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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 139 KS/2019:222 - 000

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2020

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm

anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg ska (inklusive programprislista 2020) vara fattade innan 15 december 2019. 

Den nya föreslagna uppräkning av programpengen är 1 %. Barn- och utbildningsnämnden har 
budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på programpriset inför 2020.

Den nya föreslagna uppräkning av strukturtillägg är 1 %. Barn- och utbildningsnämnden har 
budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på strukturtillägg inför 2020.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 september 
2019 § 59. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2020 baserat på en genomsnittlig 
uppräkning om 1 %.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

1
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BoU § 59  Dnr. BUN/2019:121 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för 
nationella program i gymnasieskolan 2020 

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg ska (inklusive programprislista 2020) vara fattade innan 15 december 2019. 

-Ny föreslagen uppräkning av programpengen är 1 %.

Förvaltningen har budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på programpriset inför 2020. 

-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägg är 1 %

Förvaltningen har budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på strukturtillägg inför 2020. 

Ordförandens förslag till beslut  
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för 
gymnasieskolan 2020 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1 %. 

Yrkanden 
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för 
gymnasieskolan 2020 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1 %. 

____ 
Beslutsexpediering  
Arkiv 
Rektor Rönninge gymnasium 
Kommunstyrelsen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Malin Gulde 
Handläggare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för 

nationella program i gymnasieskolan 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för 
gymnasieskolan 2020 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1 %. 

Ärendet 

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag från 
Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg ska 
(inklusive programprislista 2020) vara fattade innan 15 december 2019. Förslaget i sin helhet 
lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga 1. 

Ekonomiska konsekvenser 

-Ny föreslagen uppräkning av programpengen är 1 %.
Förvaltningen har budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på programpriset inför 2020.

-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägg är 1 %
Förvaltningen har budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på strukturtillägg inför 2020.

Sammanfattning ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har i rambudget inför 2020 räknat med en kostnadsökning motsvarande KPI 2 % 
för programpriset och strukturtillägg 2020.  
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Eva Lindkvist Malin Gulde 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor 
Bilaga REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 

Delges 
Rektor Rönninge gymnasium 
Kommunstyrelsen 



REKOMMENDATION UT 
2019-06-18 
S/19/0077-5 

För kännedom 
Nämnder med ansvar för gymnasieskolan 

Storsthlms strategiska nätverk Kommunal ekonomi 

Kommunstyrelser i Stockholms län 
samt Håbo kommun, Uppsala län 

 

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448

 

Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2020 

Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera samverkansområdets 
kommuner att: 

1. fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2020 baserad på genomsnittlig
uppräkning om 1 procent,

2. fastslå bifogat förslag till uppräkning av strukturtillägget om 1 procent,
3. tillämpa ersättningsnivån för Mindre undervisningsgrupper redan från

höstterminen 2019,
4. under 2020 betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets

trädgårdsinriktning.

Sammanfattning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om 
eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd 
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår 
att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med 
1 procent inför 2020. 

Uppräkning programpriser 2020 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga 
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd 
kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2018 och 2019 på 2,5 procent. 

Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen 
av programpriserna.  

Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse beslutat att rekommen-
dera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en 
genomsnittlig ökning om 1 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska 
förutsättningar (se bilaga). 

Uppräkning strukturtillägg 2020 
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2020. Här tas hänsyn till index från 
SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,5 procent. 

Strukturtillägget följer uppräkningen för prislistan och har också räknats upp med 
1 procent (se bilaga). 
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Årlig beslutsprocess 
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen för 
respektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa budgetår.  
För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen innan sommaren 
beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan.  

Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara 
fattade före 15 december 2019. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegations-
ordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokolls-
utdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. 
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2020. 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december med e-
post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Karin Soffiantini-Yildiz, e-post: 
karin.soffiantini-yildiz@storsthlm.se 

Med vänlig hälsning 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande, Storsthlm Förbundsdirektör, Storsthlm 

Bilagor 
Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2020  
Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk 2020 
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Samverkansavtalet utgör grunden 

Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga 
kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns 
landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga 
Naturbruksgymnasium. 

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och 
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett 
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för 
elevens utbildning. 

