-01 
Avgift för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 
kap 6§ gällande Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem 
och Södertälje.  

Objekt i småhus (dagtid, vardag) 
Brandskyddskontroll i småhus inkl ett objekt 650 kr 
Tillägg för tillkommande objekt i samma hus samt för  
komplementhus (inkluderande bastuhus, attefallshus och liknande, 
max 50 m gångavstånd från första objekt) 150 kr 
Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kr 

Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 h debiteras enligt punkten ”Övriga 
objekt som ej är småhus (timtaxa)” 

Objekt i småhus (efter kl 17, vardag) 
Brandskyddskontroll i småhus inkl ett objekt 1080 kr 
Tillägg för tillkommande objekt i samma hus samt för  
komplementhus (inkluderande bastuhus, attefallshus och liknande, 
max 50 m gångavstånd från första objekt) 300 kr 
Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kr 

Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 h debiteras enligt punkten 
”Övriga objekt som ej är småhus (timtaxa)” 

Övriga objekt i fastighet som ej är småhus (timtaxa) 
Grundavgift (administration) 220 kr 
Timtaxa 722 kr/h 
Timtaxa utanför ordinarie arbetstid (vardag 07-17)  1444 kr/h 
Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kr 

Efterkontroll av åtgärdat föreläggande som kräver nytt platsbesök 
Efterkontroll småhus 450 kr 
Efterkontroll övriga objekt 722 kr/h 

Särskilda bestämmelser  
När kontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och  
avbokning ej skett i rätt tid 450 kr 
När kontroll i övriga objekt utan giltigt skäl ej kunnat utföras 
och avbokning ej skett i rätt tid 722 kr 
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KS § 116 KS/2018:308 - 003

Reglemente för kommunstyrelsen

Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 21 november 
2018. Ärendet beskrivs även i tjänsteskrivelse daterat den 12 november 2018.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 
januari 2019.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 32, första stycket ändras till: Fullmäktige väljer kommunalråd och oppositionsråd.
2. § 39 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i

ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

3. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och
med 1 januari 2019.

Yrkanden och proposition
Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 32, första stycket ändras till: Fullmäktige väljer kommunalråd och oppositionsråd.
2. § 39 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i

ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
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att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i 
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras 
innan sammanträdet avslutas.

3. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och
med 1 januari 2019.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 
januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 21 
november 2018, § 107. </BeslutsText>

Angående kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen är, enligt § 9 i förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 
anställningsmyndighet för all kommunal personal inklusive kommundirektör och 
förvaltningschefer. I gällande delegationsordningen för kommunstyrelsen har anställningen 
av förvaltningschefer delegerats till kommundirektören. 

I § 3 punkt 10 i förslag till kommunstyrelsens reglemente har texten förtydligats angående 
planuppdrag. I den nya lydelsen av punkt 10 står det att kommunstyrelsen ska “Ta de 
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning bland annat 
genom planuppdrag och svara för uppgifter enligt 3 och 7 kap. plan- och bygglagen, PBL, 
om översiktsplan och regionplanering”. Initiativ omfattar planuppdrag och planprogram 
och initiativ kan även tas genom andra beslut i kommunstyrelsen. 

Punkt 12 (tidigare punkt 13) som kommunstyrelsens tekniska utskott har uppdragit till 
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kommundirektören att förtydliga omfattar inte planprogram. I punkt 12 står det att 
kommunstyrelsen ska “Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare”. Den här punkten utgår från 
kommunallagen 5 kap. § 3, där det anges att kommunen ska ha ett program med mera för 
privata utförare. 

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tekniska utskott § 107/2018
Reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen  
Delges
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 107 KS/2018:308 

Nytt reglemente för Kommunstyrelsen

Vid sammanträdet den 14 juni 2018 § 33 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Reglementena har utformats 
enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting) med lokala 
anpassningar till Salems kommuns verksamheter.

Nämnderna och utskott bereder sina respektive reglementen vilka därefter behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december 2018.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänteskrivelse daterad 2018-11-05.

Ordförandens reviderade förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att fastställa
reglemente för kommunstyrelsen.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att reglemente för
kommunstyrelsen gäller från och med 1 januari 2019.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar kommundirektören att inför vidare
hantering i kommunstyrelsen förtydliga § 3, punkt 13.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att fastställa
reglemente för kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att reglemente för
kommunstyrelsen gäller från och med 1 januari 2019.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar kommundirektören att inför vidare
hantering i kommunstyrelsen förtydliga § 3, punkt 13.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 

Reglemente för kommunstyrelsen  1

§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som anges i detta reglemente och för sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd.  

Kommunstyrelsen ansvarar därtill för de uppgifter som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

● Beslut om inköps- och investeringsstopp
● Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder
● Beslut om riktlinjer för kommunens kommunikation
● Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
● Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats rörande 
nämndernas verksamhet enligt ovan. 

1 Antaget av kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx § xx 
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§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens organisation 
är effektiv och ändamålsenlig. 

§ 3 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Kommunstyrelsen ska 
1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut
3. Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt

annan lag eller författning
4. Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
5. Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument 

och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister

6. Besluta om instruktion för kommundirektören
7. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar

som behövs
8. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
9. Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
10. Ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning

bland annat genom planuppdrag och svara för uppgifter enligt 3 och 7 kap. plan- och
bygglagen, PBL, om översiktsplan och regionplanering

11. Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
12. Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala

angelägenheter som utförs av privata utförare
13. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL
14. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald 
eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

§ 4 Företag och stiftelser

Kommunstyrelsen ska 
1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i vad gäller
övriga förhållanden av betydelse för kommunen

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade
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3. Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företagsledningarna/
stiftelseledningarna

4. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 
2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har
intresse i

5. Årligen, senast innan april månads utgång, i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige
snarast. Finner kommunstyrelsen att det funnits brister, ska den samtidigt lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i.

§ 5 Kommunalförbund

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning

Kommunstyrelsen ska 
1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt fullmäktiges riktlinjer.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I uppgiften ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodoset
c. ha hand om egen donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan

nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden

d. se till att upphandlings-/inköpsverksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning och kommunens bestämmelser

3. Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen
4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om

kommunal redovisning
5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om

kommunal redovisning
6. I enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till

pensionsförpliktelser.
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§ 7 Mark och exploatering

Kommunstyrelsen är markägare och har ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för alla kommunägda fastigheter med tillbehör. 
Kommunstyrelsen ansvarar för köp och försäljning av mark. Kommunstyrelsen ansvarar för 
kommunens kart- och mätverksamhet. 

Det ankommer på kommunstyrelsen att 
1. Ansvara för kommunens intressen vid fastighetsbildningsmyndigheten i ärenden

angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnation,
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är
jämförbara med dessa

2. Ansvara för kommunens förvaltning av skog
3. Påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten ska kunna användas

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt 5 kap. 3 §, tredje stycket,
fastighetsbildningslagen (1970:988)

4. Påkalla avstyckning i överensstämmelse med detaljplan enligt 10 kap. 6 §
fastighetsbildningslagen

5. Påkalla fastighetsbestämning enligt 14 kap. 1 § andra stycket,
fastighetsbildningslagen för område med detaljplan eller områdesbestämmelser
eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser

6. Påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen (1973:1149) och 15 §
ledningsrättslagen (1973:1144)

7. Med ledning av de med kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna besluta om uttag
av gatukostnader enligt 6 kap. 24-38 §§ PBL

8. Förvärva eller överlåta fastighet eller del av fastighet, för en beloppsgräns om två
miljoner kronor, exklusive förrättningskostnader

9. Förvärva eller överlåta fastighet eller del av fastighet, genom inlösen eller
expropriation för en beloppsgräns om högst tio basbelopp

10. Överlåta fastighet genom kommunens tomtkö
11. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i PBL, fastighetsbildningslagen,

anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt till servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring
eller upphävande av en sådan tillkommen rätt

12. Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning,
rätt till väg eller rätt till anläggning och medverka till ändring eller upphävande av en
sådan tillkommen rätt

13. Enligt 4 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning återställa platser som skräpats ned eller annars osnyggats

14. Företräda kommunen som fastighetsägare i samfällighetsföreningar och liknande
sammanslutningar

15. Svara för kommunens kart- och mätverksamhet
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§ 8 Delegering från fullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den

budgeterade verksamhetsvolymen och den beloppsram och andra riktlinjer som
fullmäktige fastställt

3. Byggnadsverksamhet avseende byggnad, större om- och tillbyggnader med
tillhörande serviceanordningar samt anläggningar för fritidsverksamhet

4. Förvaltningen av kommunens fastigheter och förhyrda lägenheter för kommunal
verksamhet, inklusive de kommunala båtplatserna,

5. Förvaltning, drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar,
värmeförsörjningsanläggningar, trafikanläggningar och parker

6. Förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter, industrifastigheter och
tomträttsmark

7. Jakt- och viltvårdsfrågor
8. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör

kommunen
9. Köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt

inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp
och villkor i övrigt

10. I mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal

11. Tillstånd att använda kommunens vapen
12. Yttranden enligt kamerabevakningslagen
13. Kommunens bostadsanpassningsbidrag
14. Planbesked
15. Tillståndsgivning enligt lotterilagen

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte 
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av 
yttrandet. 

§ 9 Personalpolitiken

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all kommunal personal, och ska ha hand om 
frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och 
har därvid bl.a. att 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

2. Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

4. Besluta om stridsåtgärd
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5. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
6. Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen, ge råd

och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
§ 10 Kommunstyrelsens uppföljning

Kommunstyrelsen ska 
1. Övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt
3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna
4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret

5. En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9
kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning

6. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige
fastställda program och direktiv

7. En gång årligen lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som 
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

§ 11 Processbehörighet

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges 
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

§ 12 Arbetslöshetsnämnd

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

§ 13 Arkivmyndighet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente. 

§ 14 Trafiknämnd

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som avses i lagen om trafiknämnd 

§ 15 Anslagstavla och webbplats

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen samordnar 
innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
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§ 16 Författningssamling

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Med något undantag är bestämmelserna fr o m § 16 i princip likalydande för 
kommunstyrelsen och nämnderna, med någon anpassning till nämndernas specifika 
uppdrag. 