Prislistans uppbyggnad 

Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka 
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt 
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras 
separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen. 

Årlig uppräkning görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas 
från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån 
hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. 
Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och 
gemensamma politiskt prioriteringar. 

Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av 
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse. 

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att 
kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengen för vissa 
program ökar mer och andra mindre. 

Strukturtillägg infördes VT 2015 

Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika 
förutsättningar och behov. 

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett 
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor 
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och 
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det 
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. 
Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras. 

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den 
samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan 
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns 
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget. 

Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 
200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med 
antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm 
hemsida. 

Programpriserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive 
strukturtillägg. 
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Belopp för strukturtillägget under 2020 

Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg? 

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har 
fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av 
strukturtillägg. 

Ersättning till fristående huvudmän 

Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. 

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola 

För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma 
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna. 

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex 
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun) 

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och 
betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till 
folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven 
går. 

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller 
landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet 

Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför 
samverkansområdet. 

Meritvärdesintervall     Motiv  Strukturtillägg 
HT 2019 
kr/elev 

Strukturtillägg 
VT 2020 
kr/elev 

Strukturtillägg 
HT 2020 
kr/elev 

0 – saknar meritvärde  Elever som saknar meritvärde som 
går ett nationellt 
program (elever med 
utländska betyg). 

3 637 3 673 3 673 

1 – 79  Elever som vid första 
antagningen saknar 
behörighet och som inte 
har 
ett uppdaterat 
meritvärde efter 
studier på 
introduktionsprogram. 

5 134 5 185 5 185 

80 – 119  Här börjar gräns för behörighet till 
Yrkesprogram 

5 134 5 185 5 185 

120 – 159  Här börjar gräns för 
behörighet till 
Högskoleförberedande 
program 

4 493 4 538 4 538 

160 – 199  Sista intervall innan tak på 200 meritvärde  2 888 2 917 2 917 
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Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för  
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta 
den lägre kostnaden. 

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde. 

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre 
kommun. 

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

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt 
samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt 
samverkansområde. 
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta 
den lägre kostnaden. 

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är 
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal 
ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande 
vårt strukturtillägg skall följa med eleven. 

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun. 

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB 
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola 
i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för 
detta. 

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt 
samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan. 

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad. 

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas 
ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt 
samverkansområde. 
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Priser beslutade av Skolverket m.fl. 

Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. Skolindex 
för 2020 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2019. För spetsutbildningar och 
internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan.  

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV) 

Ersättningen för IMV utgår ifrån det programpris som finns för det nationella program som det 
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor samt 17 kap 
35-36§§ för fristående anordnare).

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman för en 
fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst 
stöd för att uppnå behörighet är XXX kronor per elev och ämne 17 kap. 16 § skollagen (2020 pris 
ej fastställt). 

Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. Prislista för 
IMV är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program 
som IMV riktar sig till. 

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde som går 
i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor. 

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så ska 
denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i 
samverkan). 

För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i 
kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid 
jämförelse med anordnarens pris.  

Inriktningspris i årskurs 1  

Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom 
estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och 
naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller 
tredje läsåret. 

I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka till och 
starta inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta ger för det 
flesta program och inriktningar inga ekonomiska effekter utom på följande tre program och 
inriktningar som har ett särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och transportprogrammet 
med inriktning transport, Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktning anläggningsfordon samt Samhällsvetenskapliga programmet med 
inriktning medier, information och kommunikation. 

För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar och följa gymnasieförordningen har 
beslut fattats att inriktningspriser för dessa tre program och inriktningar tas bort i årskurs 1 
from höstterminen 2017. Huvudmännen avgör dock själva hur de vill fördela inriktningens 
kurser över de tre årskurserna. 

Inriktningspriset för tre årskurser kommer att fördelas ut på de två sista årskurserna för att inte 
påverka de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen.  
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet 

Program och inriktning  Pris 2020 
Barn‐ och fritidsprogrammet (BF)  83 295 

Fritid‐ och hälsa (BFFRI) 

Pedagogiskt arbetet (BFPED) 

Socialt arbetet (BFSOC) 

Bygg‐ och anläggningsprogrammet (BA) ‐ samtliga inriktningar årskurs 1  115 843 

Husbyggnad (BAHUS) 

Mark och anläggning (BAMAR) 

Måleri (BAMAL) 

Plåtslageri (BAPLA) 

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3  217 444 

Ekonomiprogrammet (EK)  79 054 

Ekonomi (EKEKO) 

Juridik (EKJUR) 

El‐ och energiprogrammet (EE)  110 793 

Automation (EEAUT) 

Dator‐ och kommunikationsteknik (EEDAT) 

Elteknik (EEELT) 

Energiteknik (EEENE)  117 689 

Estetiska programmet (ES)  107 827 

Bild och formgivning (ESBIL) 

Dans (ESDAN) 

Teater (ESTEA) 

Estetik och media (ESEST) 

Musik (ESMUS) 

Fordons‐ och transportprogrammet (FT) ‐ samtliga inriktningar årskurs 1  136 550 

Godshantering (FTGOD) 

Karosseri och lackering (FTKAR) 

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 

Personbil (FTPER) 

Transport (FTTRA) –åk 2 och 3   207 007 

Handels‐ och administrationsprogrammet (HA)  87 189 

Administrativ service (HAADM) 

Handel och service (HAHAN) 
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Program och inriktning  Pris 2020 
Hantverksprogrammet (HV)  108 448 
Finsnickeri (HVFIN) 
Florist (HVFLO) 
Frisör (HVFRI) 
Textil design (HVTEX) 
Övriga hantverk (skolverket har koder) 

Hotell‐ och turismprogrammet (HT)  87 457 
Hotell och konferens (HTHOT) 

Turism och resor (HTTUR) 

Humanistiska programmet (HU)  79 350 

Kultur (HUKUL) 

Språk (HUSPR) 

Industritekniska programmet (IN)  143 014 

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 

Processteknik (INPRO) 

Produkt och maskinteknik (INPRK) 

Svetsteknik (INSVE) 

Naturbruksprogrammet (NB)  167 211 

Djur (NBDJU) 

Lantbruk (NBLAN) Berga ‐ SLL  206 998 

Skog (NBSKO) ‐ erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan 
gäller 

Trädgård (NBTRA)1  180 971 

Naturvetenskapliga programmet (NA)  87 440 

Naturvetenskap (NANAT) 

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)  128 328 

Bageri och konditor (RLBAG) 

Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) 

Kök och servering (RLKOK) 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ‐ samtliga inriktningar årskurs 1  78 879 

Beteendevetenskap (SABET) 

Samhällsvetenskap (SASAM) 

Medier, info och kommunikation (SAMED) ‐ åk 2  och 3  94 047 
Teknikprogrammet (TE)  91 653 

Design och produktutveckling (TEDES) 

Informations‐ och medieteknik 

Produktionsteknik (TEPRO) 

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 

Teknikvetenskap (TETEK) 

VVS‐ och fastighetsprogrammet (VF)  112 172 

Fastighet (VFFAS) 

Kyl‐ och värmepumpsteknik (VFKYL) 

Ventilationsteknik (VFVEN) 

VVS (VFVVS) 

Vård‐ och omsorgsprogrammet (VO)  87 525 

Inga nationella inriktningar 

1 Rekommendationen till kommunerna i styrelsens beslut är att under 2020 betala motsvarande riksprislistan i 
avvaktan på översyn av prismodellen inom samverkansområdet 
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Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper  
 

Från och med prislistan 2020 finns ett fastställt pris för elever som är behöriga till ett nationellt 
program inom samverkansområdet och har behov av att gå studievägsvarianten ”mindre 
undervisningsgrupper”. Elever som har antagits till dessa grupper har tidigare ersatts med 
interkommunal ersättning.  
 
En arbetsgrupp har haft uppdraget att hitta en lösning på att ersätta IKE med en fastställd 
ersättning för denna studievägsvariant.  
 
För att skapa tydighet kring villkoren för ersättningen, gäller följande kriterier för vad som 
definierar de ekonomiska förutsättningarna för en mindre undervisningsgrupp: 
 
 Gruppstorlek: 8-10 elever  
 1 lärare per grupp utan elevassistent 
 Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare 
 Elevgruppen har ökat behov av skolhälsovård 
 Elevgruppen har ökat behov av administration/övrigt (har många kringkontakter, mm). 