§ 17 Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda 
mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

§ 18 Organisation inom verksamhetsområdet

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. För att fullgöra sina uppgifter förfogar kommunstyrelsen över 
kommunstyrelseförvaltningen och erforderliga delar av kommunens miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning 

§ 19 Arbetsmiljöansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten inom dess område drivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön och svarar för en god arbetsmiljö. 

Kommunstyrelsen ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter och 
har ett samordningsansvar för att utbildning genomförs för chefer och skyddsombud. 

Kommunstyrelsen har uppföljningsansvar för att fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
sker i verksamheten. 

§ 20 Behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning 
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud för sin verksamhet. 
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§ 21 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 

- i reglemente,
- genom finansbemyndigande i form av ramanslag i budget

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
den fullgjorts. 

Kommunstyrelsen ska vid redovisning till fullmäktige samordna de olika nämndernas 
redovisningar enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

§ 22 Information och samråd

Kommunstyrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska från nämnderna få den 
information och det underlag som de behöver i sin verksamhet . 

Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Kommunstyrelsen ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet. 

§ 22 Självförvaltningsorgan

Kommunstyrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 
en viss anläggning eller en viss institution. Kommunstyrelsen får uppdra åt 
självförvaltningsorganet att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa 
självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

§ 24 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

§ 25 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

§ 26 Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess. 

§ 27 Närvarorätt 

Kommunstyrelsen har rätt att medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig som inte är 
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen rätt att närvara vid sammanträde med 
kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. 

Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

§ 28 Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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§ 29 Ordföranden 

Det åligger ordföranden 
1. Att leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden 
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 
3. Kalla ersättare 
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen vid 

behov är beredda 
5. Framlägga förslag till beslut i de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen 
6. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen 
7. Bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs. 

Utöver detta åligger det kommunstyrelsens ordförande att under kommunstyrelsen 

1. Ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning 
2. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor 

3. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt 

4. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

5. Vid bolagsstämmor, i den mån kommunstyrelsen inte beslutat annat, själv eller 
genom ombud bevaka kommunens rätt och intressen samt föra dess talan 

§ 30 Presidium 

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

§ 31 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del 
av ett sammanträde, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 

Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
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§ 32 Kommunalråd 

Fullmäktige väljer ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Valet sker vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. 

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

§ 33 Förhinder 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ombesörjer ledamotens partigrupp att vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i 
dennes ställe. 

§ 34 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. 

Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte rätt att lämna 
förslag till beslut eller rätt att få sin mening antecknad till protokollet (beslutat KF 
2018-06-17 § 33). 

Ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
istället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

§ 35 jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 
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§ 36 Yrkanden

När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen enhälligt beslutar att medge 
det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt. 

§ 37 Deltagande i beslut

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
kommunstyrelsen fattar det med acklamation. 

§ 38 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar 
justering. 

§ 39 Protokollsanteckning, särskilt yttrande

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i ett ärende att anteckna 
sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller att få en protokollsanteckning 
införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning till ärendets behandling och 
anteckningen eller yttrandet ska presenteras skriftligen innan sammanträdet avslutas. 

§ 40 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

§ 41 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 42 Delgivningsmottagare

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, 
styrelseledamot eller annan anställd som kommunstyrelsen beslutar. 
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§ 43 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsens 
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för denne den ledamot som 
kommunstyrelsen utser. 

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
kommunstyrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på kommunstyrelsens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses att göra detta. 

§ 44 Utskott

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, tillika personalutskott, och ett tekniskt 
utskott. 

Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Det tekniska utskottet ska 
bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 

Kommunstyrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Bland utskottets ledamöter väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande 
för den tid kommunstyrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning som kommunstyrelsen beslutat vid valet 
av utskottet. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som 
ska behandlas. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med tekniska utskottet ska protokoll föras. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 117 KS/2018:360 - 003

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 16 oktober 2018, 
§ 64.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från 
och med 1 januari 2019.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 24 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för barn- och utbildningsnämnden att
gälla från och med 1 januari 2019.

Yrkanden och proposition
Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 24 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
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Kommunstyrelsen

……………
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……………
Just. sign.

innan sammanträdet avslutas.
2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för barn- och utbildningsnämnden att

gälla från och med 1 januari 2019.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från 
och med 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 16 oktober 
2018, § 64. </BeslutsText>

Förslag från barn- och utbildningsnämnden

I tjänsteskrivelse daterat den 16 oktober 2018 framför barn- och utbildningsförvaltningen 
att en kommunal barn- och utbildningsnämnd inte har något ansvar för specialskola då 
denna skolformen omfattas av staten som huvudman och specialpedagogiska 
skolmyndigheten utreder om ett barn tillhör målgruppen för specialskola. Ändringen i § 1 
har tagits med i förslag till reglemente daterat den 12 november 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden har även framfört följande ändringar: 

a. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att hitta en
formulering som gör att det i 11§ och 18§ i förslaget till reglemente uttrycks att den
ledamot som ersätter presidiet ska representera antingen majoriteten eller den
styrande minoriteten.
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Kommentar: § 11 i reglementet beskriver att “Nämndens ordförande ansvarar för 
att kallelse till sammanträdena sker. När varken ordförande eller annan i presidiet 
kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta”. Den som varit ledamot längst tid är ålderspresidenten. Ålderspresidenten i 
nämnden ska i detta fall enbart kalla till sammanträde. Det är ytterst sällan som 
varken ordförande, vice eller andre vice ordförande inte är kontaktbar. § 18 
förtydligar ålderspresidentens roll på sammanträdet ytterligare. 

§ 18 första och andra stycket beskriver att “Om varken ordföranden eller annan i
presidiet kan delta i hela sammanträdet eller en del av ett sammanträde, får barn- 
och utbildningsnämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i barn- och
utbildningsnämnden längst tid”.

Ålderspresidenten öppnar sammanträdet och enligt ovanstående skrivning kan då 
nämnden utse en annan ledamot att vara ordförande under sammanträdet. 
Ålderspresidentens funktion är att få formalia på plats så att ett möte kan 
genomföras. Genom ersättarfunktionen har majoriteten alltid majoritet i nämnd, 
oavsett vem som öppnar eller kallar till sammanträdet.

Kommunstyrelseförvaltningen anser inte att reglementet behöver förtydligas med 
att ledamot som ersätter presidiet ska representera antingen majoriteten eller den 
styrande minoriteten då dessa förhållanden alltid bibehålls genom 
ersättarfunktionen. 

b. Den ledamot som anmäler en protokollsanteckning eller ett särskilt yttrande (25§)
ska ges samma förutsättningar att lämna in denna som enligt förslaget ska gälla för 
att lämna en reservation (24§), dvs att inlagan ska lämnas före den tidpunkt som 
fastställts för justering av protokollet.

Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL (Kommunallagen) och 
omfattar bland annat ledamöter och tjänstgörande ersättare i styrelsen och övriga 
nämnder. En reservation är ett starkare ställningstagande än ett särskilt yttrande 
eller en protokollsanteckning. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet i form av ett särskilt yttrande eller protokollsanteckning. Någon sådan 
rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i 
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt 
yttrande ska begäran härom göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan 
antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga. Om ordförandens 
bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.

En reservation har ledamöter rätt att lämna enligt KL till skillnad från ett särskilt 
yttrande eller protokollsanteckning. Om yttrandet ska tillföras protokollet avgörs av 
ordföranden eller ytterst av nämnden och måste därmed presenteras på 
sammanträdet. 

c. Ordet "anställd" stryks i 28§ om Delgivningsmottagare så att även en ledamot av
nämnden kan komma i fråga.
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Kommentar: § 28 beskriver att “Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker 
med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som barn- och 
utbildningsnämnden beslutar”. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
borttagandet av ordet ‘anställd’ gör skrivningen för öppen och tolkningen för bred. 
Kommunstyrelseförvaltningen har istället föreslagit att ända § 28 till “Delgivning 
med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 
nämndsledamot eller annan anställd som barn- och utbildningsnämnden beslutar”. 

d. Att det ska stå "ska" istället för "bör" i §11, 5:e stycket.
Kommentar: I § 11, femte stycket, första meningen står det att “Kallelse bör
återföljas av föredragningslista”. Nämnden ska alltid godkänna föredragningslistan
på sammanträdet. Nämnden har vid det tillfället möjlighet att yttra sig eller inte
godkänna tillkommande eller ej redovisade ärenden. Kommunstyrelseförvaltningen
anser att ändringen till ‘ska’ i detta fall kan medföra problematik i sekretessbelagda
ärenden och kan anföra formaliafel i brådskande fall.

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden § 64/2018 samt tjänsteskrivelse 
Reviderat förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Delges
Barn- och utbildningsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  1

I anslutning �ll vad som sägs i kommunallagen, skollagen, andra skolförfa�ningar och 
övrig lags��ning och förfa�ningar som berör kommunens verksamhet ska följande gälla 
för barn- och utbildningsnämnden: 

§ 1 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Barn- och utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande 
områden: 

1. Förskola och pedagogisk omsorg
2. Fri�dshem
3. Förskoleklass
4. Grundskola
5. Grundsärskola
6. Gymnasieskola
7. Gymnasiesärskola
8. Kommunal vuxenutbildning, inklusive Svenska För Invandrare (SFI)
9. Särskild utbildning för vuxna
10. Samhällsorientering för nyanlända
11. Kulturskola
12. Elevhälsa
13. Kommunens ak�vitetsansvar
14. Ungdomsmo�agning

§ 2 Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter

Barn- och utbildningsnämnden ska uppmärksamt följa de frågor som rör barns och 
ungdomars levnadsförhållanden och ta de ini�a�v som behövs för a� främja en god 
uppväxt- och utbildningsmiljö. När det gäller barns och ungdomars uppväxtmiljö ska 
nämnden ha e� nära samarbete med kommunens socialnämnd, kultur- och fri�dsnämnd 
och ungdomsråd. 

1 Antagen av kommunfullmäk�ge den xx xxxx 2018, § xx 
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§ 3 Uppdrag och verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden ska inom si� verksamhetsområde följa vad som anges i 
lag eller annan förfa�ning. Den ska följa det fullmäk�ge – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt a� barn- och utbildningsnämnden ska 
fullgöra, samt verka för a� fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. 