 
Ersättningen för elever som antas till mindre undervisningsgrupper beräknas med utgångspunkt 
från aktuellt programpris som utökas med en mellanskillnad så att summan blir 154 749 kr. 
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Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt 
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för 
elever i klass med hörselanpassning 

Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter 
överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21. 

Samtidigt beslutades om att inför interkommunal ersättning för elever som går i klass 
med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad). Samtliga belopp nedan har 
uppräknats med 1,0 procent, samma som programpriserna. 

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)  2020 
Rör ett stort antal godkända utbildningar 

Tilläggsersättning Lagidrott  17 608 
Tilläggsersättning Individuell idrott  21 130 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning  2020 

Ersättning kr/elev/läsår *  8 711 

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning  2020 
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår) 

Vård‐ och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium  230 375 
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium  230 280 
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium  221 913 

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle– Kungsholmens västra gymnasium  221 913 
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium  219 677 
Teknikprogrammet– Thorildsplans gymnasium  232 254 
El‐ och energiprogrammet– Thorildsplans gymnasium  251 014 

* Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Här får överenskommelse
mellan hemkommun och skolhuvudman göras för varje enskild elev.
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Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat val 

 
Ersättningen för IMV ska utgå ifrån de programpris för det nationella program som det 
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor 
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för 
elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMV är av den anledningen exklusive 
avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program som IMV riktar sig till. 

 
 
 

Program  Pris 2020 

Samhällsvetenskapsprogrammet  80 556 

Ekonomiprogrammet  80 556 

Humanistiska programmet  80 556 

Handels‐ och administrationsprogrogrammet  90 667 

Hotell‐ och turistprogrammet  90 667 

Naturvetenskapliga programmet  88 403 

Barn‐ och fritidsprogrammet  86 486 

Teknikprogrammet  93 385 

Vård ‐och omsorgsprogrammet  90 667 

Estetiska programmet  109 654 

Restaurang ‐ och livsmedelsprogrammet  131 392 

Bygg‐och anläggningsprogrammet  119 517 

VVS ‐ och fastighetsprogrammet  115 683 

Hantverksprogrammet  111 466 

El‐ och energiprogrammet  113 871 

Fordons‐ och transportprogrammet  140 287 

Naturbruksprogrammet  169 592 

Industriprogrammet  145 723 
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Priser 2020 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 
(yrkesdansare). 

Priser som följer skolindex är redovisade 2019 års priser. Skolindex för 2020 kommer 
att fastställas av regeringen i slutet på 2019. 

Program och inriktning  Pris 2019 
Estetiska programmet (ES) 

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) Samtliga ÅK VT 2019. HT 2019 ÅK2 och ÅK3  156 484 

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) ÅK1 HT 2019  159 897 

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) Samtliga ÅK VT 2019. HT 2019 ÅK2 och ÅK3  159 456 

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK1 HT2019  159 878 

Stockholm – Yrkesmusiker ‐ Södra Latin (ESMUS0S)  171 356 

Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris  326 309 

Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)  111 202 

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)  98 967 

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S)  168 393 

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)  168 348 

Örjanskolan i Järna (ESWALVE)  96 861 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALV) ÅK2 och ÅK3 VT 2019. 
Enbart ÅK3 HT 2019 

93 901 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALVE) ÅK1 VT2019. 
HT 2019 ÅK1 och ÅK2 

101 458 

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S)  113 663 

Järfälla‐ Järfälla gymnasium (ESBIL0S)  113 968 

Fordons‐ och transportprogrammet (FT) 

Sjömansskolan Långholmen (SX)  156 241 

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)  131 553 

Industritekniska programmet (IN) 

Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R)  162 137 

Naturbruksprogrammet (NB) 

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)  183 510 

Naturvetenskapliga programmet (NA) 

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)  95 486 

Örjanskolan i Järna (NAWALVE)  95 486 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALV) ÅK2 och ÅK3 VT 2019. 
Enbart ÅK3 HT 2019 