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för a� dess organisa�on är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn �ll av fullmäk�ge fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra förfa�ningar för verksamheten. 

§ 5 Arbetsmiljöansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för a� verksamheten inom dess område drivs i 
enlighet med arbetsmiljölagen och föreskri�erna för arbetsmiljön och svarar för en god 
arbetsmiljö. 

§ 6 Behandling av personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgi�sansvarig för den behandling av 
personuppgi�er som sker i dess verksamhet. 

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden ska kon�nuerligt följa upp sin verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden ska två gånger per år redovisa �ll fullmäk�ge hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäk�ge har lämnat �ll den 

- i reglemente,
- genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget.

Barn- och utbildningsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats �ll den fullgjorts. 

§ 8 Information och samråd

Barn- och utbildningsnämnden ska från övriga nämnder få den informa�on och det 
underlag som de behöver i sin verksamhet . 

Rä�en �ll informa�on och underlag omfa�ar inte uppgi� för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisa�oner när dessa är särskilt berörda. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
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§ 9 Självförvaltningsorgan

Barn- och utbildningsnämnden får uppdra åt e� självförvaltningsorgan a� helt eller delvis 
sköta dri�en av en viss anläggning eller en viss ins�tu�on. Barn- och utbildningsnämnden 
får uppdra åt självförvaltningsorganet a� besluta på barn- och utbildningsnämndens 
vägnar i e� visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Barn- och utbildningsnämnden 
ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgi�er, sammansä�ning, 
arbetsformer och manda�d. 

§ 10 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och �d som barn- och 
utbildningsnämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser a� det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skri�ligen hos ordföranden och innehålla uppgi� om det eller de 
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om �den för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in e� sammanträde eller ändra 
dagen eller �den för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar a� e� sammanträde ska ställas in eller a� dagen eller �den för 
e� sammanträde ska ändras, ska ordföranden se �ll a� varje ledamot och ersä�are 
snarast underrä�as om beslutet. 

§ 11 Kallelse

Nämndens ordförande ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla �ll sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst �d göra de�a. 

Kallelsen ska vara skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska �llställas varje ledamot och ersä�are samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan �d och/eller på annat sä�. 

Kallelsen bör å�öljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som �llhör e� ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har ske�. 
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§ 12 Offentliga sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgi�er som omfa�as av sekretess. 

§ 13 Närvarorätt

Barn- och utbildningsnämnden har rä� a� medge anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig som inte är ledamot eller ersä�are i barn- och utbildningsnämnden rä� a� 
närvara vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden för a� lämna upplysningar. 

Om barn- och utbildningsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

Barn- och utbildningsnämnden får härutöver bestämma a� annan ska ha rä� a� närvara 
vid nämndens sammanträden. 

§ 14 Sammansättning

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersä�are. 

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden a� 
1. leda barn- och utbildningsnämndens arbete och sammanträden
2. kalla �ll sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersä�are
4. inför sammanträdena se �ll a� ärendena som ska behandlas i barn- och

utbildningsnämnden vid behov är beredda
5. framlägga förslag �ll beslut i de ärenden som ska avgöras av barn- och

utbildningsnämnden
6. se �ll a� färdigberedda ärenden snarast behandlas i barn- och

utbildningsnämnden
7. bevaka a� barn- och utbildningsnämndens beslut verkställs
8. främja samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, kommunens övriga

nämnder och fullmäk�ge
9. representera barn- och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden bestämt
annat i e� särskilt fall.

§ 16 Presidium

Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgi�en a� planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser a� det behövs. 
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§ 17 Ersättare för ordföranden och vice ordförande

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i e� helt sammanträde eller en 
del av e� sammanträde, får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot som 
ersä�are för dessa. 

Tills valet förrä�ats, fullgörs ordförandens uppgi�er av den som varit ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden längst �d. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings�d fullgörs 
ordförandens uppgi�er av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra si� uppdrag 
under en längre �d. Ersä�aren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgi�er. 

§ 18 Förhinder

En ledamot som är förhindrad a� delta i e� sammanträde eller i en del av e� 
sammanträde ska själv ombesörja a� vederbörande ersä�are kallas i dennes ställe. 

§ 19 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad a� delta eller a� vidare delta i e� sammanträde ska en 
ersä�are tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersä�are ska kallas in som står i tur a� 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under e� 
pågående sammanträde har rä� a� tjänstgöra även om en ersä�are trä� i ledamotens 
ställe. 

Ersä�arna ska, om dessa inte valts propor�onellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäk�ge har bestämt. 

Ersä�are som inte tjänstgör har rä� a� delta i överläggningarna men inte rä� a� lämna 
förslag �ll beslut eller rä� a� få sin mening antecknad �ll protokollet (beslutat KF 
2018-06-14, § 33 ). 

Ersä�are som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan par�erna påverkats genom ersä�arens 
tjänstgöring, får dock en ersä�are som inställer sig under pågående sammanträde träda 
in i stället för en ersä�are som kommer längre ner i turordningen. 

§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersä�are som avbru�t sin tjänstgöring på grund av jäv i e� ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbru�t tjänstgöringen under e� sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersä�arens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan par�erna. 
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§ 21 Yrkanden

När barn- och utbildningsnämnden förklarat överläggningen i e� ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar a� de har uppfa�ats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med e� 
klubbslag. Däre�er får inte något yrkande ändras eller läggas �ll, om inte barn- och 
utbildningsnämnden enhälligt beslutar a� medge det. 

Om ordföranden anser a� det behövs ska den ledamot som har framställt e� yrkande 
avfa�a det skri�ligt. 

§ 22 Deltagande i beslut

En ledamot som, där de�a är möjligt, avser a� avstå från a� delta i e� beslut, ska anmäla 
de�a �ll ordföranden innan beslut fa�as. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om barn- 
och utbildningsnämnden fa�ar det med acklama�on. 

§ 23 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot e� beslut och ledamoten vill mo�vera 
reserva�onen ska ledamoten göra det skri�ligt. Mo�veringen ska lämnas �ll sekreteraren 
före den �dpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

§ 24 Protokollsanteckning, särskilt yttrande

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i e� ärende a� 
anteckna sin mening i protokollet, e� så kallat särskilt y�rande, eller a� få en 
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning �ll ärendets 
behandling och anteckningen eller y�randet ska presenteras skri�ligen innan 
sammanträdet avslutas. 

§ 25 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Barn- och utbildningsnämnden kan besluta a� en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skri�ligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

§ 26 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för a� beslut och föreskri�er inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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§ 27 Delgivningsmottagare

Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen, nämndsledamot eller annan anställd som barn- och 
utbildningsnämnden beslutar. 

§ 28 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från barn- och utbildningsnämnden ska på barn- 
och utbildningsnämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
vederbörande tjänsteman. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid 
förfall för denne den ledamot som barn- och utbildningsnämnden utser. 

Barn- och utbildningsnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman a� 
enligt av barn- och utbildningsnämnden lämnade direk�v underteckna handlingar på 
barn- och utbildningsnämndens vägnar. Beslut som fa�as med stöd av delega�on samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprä�as med anledning därav undertecknas 
av den som fa�at beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses a� 
göra de�a. 
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BoU § 64 Dnr. BUN/2018:143 

Revidering av reglementet 

Vid sammanträdet den 14 juni 2018 § 33 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av samtliga reglementen 
för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya kommunallagen, 
förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska vara enhetliga, 
tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en tydlig 
gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Reglementena har utformats enligt 
rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting) med lokala anpassningar till 
Salems kommuns verksamheter. 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L) yrkar att: 

1. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att hitta en formulering som 
gör att det i 11§ och 18§ i förslaget till reglemente uttrycks att den ledamot som ersätter 
presidiet ska representera antingen majoriteten eller den styrande minoriteten. 

2. Den ledamot som anmäler en protokollsanteckning eller ett särskilt yttrande (25§) ska ges 
samma förutsättningar att lämna in denna som enligt förslaget ska gälla för att lämna en 
reservation (24§), dvs att inlagan ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av 
protokollet. 

3. Ordet "anställd" stryks i 28§ om Delgivningsmottagare så att även en ledamot av nämnden 
kan komma i fråga. 

Maria Trap (R) och Tommy Eklund (S) yrkar bifall till Petter Liljeblads (L) tilläggsförslag. 

Anne Henningsson (MP) yrkar: 

Att det ska stå "ska" istället för "bör" i §11, 5:e stycket. 

Tommy Eklund (S) yrkar bifall till Anne Henningssons (MP) förslag till ändring. 

Proposition 

Ordföranden ställer Petter Liljeblad (L) med fleras ändringsyrkanden under proposition och 
finner att nämnden bifaller ändringsyrkandena. 

Ordföranden ställer Anne Henningsson {MP) och Tommy Eklunds {S) ändringsy~ e unde~ 

............... .. .. ~ 
Ordf. sign. Just. sign. 
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1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa det 

föreslagna reglemente för barn- och utbildningsnämnden med följande ändringar: 

a. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att hitta en 

formulering som gör att det i 11§ och 18§ i förslaget till reglemente uttrycks 
att den ledamot som ersätter presidiet ska representera antingen 
majoriteten eller den styrande minoriteten. 

b. Den ledamot som anmäler en protokollsanteckning eller ett särskilt yttrande 
(25§) ska ges samma förutsättningar att lämna in denna som enligt förslaget 
ska gälla för att lämna en reservation (24§), dvs att inlagan ska lämnas före 
den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 

c. Ordet "anställd" stryks i 28§ om Delgivningsmottagare så att även en 
ledamot av nämnden kan komma i fråga. 

d. Att det ska stå "ska" istället för "bör" i §11, 5:e stycket. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att reglemente för barn
och utbildningsnämnden gäller från och med 1 januari 2019. 

Beslutsexpediering 
Arkiv 
Kommunstyrelsen 

Ordf. sign. 

"' .... :~c 
Just. sign. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sofia Gullberg 
Verksamhetsstrateg 

Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente  för barn- och utbildningsnämnden i Salem 

Förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa

reglemente för barn- och utbildningsnämnden med revideringen att specialskola
under §1 i förslaget stryks.

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att reglemente för
barn- och utbildningsnämnden gäller från och med 1 januari 2019.

Ärendet 

Vid sammanträdet den 14 juni 2018 § 33 beslutade kommunfullmäktige att ge alla 
nämnder i uppdrag att se över respektive reglemente i samråd med 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Inför den kommande mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och 
konsult Jan Heimdal arbetat tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder och 
utarbetat förslag till nya reglementen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av förslaget till nytt 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen anser precis som 
kommunstyrelseförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente och att det bör gälla från och 
med 1 januari 2019. 

Efter framtagandet av förslaget till reglemente har dock barn- och 
utbildningsförvaltningen kommit fram till att specialskola inte ingår som en skolform 
under nämndens ansvarsområde. Specialskola omfattas av staten som huvudman och 
specialpedagogiska skolmyndigheten utreder om ett barn tillhör målgruppen för 
specialskola, varpå en kommunal barn- och utbildningsnämnd inte har något ansvar för 
denna skolform. Förvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden bör 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente med revideringen att 
specialskola stryks ur nämndens ansvarsområde. 

Eva Lindkvist 
Förvaltningschef 

Sofia Gullberg 
Verksamhetsstrateg 
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Bilagor 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
Underlag till reglemente med kommentarer och jämförelse till tidigare reglemente 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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kommun 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 118 KS/2018:356 - 003

Reglemente för socialnämnden

Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 8 oktober 2018, § 93.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för socialnämnden att gälla från och med 1 
januari 2019.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1.

2.

 §24 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i 
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller 
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i 
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras 
innan sammanträdet avslutas.

  
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för socialnämnden att gälla från och med 
1 januari 2019.

Yrkanden och proposition
Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1.
 

§ 24 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i 
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller 
att få 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning till 
ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras innan 
sammanträdet avslutas.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för socialnämnden att gälla från och med 1 
januari 2019.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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kommun 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för socialnämnden 

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för socialnämnden att gälla från och med 1 
januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 8 oktober 2018, § 93. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från socialnämnden § 93/2018 samt tjänsteskrivelse 
Reviderat förslag till reglemente för socialnämnden  
Delges
Socialnämnden 
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Socialnämnden 

Reglemente för socialnämnden  1

I anslutning �ll vad som sägs i kommunallagen, socialtjänstlagen, andra förfa�ningar och 
övrig lags��ning som berör kommunens verksamhet ska följande gälla för 
socialnämnden: 

§ 1 Socialnämndens verksamhetsområde

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 
1. Individ- och familjeomsorg
2. Äldreomsorg
3. Kommunal hälso- och sjukvård
4. Omsorg om psykiskt och fysiskt funk�onsnedsa�a
5. Åtgärder för arbetslösa
6. Riksfärdtjänst

§ 2 Socialnämndens övergripande uppgifter

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgi�er inom socialtjänsten och svara för a� 
de åtagande med anknytning �ll socialtjänsten som kommunfullmäk�ge beslutat fullgörs. 

När det gäller barns och ungdomars uppväxtmiljö ska nämnden ha e� nära samarbete 
med kommunens barn- och utbildningsnämnd, kultur- och fri�dsnämnd och ungdomsråd. 

§ 3 Uppdrag och verksamhet

Socialnämnden ska inom si� verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
förfa�ning. Den ska följa det fullmäk�ge – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt a� socialnämnden ska fullgöra, samt verka för a� 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Socialnämnden får utan kommunfullmäk�ges särskilda bemyndigande avge y�rande �ll 
Lo�eriinspek�onen över ansökningar om �llstånd �ll anordnande av visst automatspel 
enligt gällande lags��ning inom området. 

Socialnämnden fullgör de skyldigheter kommunen ålagts i 
● Alkohollagen
● Lag om e-cigare�er och påfyllningsbehållare
● Skuldsaneringslagen
● Tobakslagen

1 Antaget av kommunfullmäk�ge den xxxx-xx-xx § xx 
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§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet 

Socialnämnden ansvarar för a� dess organisa�on är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
�ll av fullmäk�ge fastställda mål och styrning samt lagar och andra förfa�ningar för 
verksamheten. 

§ 5 Arbetsmiljöansvar 

Socialnämnden ansvarar för a� verksamheten inom dess område drivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och föreskri�erna för arbetsmiljön och svarar för en god arbetsmiljö. 

§ 6 Behandling av personuppgifter 

Socialnämnden är personuppgi�sansvarig för den behandling av personuppgi�er som 
sker i dess verksamhet. 

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Socialnämnden ska kon�nuerligt följa upp sin verksamhet. 

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa �ll fullmäk�ge hur den har fullgjort de 
uppdrag som fullmäk�ge har lämnat �ll den 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget. 

Socialnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats �ll 
den fullgjorts. 

§ 8 Information och samråd 

Socialnämnden ska från övriga nämnder få den informa�on och det underlag som de 
behöver i sin verksamhet . 

Rä�en �ll informa�on och underlag omfa�ar inte uppgi� för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisa�oner när dessa är särskilt berörda. 
Socialnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

§ 9 Självförvaltningsorgan 

Socialnämnden får uppdra åt e� självförvaltningsorgan a� helt eller delvis sköta dri�en 
av en viss anläggning eller en viss ins�tu�on. Socialnämnden får uppdra åt 
självförvaltningsorganet a� besluta på socialnämndens vägnar i e� visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Socialnämnden ska i en arbetsordning fastställa 
självförvaltningsorganets uppgi�er, sammansä�ning, arbetsformer och manda�d. 
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§ 10 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden

Socialnämnden sammanträder på dag och �d som socialnämnden 
bestämmer.Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av socialnämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser a� det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skri�ligen hos ordföranden och innehålla uppgi� om det eller de 
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om �den för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in e� sammanträde eller ändra 
dagen eller �den för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar a� e� sammanträde ska ställas in eller a� dagen eller �den för 
e� sammanträde ska ändras, ska ordföranden se �ll a� varje ledamot och ersä�are 
snarast underrä�as om beslutet. 

§ 11 Kallelse

Nämndens ordförande ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla �ll sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst �d göra de�a. 

Kallelsen ska vara skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska �llställas varje ledamot och ersä�are samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan �d och/eller på annat sä�. 

Kallelsen bör å�öljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som �llhör e� ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har ske�. 

§ 12 Offentliga sammanträden

Socialnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgi�er som omfa�as av sekretess. 
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§ 13 Närvarorätt

Socialnämnden har rä� a� medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig som inte är 
ledamot eller ersä�are i socialnämnden rä� a� närvara vid sammanträde med 
socialnämnden för a� lämna upplysningar. 

Om socialnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 

Socialnämnden får härutöver bestämma a� annan ska ha rä� a� närvara vid nämndens 
sammanträden. 

§ 14 Sammansättning

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersä�are. 

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden a� 
1. leda socialnämndens arbete och sammanträden
2. kalla �ll sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersä�are
4. inför sammanträdena se �ll a� ärendena som ska behandlas i socialnämnden vid

behov är beredda
5. framlägga förslag �ll beslut i de ärenden som ska avgöras av socialnämnden
6. se �ll a� färdigberedda ärenden snarast behandlas i socialnämnden
7. bevaka a� socialnämndens beslut verkställs
8. främja samverkan mellan socialnämnden, kommunens övriga nämnd fullmäk�ge
9. representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser

och sammanträden om inte socialnämnden bestämt annat i e� särskilt fall.

§ 16 Presidium

Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgi�en a� planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser a� det behövs. 

§ 17 Ersättare för ordföranden och vice ordförande

Om varken ordföranden eller annan i presidiet  kan delta i e� helt sammanträde eller en 
del av e� sammanträde, får socialnämnden utse en annan ledamot som ersä�are för 
dessa. 

Tills valet förrä�ats, fullgörs ordförandens uppgi�er av den som varit ledamot i 
socialnämnden längst �d. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings�d fullgörs 
ordförandens uppgi�er av den äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra si� uppdrag 
under en längre �d. Ersä�aren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgi�er. 

§ 18 Förhinder

En ledamot som är förhindrad a� delta i e� sammanträde eller i en del av e� 
sammanträde ska själv ombesörja a� vederbörande ersä�are kallas i dennes ställe. 

§ 19 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad a� delta eller a� vidare delta i e� sammanträde ska en 
ersä�are tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersä�are ska kallas in som står i tur a� 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under e� 
pågående sammanträde har rä� a� tjänstgöra även om en ersä�are trä� i ledamotens 
ställe. 

Ersä�arna ska, om dessa inte valts propor�onellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäk�ge har bestämt. 

Ersä�are som inte tjänstgör har rä� a� delta i överläggningarna men inte rä� a� lämna 
förslag �ll beslut eller rä� a� få sin mening antecknad �ll protokollet (beslutat KF 
2018-06-14, § 33 ).  

Ersä�are som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan par�erna påverkats genom ersä�arens 
tjänstgöring, får dock en ersä�are som inställer sig under pågående sammanträde träda 
in istället för en ersä�are som kommer längre ner i turordningen. 

§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersä�are som avbru�t sin tjänstgöring på grund av jäv i e� ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbru�t tjänstgöringen under e� sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersä�arens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan par�erna. 

§ 21 Yrkanden

När socialnämnden förklarat överläggningen i e� ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar a� de har 
uppfa�ats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med e� klubbslag. Däre�er får 
inte något yrkande ändras eller läggas �ll, om inte socialnämnden enhälligt beslutar a� 
medge det. 

Om ordföranden anser a� det behövs ska den ledamot som har framställt e� yrkande 
avfa�a det skri�ligt. 
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§ 22 Deltagande i beslut

En ledamot som, där de�a är möjligt, avser a� avstå från a� delta i e� beslut, ska anmäla 
de�a �ll ordföranden innan beslut fa�as. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
socialnämnden fa�ar det med acklama�on. 

§ 23 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot e� beslut och ledamoten vill mo�vera 
reserva�onen ska ledamoten göra det skri�ligt. Mo�veringen ska lämnas �ll sekreteraren 
före den �dpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

§ 24 Protokollsanteckning, särskilt yttrande

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i e� ärende a� 
anteckna sin mening i protokollet, e� så kallat särskilt y�rande, eller a� få en 
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning �ll ärendets 
behandling och anteckningen eller y�randet ska presenteras skri�ligen innan 
sammanträdet avslutas. 