93 901 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALVE) ÅK1 VT2019. 
HT 2019 ÅK1 och ÅK2 

95 166 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)  92 900 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE)  91 458 
Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE)  88 541 

Stockholm‐ Blackebergs gymnasium (NABILVE)  93 530 

Stockholm‐ Blackebergs gymnasium (NAMUSVE)  96 706 

Stockholm – Östra real (NAESEVE)  94 516 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)  94 516 

Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)  90 234 

Täby ‐ Åva Gymnasium (NAMUSVE)  93 313 

Täby – Åva Gymnasium (NANASVE) START ht 2019  95 437 

Lycée Français (Riksprislistan)  87 642 

Tyska skolan (Riksprislistan)  87 642 

Viktor Rydberg, Odenplan/ Djursholm (NABILVE)  90 202 

Viktor Rydberg, Odenplan / Djursholm (NAMUSVE)  90 408 

Kulturama (NANASVE)  88 028 
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Program och inriktning  Pris 2019 
Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE)  90 222 

Lidingö‐Hersby gymnasium (NAMUSVE)  93 328 

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE)  93 522 
  

Teknikprogrammet (TE)   

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)  102 631 

Nacka gymnasium (TEINFVE)  115 718 
  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)   

Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan)  86 900 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)  87 068 

Stockholm –  Whitlocks gymnasium (SABILVE)  85 861 

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)  86 226 

Danderyd ‐ Danderyds gymnasium (SASAMVE)  81 560 

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE)  93 522 

Nacka ‐ Nacka gymnasium (SABILVE)  91 440 

Nacka ‐ Nacka gymnasium (SAMUSVE)  96 915 

Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)  85 300 

Psykologigymnasiet (SATEAVE) ÅK3 VT 2019  81 564 

Psykologigymnasiet (SABETVE) ÅK1 och ÅK2 VT 2019. Samtliga ÅK HT 2019  91 255 

Lycée Français (Riksprislistan)  81 981 

Tyska skolan (Riksprislistan)  81 981 

Kristofferskolan (SAWALVE)  91 130 

Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)  81 981 
  

Ekonomiprogrammet (EK)   

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)  82 421 

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)  63 612 
  

Flygteknikutbildningen (FX)   

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)  224 411 
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Syfte med strukturtillägg 

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. 

Med det som utgångspunkt gavs Storsthlm i uppdrag att tillsammans med 
kommunerna ta fram en modell för resursfördelning som följer intentionerna i 
propositionen. I samband med att kommunerna har fattat beslut om ett nytt 
samverkansavtal from 2015 har ett strukturtillägg införts. Syftet med strukturtillägget 
är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. 

Meritvärdestak 

Syftet med strukturtillägget är att ge skolor med elever med sämre måluppfyllelse extra 
medel för att kunna ge dessa elever de stöd de behöver. För att uppnå detta begränsas 
antalet elever som ska vara berättigade till strukturtillägg genom att ett tak införs vid 
200 meritpoäng. Det gör att färre antal elever får en större del av de resurser som 
omfördelas genom strukturtillägget. 

Så beräknas strukturtillägget 

Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs 9 och beräknas utifrån 
oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Ju lägre meritvärde desto högre oddskvot, 
d.v.s. desto mindre sannolikhet att eleven når högskolebehörighet.

Sannolikheten är beräknad på samverkansområdets elever i okt 2013 och gjord av 
Sweco på uppdrag av Storsthlm. Enligt senaste beräkning förklarar meritvärdena ca 80 
procent av sannolikheten att få högskolebehörighet. Oddskvot för varje meritvärde 
hämtas från Swecos modell. 

Strukturtillägget beräknas per elev, men betalas ut till skolorna utan specifikation om 
vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per 
nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller 
satsningar som bör göras. 

Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3. 

Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att 
tillfalla varje unik individ. Stukturtillägget utformning gör att skolor med många elever 
med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med 
höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget syftar till att ge extra 
ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är 
därmed inte att likställas med t ex tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ. 

Finansiering av strukturtillägg 

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs inför 2015, motsvarar ca 1,5 % av 
den samlade kostnaden för programpengen, av och omfördelas till gymnasieskolorna 
enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling 
mellan programpriset och strukturtillägget. Då kommer förändringar i strukturtillägget 
inte att påverka programpengen. 

Uppräkning av strukturtillägget har gjorts med 1 procent inför 2020. Samma 
uppräkning som för de gemensamma programpriserna. 
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Regelverk 

Mätdatum 
Enligt samverkansavtalet ska strukturtillägget beräknas i oktober och gälla för hela 
läsåret. Det innebär att en avstämning görs den 10 oktober i Ungdoms- och 
elevdatabasen (UEDB) för att se på vilken skola och program varje elev är placerad. 
Dessa uppgifter samkörs sedan med respektive elevs meritvärde som finns i 
antagningsdatabasen för att få kunna beräkna strukturtillägget. 

Utbetalningsintervall 
Strukturtillägget betalas ut vid två tillfällen baserat på den beräknings som gjordes den 
10 oktober innevarande läsår. Den första utbetalningen görs i oktober i samband med 
beräkningen och gäller för höstterminen. Den andra utbetalningen görs i februari och 
gäller för vårterminen. 

Följande elever omfattas inte av strukturtillägget 
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser 
inte har fastställts av Storsthlm omfattas inte av strukturtillägg. Dessa priser fastställs 
inte gemensamt genom samverkansavtalet. 

Beslutat strukturtillägg för kalenderår 2020 
Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 
oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och 
februari för vårterminen. Uppräkningen av strukturtillägget (intervallbeloppen) följer 
kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som 
kommer under maj månad varje år. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna 
kommer vara något lägre på höstterminen jämförelsevis på vårterminen. På samma sätt 
som programpengen följer kalenderår. 

Det innebär följande belopp för strukturtillägget HT 2019 och under 2020. 

Meritvärdesintervall     Motiv  Strukturtillägg 
HT 2019 
kr/elev 

Strukturtillägg 
VT 2020 
kr/elev 

Strukturtillägg 
HT 2020 
kr/elev 

0 – saknar meritvärde  Elever som saknar meritvärde som 
går ett nationellt 
program (elever med 
utländska betyg). 

3 637  3 673  3 673 

1 – 79  Elever som vid första 
antagningen saknar 
behörighet och som inte 
har 
ett uppdaterat 
meritvärde efter 
studier på 
introduktionsprogram. 

5 134  5 185  5 185 

80 – 119  Här börjar gräns för behörighet till 
Yrkesprogram 

5 134  5 185  5 185 

120 – 159  Här börjar gräns för 
behörighet till 
Högskoleförberedande 
program 

4 493  4 538  4 538 

160 – 199  Sista intervall innan tak på 200 meritvärde  2 888  2 917  2 917 
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Motiv för intervallindelning och belopp 

I gruppen som har meritvärde 0-saknar meritvärde är det en större grupp elever som 
har meritvärde 0 för att de har utländska betyg. Det innebär att de har en kunskapsnivå 
som är högre än meritvärdesintervallet. I Swecos beräkningar har dessa elever tilldelats 
ett meritvärde som motsvarar genomsnittet på det program de går på. 

Elever med meritvärden i antagningsdatabasen som ligger under behörighetsgränserna 
(1 - 79) har sannolikt högre meritvärde i och med att de kommit in på ett nationellt 
program. Meritvärdet är dock inte uppdaterat då de inte sökt om via antagningen efter 
att ha gått ett introduktionsprogram. För att undvika att dessa elever överkompenseras 
har intervall 1 - 79 har samma belopp som följande intervall 80 – 119. 

Underlag för ersättning till respektive huvudman 

Vid körningen i UEDB skapas rapporter till respektive huvudman som utgör underlag 
för ersättning till respektive skola. Detta samkörs med de rapporter som skapas för 
programpengen så att respektive huvudman får ett samlat underlag. 

Ersättning till fristående huvudmän 

Strukturtillägget är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. 

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola 

För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma 
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna. 

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex 
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun) 

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i UEDB och betalning sker automatiskt 
via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till 
folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går. 

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller 
landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet 

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför 
samverkansområdet. 

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden. 

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde. 

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre 
kommun. 