§ 25 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Socialnämnden kan besluta a� en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skri�ligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

§ 26 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Socialnämnden ansvarar för a� beslut och föreskri�er inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 27 Delgivningsmottagare

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 
nämndsledamot  eller annan anställd som socialnämnden beslutar. 

§ 28 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från socialnämnden ska på socialnämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för denne den ledamot som 
socialnämnden utser. 

Socialnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman a� enligt av 
socialnämnden lämnade direk�v underteckna handlingar på socialnämndens vägnar. 
Beslut som fa�as med stöd av delega�on samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
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upprä�as med anledning därav undertecknas av den som fa�at beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses a� göra de�a. 

§ 29 Utskott

Inom socialnämnden ska finnas e� utsko� som enligt nämndens bestämmande har a� 
avgöra ärenden avseende vård och behandling eller annan åtgärd beträffande enskild. 

Utsko�et ska bestå av tre ledamöter och tre ersä�are. 

Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter väljs av socialnämnden bland dess 
ledamöter och ersä�are för samma �d som de invalts i nämnden. 

Om ordföranden i utsko�et på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad a� 
fullgöra si� uppdrag för längre �d får socialnämnden utse en annan ledamot i a� som 
ersä�are för ordföranden fullgöra dennes uppgi�er. 

Ersä�are ska inkallas �ll tjänstgöring i den ordning som socialnämnden beslutat vid valet 
av utsko�et. 

Avgår en ledamot eller en ersä�are i utsko�et, som inte utse�s vid propor�onellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrä�as. 

Utsko�et sammanträder på dag och �d som varje utsko� bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser a� det behövs eller när minst två ledamöter begär 
det. 

Ordföranden ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet samt uppgi� om de 
ärenden som ska behandlas. 

Utsko�en får handlägga ärenden bara när mer än häl�en av ledamöterna är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utsko�ssammanträde ska protokoll föras. 

Utsko�ets delega�onsärenden ska anmälas vid socialnämndens närmast påföljande 
sammanträde. 

Beträffande ordningen för utsko�ets sammanträden, beredning av ärenden, protokoll, 
ifråga om jäv samt �llkännagivande av justering ska i �llämpliga delar den ordning som 
enligt de�a reglemente gäller för nämnden också gälla utsko�et. 
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Socialnämnd 

SN § 93 SN/2018:118.748 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Vid sammanträdet den 14 juni 2018 § 33 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna 
i uppdrag att se över respektive reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen. 

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 

Heimdal ti llsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 

reglementen . Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 

samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 

kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen 
ska vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med 
en tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Reglementena har 

utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting) med 

lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter. 

Nämnderna bereder sina respektive reglementen vilka därefter behandlas av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december 2018. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till ändringar i socialnämndens 

reglemente. 
2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa reglemente 

för socialnämnden. 
3. Socialnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att reglementet för socialnämnden 

gäller från och med 1 januari 2019. 

Beslutsexpediering: 
Akten 

Biblioteket 
Revisorer 

~,..i;; ,.,. 
;,"' -~ \ '-· 

..... ..... .... ~ 

Ordf. sign. 
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Socialförvaltning 
Coumba Sobel Fall 
Nämndsekreterare 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-09-26 
Dnr SN/2018:118.748 

1 av 2 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till ändringar i socialnämndens 
reglemente. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa reglemente 
för socialnämnden. 

3. Socialnämnden beslutar att reglemente för socialnämnden gäller från och med 1 
januari 2019. 

Ärendet 

Vid sammanträdet den 14 juni 2018 § 33 beslutade kommunfullmäktige att ge 
nämnderna i uppdrag att se över respektive reglemente i samråd med 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 

Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 

reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 

samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 

kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen 
ska vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med 
en tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Reglementena har 

utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting} med 
lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter. 

Nämnderna bereder sina respektive reglementen vilka därefter behandlas av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december 2018. 



Finansiering 

Ej aktuellt. 

Ulf Lilja 
Socialchef 

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 

Coumba Sobel Fall 
Nämndsekreterare 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-09-26 
Dnr SN/ 2018:118.748 
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2. Underlag till reglemente med kommentarer och jämförelse till tidigare reglemente 
3. Gällande reglemente 

Delges 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 119 KS/2018:357 - 003

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 oktober 2018, § 62.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för bygg- och miljönämnden att gälla från och 
med 1 januari 2019.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 23 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för bygg- och miljönämnden att gälla från
och med 1 januari 2019.

Yrkanden och proposition
Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 23 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

36
• • Salems 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för bygg- och miljönämnden att gälla från
och med 1 januari 2019.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

• • Salems 
kommun 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för bygg- och miljönämnden 

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för bygg- och miljönämnden att gälla från och 
med 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 oktober 2018, § 
62. </BeslutsText>
Yrkanden från bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det nya reglementet. Bygg- 
och miljönämnden förfogar över både bygg- och miljöenheten samt delar av plan- och
exploateringsenheten inklusive kart-, mät- och GIS- verksamhet.

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden § 62/2018 samt tjänsteskrivelse 
Reviderat förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden 
Delges
Bygg- och miljönämnden 
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Bygg- och miljönämnden 

Reglemente för bygg- och miljönämnden  1

I anslutning �ll vad som sägs i kommunallagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och 
övrig lags��ning och förfa�ningar som berör kommunens verksamhet ska följande gälla 
för bygg- och miljönämnden: 

§ 1 Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens �llsyn och övriga myndighetsuppgi�er enligt 
plan- och bygglagen med undantag av uppgi�er enligt kapitel 3 - 7 plan- och bygglagen 
om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering. 

Nämnden fullgör vidare kommunens myndighetsuppgi�er inom miljö och 
hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt övrig 
speciallags��ning �ll skydd för människors hälsa och miljö samt förordningar och 
föreskri�er meddelade med stöd av dessa. 

§ 2 Bygg- och miljönämndens övergripande uppgifter

Bygg- och miljönämnden har som uppgi� a� 
1. verka för en god byggnadskultur och en god och este�skt �lltalande stads- och

landskapsmiljö.
2. på uppdrag av kommunstyrelsen upprä�a förslag �ll detaljplaner som skall antas

av kommunfullmäk�ge.
3. upprä�a och anta detaljplaner enligt enkelt planförfarande.
4. samarbeta med myndigheter, organisa�oner och enskilda vilkas arbeten och

intressen berör nämndens verksamhet.
5. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.
6. utöva �llsyn inom plan- och bygglagens �llsynsområden
7. övervaka e�erlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av denna meddela

föreskri�er och beslut.
8. övervaka e�erlevnaden av miljöbalken och de föreskri�er som följer av balken.
9. bevaka e�erlevnaden av angivna domar och beslut samt vidta de åtgärder som

behövs för a� åstadkomma rä�else.
10. genom rådgivning, informa�on och liknande verksamhet skapa förutsä�ningar

för a� balkens sy�e uppnås
11. inom kommunen utöva �llsyn inom livsmedelsområdet och

smi�skyddsområdet
12. bedriva �llsyn och kontrollera e�erlevnaden av lagen om handel med vissa

recep�ria läkemedel.

1 Antagen av kommunfullmäk�ge den xx xxxx 2018, § xx 
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§ 3 Uppdrag och verksamhet

Bygg- och miljönämnden ska inom si� verksamhetsområden följa vad som anges i lag 
eller annan förfa�ning. Den ska följa det fullmäk�ge – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt a� bygg- och miljönämnden ska fullgöra, 
samt verka för a� fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

Bygg- och miljönämnden har �ll uppgi� a� 
1. besluta om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som inte

hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7 § eller samordnat förfarande
enl PBL 5 kap 7a§ och som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

2. besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförande�d enligt 4
kap §§24 -  25  §§ PBL

3. fastställa namn på gator, torg och andra allmänna platser/byggnader samt
byggnadskvarter inom detaljplanelagt område e�er hörande av kultur - och
fri�dsnämnden och i förekommande fall annan facknämnd som har
verksamhetsansvar i allmän byggnad.

4. fastställa belägenhetsadresser för alla entréer �ll bostadsfas�gheter och övriga
fas�gheter som har behov av de�a.

5. ansvara för samt uppdatera lägenhetsregistret för Salems kommun
6. utöva �llsyn enligt miljöbalken, 26 kap 3 §, tredje stycket
7. pröva frågor om extra bor�orsling av hushållsavfall enligt 15 kap 17 § miljöbalken
8. besluta i strandskyddsärenden enligt 7 kap 18 § miljöbalken samt ansvarar för

�llsynen enligt 26 kap 3 §, tredje stycket samma lag.
9. bedriva �llsyn av rökfria miljöer enligt SFS (1993:581) Tobakslagen och SFS

(2016:354) Tobaksförordningen

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet

Bygg- och miljönämnden ansvarar för a� dess organisa�on är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn �ll av fullmäk�ge fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
förfa�ningar för verksamheten. 

För a� fullgöra sina uppgi�er förfogar bygg- och miljönämnden över miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet, vars personal är anställd av 
kommunstyrelsen. 

§ 5 Arbetsmiljöansvar

Bygg- och miljönämnden ansvarar för a� verksamheten inom dess område drivs i enlighet 
med arbetsmiljölagen och föreskri�erna för arbetsmiljön och svarar för en god 
arbetsmiljö. 

§ 6 Behandling av personuppgifter

Bygg- och miljönämnden är personuppgi�sansvarig för den behandling av 
personuppgi�er som sker i dess verksamhet. 
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§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Bygg- och miljönämnden ska kon�nuerligt följa upp sin verksamhet. 

Bygg- och miljönämnden ska två gånger per år redovisa �ll fullmäk�ge hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäk�ge har lämnat �ll den 

- i reglemente,
- genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget.

Bygg- och miljönämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats �ll den fullgjorts. 

§ 8 Information och samråd

Bygg- och miljönämnden ska från övriga nämnder få den informa�on och det underlag 
som de behöver i sin verksamhet . 

Rä�en �ll informa�on och underlag omfa�ar inte uppgi� för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisa�oner när dessa är särskilt berörda. 
bygg- och miljönämnden beslutar om formerna för samrådet. 

§ 9 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och �d som bygg- och miljönämnden 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av bygg- och miljönämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser a� det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skri�ligen hos ordföranden och innehålla uppgi� om det eller de 
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om �den för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in e� sammanträde eller ändra 
dagen eller �den för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar a� e� sammanträde ska ställas in eller a� dagen eller �den för 
e� sammanträde ska ändras, ska ordföranden se �ll a� varje ledamot och ersä�are 
snarast underrä�as om beslutet. 
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§ 10 Kallelse

Nämndens ordförande ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla �ll sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst �d göra de�a 

Kallelsen ska vara skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska �llställas varje ledamot och ersä�are samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan �d och/eller på annat sä�. 

Kallelsen bör å�öljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som �llhör e� ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har ske�. 

§ 11 Offentliga sammanträden

Bygg- och miljönämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgi�er som omfa�as av sekretess. 

§ 12 Närvarorätt

Bygg- och miljönämnden har rä� a� medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig 
som inte är ledamot eller ersä�are i bygg- och miljönämnden rä� a� närvara vid 
sammanträde med bygg- och miljönämnden för a� lämna upplysningar. 

Om bygg- och miljönämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 

Bygg- och miljönämnden får härutöver bestämma a� annan ska ha rä� a� närvara vid 
nämndens sammanträden. 

§ 13 Sammansättning

Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersä�are. 

§ 14 Ordföranden

Det åligger ordföranden a� 
1. leda bygg- och miljönämndens arbete och sammanträden
2. kalla �ll sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersä�are
4. inför sammanträdena se �ll a� ärendena som ska behandlas i bygg- och

miljönämnden vid behov är beredda
5. framlägga förslag �ll beslut i de ärenden som ska avgöras av bygg- och

miljönämnden
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6. se �ll a� färdigberedda ärenden snarast behandlas i bygg- och miljönämnden
7. bevaka a� bygg- och miljönämndens beslut verkställs
8. främja samverkan mellan bygg- och miljönämnden, kommunens övriga nämnder

och fullmäk�ge
9. representera bygg- och miljönämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden om inte bygg- och miljönämnden bestämt annat
i e� särskilt fall.

§ 15 Presidium

Bygg- och miljönämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgi�en a� planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser a� det behövs. 

§ 16  Ersättare för ordföranden och vice ordförande

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i e� helt sammanträde eller en 
del av e� sammanträde, får bygg- och miljönämnden utse en annan ledamot som 
ersä�are för dessa. 

Tills valet förrä�ats, fullgörs ordförandens uppgi�er av den som varit ledamot i bygg- och 
miljönämnden längst �d. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings�d fullgörs 
ordförandens uppgi�er av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra si� uppdrag 
under en längre �d. Ersä�aren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgi�er. 

§ 17 Förhinder

En ledamot som är förhindrad a� delta i e� sammanträde eller i en del av e� 
sammanträde ska själv ombesörja a� vederbörande ersä�are kallas i dennes ställe. 

§ 18 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad a� delta eller a� vidare delta i e� sammanträde ska en 
ersä�are tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersä�are ska kallas in som står i tur a� 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under e� 
pågående sammanträde har rä� a� tjänstgöra även om en ersä�are trä� i ledamotens 
ställe. 

Ersä�arna ska, om dessa inte valts propor�onellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäk�ge har bestämt. 

Ersä�are som inte tjänstgör har rä� a� delta i överläggningarna men inte rä� a� lämna 
förslag �ll beslut eller rä� a� få sin mening antecknad �ll protokollet (beslutat KF 
2018-06-14, § 33 ).  

Ersä�are som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
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etablerade majoritetsförhållandet mellan par�erna påverkats genom ersä�arens 
tjänstgöring, får dock en ersä�are som inställer sig under pågående sammanträde träda 
in istället för en ersä�are som kommer längre ner i turordningen. 

§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersä�are som avbru�t sin tjänstgöring på grund av jäv i e� ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbru�t tjänstgöringen under e� sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersä�arens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan par�erna. 

§ 20 Yrkanden

När bygg- och miljönämnden förklarat överläggningen i e� ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar a� de har uppfa�ats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med e� 
klubbslag. Däre�er får inte något yrkande ändras eller läggas �ll, om inte bygg- och 
miljönämnden enhälligt beslutar a� medge det. 

Om ordföranden anser a� det behövs ska den ledamot som har framställt e� yrkande 
avfa�a det skri�ligt. 

§ 21 Deltagande i beslut

En ledamot som, där de�a är möjligt, avser a� avstå från a� delta i e� beslut, ska anmäla 
de�a �ll ordföranden innan beslut fa�as. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om bygg- 
och miljönämnden fa�ar det med acklama�on. 

§ 22 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot e� beslut och ledamoten vill mo�vera 
reserva�onen ska ledamoten göra det skri�ligt. Mo�veringen ska lämnas �ll sekreteraren 
före den �dpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

§ 23 Protokollsanteckning, särskilt yttrande

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i e� ärende a� 
anteckna sin mening i protokollet, e� så kallat särskilt y�rande, eller a� få en 
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning �ll ärendets 
behandling och anteckningen eller y�randet ska presenteras skri�ligen innan 
sammanträdet avslutas. 
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§ 24 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Bygg- och miljönämnden kan besluta a� en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skri�ligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

§ 25 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för a� beslut och föreskri�er inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 26 Delgivningsmottagare

Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 
nämndsledamot eller annan anställd som bygg- och miljönämnden beslutar. 

§ 27 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från bygg- och miljönämnden ska på bygg- och 
miljönämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
vederbörande tjänsteman. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid 
förfall för denne den ledamot som bygg- och miljönämnden utser. 

Bygg- och miljönämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman a� enligt av 
bygg- och miljönämnden lämnade direk�v underteckna handlingar på bygg- och 
miljönämndens vägnar. Beslut som fa�as med stöd av delega�on samt skrivelser, avtal 
och andra handlingar som upprä�as med anledning därav undertecknas av den som 
fa�at beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses a� göra de�a. 
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Bygg- och miljönämnden 

BoM § 62 Dnr. BoM 2018-491 

Remissyttrande avseende förslag till nytt reglemente för 
bygg- och miljönämnden 

Ärendebeskrivning 

Till bygg- och miljöenheten inkom 2018-09-28 en remiss från 

kommunstyrelseförvaltningen avseende förslag till nytt reglemente för bygg- och 

miljönämnden. Ett uppdaterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen inkom till bygg
och miljöenheten 2018-10-03. 

De ändringar som föreslås från nuvarande reglemente, redogörs för i bilaga 1 till 

tjänsteskrivelse. 

Förslaget till nytt reglemente innebär att ansvaret för bygg- och miljöenhetens 

verksamhetsområde ligger under bygg-och miljönämnden. Det samma gäller för 

detaljplaner och fastställande av namn på gator, torg och offentliga platser etc, fastställa 
belägenhetsadresser, uppdatera lägenhetsregister. Vidare innebär förslaget att mark- och 

exploateringsfrågorna tillskrivs kommunstyrelsen. 

Organis'atoriskt innebär det att enheter inom MSB rapporterar dels till KS, dels till bygg

och miljönämnden. 

Bygg- och miljöenheten har i tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01 angivit ett 
remissyttrande på förslaget. För mer information se tjänsteskrivelse med bilagor. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Bygg- och miljöenheten anser att det nya förslaget till stora delar tydliggör bygg- och 
miljönämndens roll och ansvar. Dock anser enheten att det blir otydligt organisatoriskt, 

i och med att delar av ansvaren som PEX (Plan-, exploatering, kart-, mät och GIS enheten) 

utför lyfts över till kommunstyrelsen. I § 4 i det nya förslaget, framgår att nämnden 

förfogar över förvaltningens bygg- och miljöenhet samt relevanta delar av plan- och 
exploatering. Bygg- och miljöenheten tolkar det som att mät-kart-GIS enheten omfattas av 

denna beskrivning. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöenhetens 

remissyttrande som sitt eget. 

2. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 

bygg- och miljönämnden. 
3. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att reglemente för bygg

och miljönämnden gäller från och med 1 januari 2019. 

Ordf. sign. Just. sign. 



••• Salems r.~ kommun 
L 

Bygg- och miljönämnden 

Beslutsexpediering: 
Akten 
KS för vidarebefordran till KF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-23 
10 av 25 

1l(. 
··············· 
Ordf. sign. 

1~ 
Just. sign. 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-01 
Dnr BoM-2018-491 

1 av 2 

Bygg- och miljöenheten 

Douglas Lindström 

Bygg- och miljöchef Till bygg- och miljönämnden 

Reglemente, remiss avseende förslag till nytt reglemente för bygg- 
och miljönämnden 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och delge kommunfullmäktige för 
antagande.   

Sammanfattning av ärendet 

Till bygg- och miljöenheten inkom 2018-09-28 en remiss från kommunstyrelseförvaltningen avseende 
nytt reglemente för bygg- och miljönämnden. Ett nytt förslag till remiss inkom till bygg- och 
miljöenheten 2018-10-03. 

Föreslagna ändringar redogörs i bilga 1 (Förslag reglemente för BOM 24 sept). 

Förslagen innebär att ansvaret för bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde ligger under bygg-
och miljönämnden. Det samma gäller för detaljplaner och fastställande av namn på gator, torg och 
offentliga platser etc, fastställa belägenhetsadresser, uppdatera lägenhetsregister. Vidare innebär 
förslaget att mark- och exploateringsfrågorna tillskrivs kommunstyrelsen. 

Organisatoriskt innebär det att enheter inom MSB rapporterar dels till KS, dels till bygg- och 
miljönämnden. 

Ärendet 

Till bygg- och miljöenheten inkom 2018-09-28 en remiss från kommunstyrelseförvaltningen avseende 
nytt reglemente för bygg- och miljönämnden. Ett nytt förslag till remiss inkom till bygg- och 
miljöenheten 2018-10-03. 

Förslagen innebär att ansvaret för bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde ligger under bygg-
och miljönämnden. Det samma gäller för detaljplaner och fastställande av namn på gator, torg och 
offentliga platser etc, fastställa belägenhetsadresser, uppdatera lägenhetsregister. Detta innebär att 
bygg- och miljönämnden föreslås förfoga över bygg- och miljöenheten samt relevanta delar av plan- 
och exploateringsenheten samt mät-kart-GIS.  