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via 
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett 
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen 
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in 
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är 
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys. 
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Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt 
samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt 
samverkansområde. 

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden. 

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är 
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid 
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om 
ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven. 

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun. 

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka 
elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning 
för detta. 

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom 
vårt samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan. 

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad. 

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som 
går i skola i vårt samverkansområde. 

Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober 

Strukturtillägget för innevarande läsår tillfaller den skola där eleven är placerad den 10 
oktober när mätning och avstämning görs. Om en elev byter skola efter mätdatumet så 
sker ingen justering av strukturtillägget på individnivå. 

Teknisk lösning 

Den 10 oktober görs en körning i UEDB där placerade elevers meritvärden hämtas från 
antagningsdatabasen. Detta samordnas med den körning som görs avseende 
programpengen. 

Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg 

När strukturtillägget ska beräknas den 10 oktober samkörs UEDB och 
antagningsdatabasen. Vid denna körning kan det vara så att en elevs meritvärde saknas 
i antagningsdatabasen i och med att eleven har flyttat in efter terminsstart. En elev kan 
finnas flera gånger i antagningsdatabasen, med olika meritvärden, då den sökt 
gymnasium flera gånger. Ett annat exempel är nyanlända elever med tillfälliga 
personnummer. 
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Om något av ovanstående exempel identifieras vid körningen tillämpas följande 
regelverk: 

 Elev som saknar meritvärde  Räknas som om eleven har Meritvärde 0.
Detta utgör underlag för beräkningen.

 Elever som förekommer mer en 1 gång i antagningsdatabasen med två olika
meritvärden  Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av
strukturtillägg

 Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än
två olika meritvärden  Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning
av strukturtillägg

 Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas 
Merparten av elever med tillfälliga personnummer går på ett
introduktionsprogram. Finns ett fåtal elever som går ett nationellt program.
Dessa elever kan sakna meritvärde, om så är fallet har de räknats med
meritvärde 0
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 
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Just. sign.

KS § 141 KS/2019:344 - 000

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen

Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen. En revidering behövs för att finansiera den verksamhet som miljöenheten 
bedriver för att täcka de ökade kostnader som sker årligen enligt prisindex kommunal 
verksamhet (PKV) för löner och andra kostnader. Därför föreslår bygg- och miljönämnden 
några ändringar i bilagorna till taxan samt att timtaxan höjs från 1143 kronor till 1383 kronor 
per timme. Taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen har alltid varit detsamma 
som taxan enligt miljöbalken i Salems kommun.

Enligt 8 kapitel 14§ strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) i förening med 10 kapitel 4 § 
strålskyddslagen (SFS 2018:396), för en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 
tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Dagens timavgift är baserad på de kostnader 
som bygg- och miljönämnden hade år 2017. Enligt den nya beräkningarna är det rimligt att 
timavgiften höjs från 1143 kronor till 1383 kr. 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämnden den 22 oktober 2019 § 86. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen till
1383 kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens taxa för prövning och tillsyn
enligt strålskyddslagen i Salems kommun att gälla från den 1 januari 2020.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 142 KS/2019:345 - 000

Revidering av taxa inom livsmedelskontroll

Bygg- och miljönämnden har behövt ta fram en ny taxa inom livsmedelskontroll, eftersom

förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll upphör gälla den 14 december 2019. 
Den nya förordningen (EG) nr 2017/625 har några förändringar gällande begrepp och ord. 
Bland annat så upphör begreppet "extra offentlig kontroll" och ersätts med "uppföljande 
kontroll". 

I samband med förändringar i lagstiftning föreslår bygg- och miljönämnden ändring av den 
befintliga timavgiften. Den nya föreslagna taxan ska bättre täcka de kostnader som 
kommunen har för livsmedelskontroll och innebär att timavgiften höjs från 1 355 kronor i 
timmen till 1 472 kronor för all offentlig kontroll inklusive uppföljande kontroll i Salems 
kommun. Detta bland annat för att öka likvärdigheten för avgifter i Stockholms län. Bygg- och 
miljönämnden föreslår även att varje kalenderår kan timavgiften justeras med en uppräkning 
enligt "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Den nya taxan föreslås börja gälla den 14 december 2019 i och med 
lagändringen samt att den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2020.