Vidare innebär förslaget att mark- och exploateringsfrågorna tillskrivs kommunstyrelsen. Detta 
innebär att delar av plan- och exploateringsenheten förfogas av kommunstyrelsen. Det samma gäller 
för kommunens mät-kart-GIS enhet.  
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Organisatoriskt innebär det att enheter inom MSB rapporterar dels till KS, dels till bygg- och 
miljönämnden. 

Föreslagna ändringar redogörs i bilga 1 (Förslag reglemente för BOM 24 sept). 

Vidare förs andra strecksatsen i nuvarande reglemente (§ 2) över till kommunstyrelsen vars lydelse är 
"... uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning 
samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning." 

Vidare föreslås att flera av de uppgifter som i nuvarande reglemente (§ 3) är kopplade till ansvar för 
planläggning och exploatering, vilket i praktiken utövas av KS och därför föreslås utgå. 

Under § 4 föreslås ”sista stycket motsvarar första stycket i § 10 i nuvarande reglemente, dock 
föreslås plan- och exploateringsenheten stå till KS´förfogande”. 

Utöver ändringar i reglementet har det tillkommit nya lydelser som framgår av bilaga 1. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Bygg- och miljöenheten anser att det nya förslaget till stora delar tydliggör bygg- och miljönämndens 
roll och ansvar. Dock anser enheten att organisatoriskt blir det otydligt i och med delar av ansvaren 
som PEX (Plan-, exploatering, kart-, mät och GIS enheten) utför, i förslaget lyfts över till 
kommunstyrelsen. I det nya förslaget (§ 4) framgår att nämnden förfogar över förvaltningens bygg- 
och miljöenhet samt relevanta delar av plan- och exploatering. Bygg- och miljöenheten tolkar det 
som att mät-kart-GIS enheten omfattas av denna beskrivning.  

Bygg- och miljöenheten anser kommunfullmäktige bör anta det nya reglementet. Enheten föreslår 
nämnden besluta att anta yttrandet som sitt eget.  

Douglas Lindström 

Bygg- och miljöchef 

Bilagor 
Förslag reglemente för BOM 24 sept (bilaga 1) 

Remiss från kommunstyrelseförvaltningen (bilaga 2) 

Förslag nytt reglemente (bilaga 3) 

Delges 
KS 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 120 KS/2018:368 - 003

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 28 november 2018.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från och 
med 1 januari 2019.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 24 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla
från och med 1 januari 2019.

Yrkanden och proposition
Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 24 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

37
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla
från och med 1 januari 2019.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från och 
med 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträdet den 28 november 2018. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden § XX/2018 samt tjänsteskrivelse 
Reviderat förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Delges
Kultur- och fritidsnämnden 
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Kultur- och fri�dsnämnden 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  1

I anslutning �ll vad som sägs i kommunallagen, bibliotekslagen och övrig lags��ning och 
förfa�ningar som berör kommunens verksamhet ska följande gälla för kultur- och 
fri�dsnämnden: 

§ 1 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Kultur- och fri�dsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

1. Bibliotek
2. Allmänkultur
3. Föreningsstöd
4. Fri�dsgårdar
5. Ungdomsråd
6. Dri� och uthyrning av kommunala idro�sanläggningar, dock inte

elljusspår, utegym, båtbryggor och liknande anläggningar

§ 2 Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter

Kultur- och fri�dsnämnden ska främja kultur- och fri�dslivet i kommunen i frågor rörande 
bildnings- och studieverksamhet, kulturverksamhet och idro�sverksamhet, samt verka 
för bevarandet av este�skt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i 
kommunen. 

När det gäller barns och ungdomars uppväxtmiljö ska nämnden ha e� nära samarbete 
med kommunens socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd och ungdomsråd. 

§ 3 Uppdrag och verksamhet

Kultur- och fri�dsnämnden ska inom si� verksamhetsområden följa vad som anges i lag 
eller annan förfa�ning. Den ska följa det fullmäk�ge – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt a� kultur- och fri�dsnämnden ska 
fullgöra, samt verka för a� fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. 

1 Antagen av kommunfullmäk�ge den xx xxxx 2018, § xx 
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Kultur- och fri�dsnämnden har �ll uppgi� a�: 
1. förvalta kommunens bibliotek med dess bok- och mediabestånd, samt övrig

egendom som är avsedd för kulturell verksamhet
2. lämna ekonomisk stöd �ll kultur- och fri�dsföreningar och därmed ge

förutsä�ningar för en a�rak�v, innehållsrik och geografiskt spridd verksamhet
3. bevaka a� de entreprenörer som driver kommunala idro�sanläggningar lever

upp �ll de villkor som avtalats, och a� �derna på dessa anläggningar fördelas
rä�vist

4. svara för uthyrning av övriga kommunala idro�sanläggningar
5. svara för kommunens fri�dsgårdsverksamhet, fri�dsfältverksamhet och liknande

verksamheter
6. bereda frågor om avgi�er inom nämndens verksamhetsområde
7. i samråd med berörd nämnd och sakkunnig exper�s köpa in och besluta om

placering av konstverk �ll kommunen
8. samråda och avge y�rande om namnsä�ning på gator, torg och andra

allmänna platser/byggnader, samt
9. utse idro�sstpendiat och kulturs�pendiat

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet

Kultur- och fri�dsnämnden ansvarar för a� dess organisa�on är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn �ll av fullmäk�ge fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
förfa�ningar för verksamheten. 

För a� fullgöra sina uppgi�er har kultur- och fri�dsnämnden en kultur- och 
fri�dsförvaltning, vars personal är anställd av kommunstyrelsen 

§ 5 Arbetsmiljöansvar

Kultur- och fri�dsnämnden ansvarar för a� verksamheten inom dess område drivs i 
enlighet med arbetsmiljölagen och föreskri�erna för arbetsmiljön och svarar för en god 
arbetsmiljö. 

§ 6 Behandling av personuppgifter

Kultur- och fri�dsnämnden är personuppgi�sansvarig för den behandling av 
personuppgi�er som sker i dess verksamhet. 

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Kultur- och fri�dsnämnden ska kon�nuerligt följa upp sin verksamhet. 

Kultur- och fri�dsnämnden ska två gånger per år redovisa �ll fullmäk�ge hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäk�ge har lämnat �ll den 

- I reglemente,
- Genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget.

Kultur- och fri�dsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats �ll den fullgjorts. 
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§ 8 Information och samråd

Kultur- och fri�dsnämnden ska från övriga nämnder få den informa�on och det underlag 
som de behöver i sin verksamhet. 

Rä�en �ll informa�on och underlag omfa�ar inte uppgi� för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisa�oner när dessa är särskilt berörda. 
Kultur- och fri�dsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

§ 9 Självförvaltningsorgan

Kultur- och fri�dsnämnden får uppdra åt e� självförvaltningsorgan a� helt eller delvis 
sköta dri�en av en viss anläggning eller en viss ins�tu�on. Kultur- och fri�dsnämnden får 
uppdra åt självförvaltningsorganet a� besluta på kultur- och fri�dsnämndens vägnar i e� 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kultur- och fri�dsnämnden ska i en 
arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgi�er, sammansä�ning, 
arbetsformer och manda�d. 

§ 10 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden

Kultur- och fri�dsnämnden sammanträder på dag och �d som kultur- och fri�dsnämnden 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kultur- och fri�dsnämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser a� det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skri�ligen hos ordföranden och innehålla uppgi� om det eller de 
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om �den för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in e� sammanträde eller ändra 
dagen eller �den för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar a� e� sammanträde ska ställas in eller a� dagen eller �den för 
e� sammanträde ska ändras, ska ordföranden se �ll a� varje ledamot och ersä�are 
snarast underrä�as om beslutet. 

§ 11 Kallelse

Nämndens ordförande ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla �ll sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst �d göra de�a 

Kallelsen ska vara skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska �llställas varje ledamot och ersä�are samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
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elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan �d och/eller på annat sä�. 

Kallelsen bör å�öljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som �llhör e� ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har ske�. 

§ 12 Offentliga sammanträden

Kultur- och fri�dsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgi�er som omfa�as av sekretess. 

§ 13 Närvarorätt

Kultur- och fri�dsnämnden har rä� a� medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig 
som inte är ledamot eller ersä�are i kultur- och fri�dsnämnden rä� a� närvara vid 
sammanträde med kultur- och fri�dsnämnden för a� lämna upplysningar. 

Om kultur- och fri�dsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 

Kultur- och fri�dsnämnden får härutöver bestämma a� annan ska ha rä� a� närvara vid 
nämndens sammanträden. 

§ 14 Sammansättning

Kultur- och fri�dsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersä�are. 

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden a� 
1. leda kultur- och fri�dsnämndens arbete och sammanträden
2. kalla �ll sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersä�are
4. inför sammanträdena se �ll a� ärendena som ska behandlas i kultur- och

fri�dsnämnden vid behov är beredda
5. framlägga förslag �ll beslut i de ärenden som ska avgöras av kultur- och

fri�dsnämnden
6. se �ll a� färdigberedda ärenden snarast behandlas i kultur- och fri�dsnämnden
7. bevaka a� kultur- och fri�dsnämndens beslut verkställs
8. främja samverkan mellan kultur- och fri�dsnämnden, kommunens övriga

nämnder och fullmäk�ge
9. representera kultur- och fri�dsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden om inte kultur- och fri�dsnämnden bestämt
annat i e� särskilt fall.
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§ 16 Presidium

Kultur- och fri�dsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgi�en a� planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser a� det behövs. 

§ 17 Ersättare för ordföranden och vice ordförande

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i e� helt sammanträde eller en 
del av e� sammanträde, får kultur- och fri�dsnämnden utse en annan ledamot som 
ersä�are för dessa. 

Tills valet förrä�ats, fullgörs ordförandens uppgi�er av den som varit ledamot i kultur- 
och fri�dsnämnden längst �d. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings�d fullgörs 
ordförandens uppgi�er av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra si� uppdrag 
under en längre �d. Ersä�aren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgi�er. 

§ 18 Förhinder

En ledamot som är förhindrad a� delta i e� sammanträde eller i en del av e� 
sammanträde ska själv ombesörja a� vederbörande ersä�are kallas i dennes ställe. 

§ 19 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad a� delta eller a� vidare delta i e� sammanträde ska en 
ersä�are tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersä�are ska kallas in som står i tur a� 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under e� 
pågående sammanträde har rä� a� tjänstgöra även om en ersä�are trä� i ledamotens 
ställe. 

Ersä�arna ska, om dessa inte valts propor�onellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäk�ge har bestämt. 

Ersä�are som inte tjänstgör har rä� a� delta i överläggningarna men inte rä� a� lämna 
förslag �ll beslut eller rä� a� få sin mening antecknad �ll protokollet (beslutat KF 
2018-06-14, § 33 ). 

Ersä�are som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan par�erna påverkats genom ersä�arens 
tjänstgöring, får dock en ersä�are som inställer sig under pågående sammanträde träda 
in i stället för en ersä�are som kommer längre ner i turordningen. 
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§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersä�are som avbru�t sin tjänstgöring på grund av jäv i e� ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbru�t tjänstgöringen under e� sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersä�arens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan par�erna. 

§ 21 Yrkanden

När kultur- och fri�dsnämnden förklarat överläggningen i e� ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar a� de har uppfa�ats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med e� 
klubbslag. Däre�er får inte något yrkande ändras eller läggas �ll, om inte kultur- och 
fri�dsnämnden enhälligt beslutar a� medge det. 

Om ordföranden anser a� det behövs ska den ledamot som har framställt e� yrkande 
avfa�a det skri�ligt. 

§ 22 Deltagande i beslut

En ledamot som, där de�a är möjligt, avser a� avstå från a� delta i e� beslut, ska anmäla 
de�a �ll ordföranden innan beslut fa�as. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om kultur- 
och fri�dsnämnden fa�ar det med acklama�on. 

§ 23 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot e� beslut och ledamoten vill mo�vera 
reserva�onen ska ledamoten göra det skri�ligt. Mo�veringen ska lämnas �ll sekreteraren 
före den �dpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

§ 24 Protokollsanteckning, särskilt yttrande

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i e� ärende a� 
anteckna sin mening i protokollet, e� så kallat särskilt y�rande, eller a� få en 
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning �ll ärendets 
behandling och anteckningen eller y�randet ska presenteras skri�ligen innan 
sammanträdet avslutas. 

§ 25 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

kultur- och fri�dsnämnden kan besluta a� en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skri�ligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 
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§ 26 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Kultur- och fri�dsnämnden ansvarar för a� beslut och föreskri�er inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 27 Delgivningsmottagare

Delgivning med kultur- och fri�dsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 
nämndsledamot eller annan anställd som kultur- och fri�dsnämnden beslutar. 

§ 28 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kultur- och fri�dsnämnden ska på kultur- och 
fri�dsnämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
vederbörande tjänsteman. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid 
förfall för denne den ledamot som kultur- och fri�dsnämnden utser. 

kultur- och fri�dsnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman a� enligt 
av kultur- och fri�dsnämnden lämnade direk�v underteckna handlingar på kultur- och 
fri�dsnämndens vägnar. Beslut som fa�as med stöd av delega�on samt skrivelser, avtal 
och andra handlingar som upprä�as med anledning därav undertecknas av den som 
fa�at beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses a� göra de�a. 
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Dnr. KFN/2018:44 

Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2019 
Kultur- och fritidsnämnden har att svara på förslag till nytt reglemente och 
delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har via 
extern konsult, Jan Heimdahl, Utveckling & information AB, låtit arbeta fram nytt förslag 
till reglemente och delegationsordning i syfte att uppdatera det gamla reglementet samt 
anpassa det till ny lagstiftning, GDPR och förändringar som inträffat under tid. Det nya 
reglementet syftar också till att nå en större enhetlighet och tydlighet. Nytt reglemente 
ska gälla från 2019. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat 

förslag till reglemente och delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Kommunstyrelsen 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 121 KS/2018:379 - 003

Reglemente för krisledningsnämnden

Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med 1 
januari 2019.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 22 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden att gälla från
och med 1 januari 2019.

Yrkanden och proposition
Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. § 22 ändras till: Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller
att få en protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i
anslutning till ärendets behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
innan sammanträdet avslutas.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden att gälla från
och med 1 januari 2019.

38
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden 

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med 
1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 24 beslutade kommunfullmäktige att ge nämnderna i 
uppdrag att se över respektive reglemente  i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

Inför nya mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelseförvaltningen och konsult Jan 
Heimdal tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder utarbetat förslag till nya 
reglementen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag omfattar en allmän översyn av 
samtliga reglementen för innehållsmässig och språklig anpassning till bland annat nya 
kommunallagen, förvaltningslagen samt nämndspecifika lagtexter. De nya reglementen ska 
vara enhetliga, tillgängliga och tydliga dokument för att styra kommunens arbete med en 
tydlig gränsdragning mellan kommunens nämnder och utskott. Ändringar som nämnderna 
har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Reglementena har utformats enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) med lokala anpassningar till Salems kommuns verksamheter.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
Delges
Krisledningsnämnden 
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Krisledningsnämnden 

 

 Reglemente för krisledningsnämnden  1

 

§ 1 Krisledningsnämndens verksamhetsområde 

Krisledningsnämnden har till uppgift att utgöra ledningsfunktion och fullgöra kommunens 
uppgifter som enligt lag (2006:544) ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

§ 2 Krisledningsnämndens övergripande uppgifter 

Krisledningsnämnden kan besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. 

Krisledningsnämnden kan också besluta att överta kommunstyrelsens uppgifter kring 
kommunens informationstjänst samt kommunalteknik och fastigheter. 

Krisledningsnämndens ordförande ska vid sådana beslut omgående informera ordförande i 
berörd styrelse/nämnd om beslutet. 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

§ 3 Uppdrag och verksamhet 

Krisledningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska övervaka att övertagna verksamheter bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, de föreskrifter som finns i lagar och 
förordningar samt i styrelsens och berörda nämnders reglementen. 

Bland nämndens uppgifter ingår att svara för information till berörda, allmänheten med flera 
och att samverka med andra myndigheter och organisationer. 

 

1 Antaget av kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx § xx 
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§ 4 Organisation inom verksamhetsområde 

Krisledningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till aktuell situation och till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 

I den mån beslutanderätt i verksamhetsfrågor, som övertas av krisledningsnämnden, av 
ordinarie nämnd har delegerats till anställd, ska samma delegation gälla från 
krisledningsnämnden, om den inte beslutat annat. 

För att fullgöra sina uppgifter förfogar krisledningsnämnden i erforderlig utsträckning över 
förvaltningarnas personal. 

§ 5 Arbetsmiljöansvar 

Krisledningsnämnden ansvarar för att verksamheten inom dess område drivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön och svarar för en god arbetsmiljö. 

§ 6 Behandling av personuppgifter 

Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 

§ 7 Dokumentation, uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Krisledningsnämnden ska kontinuerligt journalföra händelser och meddelanden av vikt. 

Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunstyrelsesammanträde och 
närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige. 

§ 8 Information och samråd 

Krisledningsnämnden ska från övriga nämnder få den information och det underlag som de 
behöver i sin verksamhet . 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Krisledningsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

§ 9 Arbetsformer tidpunkt för sammanträden 

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som krisledningsnämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av krisledningsnämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra 
sammanträde. Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
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eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 

§ 10 Kallelse 

Nämndens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta 

Kallelsen ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare senast en vecka före sammanträdesdagen 
eller i så god tid som omständigheterna medger. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är 
olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

§ 11 Närvarorätt 

Krisledningsnämnden har rätt att medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig som 
inte är ledamot eller ersättare i krisledningsnämnden rätt att närvara vid sammanträde med 
krisledningsnämnden för att lämna upplysningar. 

Om krisledningsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna men inte 
i besluten. 

Krisledningsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Om inte nämnden beslutat annat ska ärenden föredras inför nämnden av 
kommundirektören, av den denne utser, av chef för berörd förvaltning eller av den denne 
utser. 

§ 12 Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

§ 13 Ordföranden 

Det åligger ordföranden att 
1. leda krisledningsnämndens arbete och sammanträden 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 
3. kalla ersättare 
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4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i krisledningsnämnden 
vid behov är beredda 

5. framlägga förslag till beslut i de ärenden som ska avgöras av 
krisledningsnämnden   

6. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i krisledningsnämnden 
7. bevaka att krisledningsnämndens beslut verkställs 
8. främja samverkan mellan krisledningsnämnden, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige 
9. representera krisledningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte krisledningsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

§ 14 Anslagstavla och webbplats 

Krisledningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande. 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 

§ 15 Ersättare för ordföranden och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del 
av ett sammanträde, får krisledningsnämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. 

Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
krisledningsnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter. 

§ 16 Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska själv ombesörja att vederbörande ersättare kallas i dennes ställe. 

§ 17 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. 
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte rätt att lämna 
förslag till beslut eller rätt att få sin mening antecknad till protokollet (beslutat KF 
2018-06-17 § 33). 

Ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

§ 18 Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

§ 19 Yrkanden 

När krisledningsnämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte krisledningsnämnden enhälligt beslutar att 
medge det. Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.i dess verksamhet. 

§ 20 Deltagande i beslut 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan 
anses ha deltagit i beslutet, om krisledningsnämnden fattar det med acklamation. 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar 
justering. 

§ 22 Protokollsanteckning, särskilt yttrande 

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i ett ärende att anteckna 
sin mening i protokollet, ett så kallat särskilt yttrande, eller att få en protokollsanteckning 
införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning till ärendets behandling och 
anteckningen eller yttrandet ska presenteras skriftligen innan sammanträdet avslutas. 
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§ 23 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

§ 24 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Krisledningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 25 Delgivningsmottagare 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommundirektören, 
nämndsledamot eller annan anställd som krisledningsnämnden beslutar. 

§ 26 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från krisledningsnämnden ska på 
krisledningsnämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
kommundirektören eller annan tjänsteman som nämnden utser. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som krisledningsnämnden 
utser. 
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