Beslutet fattas med stöd av livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt förordning om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (SFS 2006:1166).

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämnden den 22 oktober 2019 § 85.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för all offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet till 1 472 kronor per timme från och med den 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet i Salems kommun att gälla från och med den 14 december 2019.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 143 KS/2019:343 - 000

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. För att finansiera tillsynen som miljölagstiftningen kräver behöver timtaxan 
höjas. Därför föreslår bygg- och miljönämnden några ändringar i bilagorna till taxan samt att 
timtaxan höjs från 1143 kronor till 1383 kronor per timme. 

Enligt förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
1998:808), så får en myndighet ta ut avgifter för prövning och tillsyn för sin verksamhet. 
Dagens timavgift är baserad på de kostnader som bygg- och miljönämnden hade år 2017. 
Höjningen innebär även att miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan ligger ungefär på samma 
nivå, vilket ökar jämlikheten i priser för kommunens företag. 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämnden den 22 oktober 2019 § 84 samt 
delegationsbeslut från nämndens ordförande daterat den 22 november 2019.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken till 1383
kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken i Salems kommun att gälla från den 1 januari 2020.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

4
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Till bygg- och miljönämnden 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ändra timtaxan för 
tillsyn och prövning enligt miljöbalken till 1383 kronor per timme. 

2. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att den nya taxan ska 
börja gälla från och med den 1 januari 2020. 

3. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om de föreslagna 
ändringarna i bilagorna till denna taxa, börja r gälla från och med den 1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöenheten har upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
En revidering behövs för att finansiera den verksamhet som miljöenheten bedriver för att täcka de 
ökade kostnader som sker årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för löner och 
andra kostnader. Därför föreslår miljöenheten några ändringar i bilagorna till taxan samt att timtaxan 
höjs från 1143 kronor till 1383 kronor/timme. En höjning med 240 kronor, kan innebära att bygg- och 
miljöenheten kan anställa en person till. 

Ärendet 

Ärendet gäller taxan för år 2020 och framåt för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken. Taxan består av tre delar: en grundtaxa med bestämmelser om taxeuttag, taxa för olika 
ärendetyper och tillsyn (taxebilaga 1) samt tillsynstid för miljöfarlig verksamhet fördelad på olika 
verksamhetskoder (taxebilaga 2) . 

Miljöenheten föreslår ändringar enligt punkter i taxebilagorna. Dessa beskrivs i ett bifogat PM 
(Taxebilagor 1 och 2 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). Timtaxan syftar till att ge 
kostnadstäckning för de delar av miljötillsynen som kan vara avgiftsfinansierade. 

I takt med att löner och övriga kostnader ökar behöver timtaxan revideras. En stor del av de ökade 
kostnaderna är ökade lönekostnader som är knutna till bland annat tillsyn. 

Miljöenheten har svårt att hinna täcka upp nämndens alla ansvarsområden med befintliga re surser. 
En höjning av timtaxan möjliggör en resursförstärkning som enheten behöver för att kunna uppfylla 
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miljölagstiftningens krav. Sa lems kommun konkurrerar med övriga kommuner i länet om personal 
och behöver kunna konkurrera även lönemässigt, både för att kunna behålla personal och vid 
nyanställning. I samband med en nyanställning kommer vi behöva erbjuda högre lön än vad befintlig 
personal har. Löneutrymmet är ett viktigt verktyg för att kunna säkerställa kompetens och 
kontinuitet i bemanningen på miljökontoret. 

Den nuvarande timtaxan är 1143 kronor per timme . Miljöenheten föreslår att timtaxan höjs med 240 
kronor till 1383 kronor per timme. Underlag till föreslagen taxa beskrivs i bifogat PM (Taxebilagor 1 
och 2 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). 

Finansiering 
Föreslagen uppräkning av timtaxan innebär att vi ökar kostnadstäckningen för den 
avgiftsfinansierade tillsynen. Det samma gäller de ändringar som föreslås i taxebilagor. 

Jämförelse av taxor i andra kommuner 
Många kommuner i Stockholms län och i andra län har eller ska höja sina taxor inom 
miljöbalksområdet för att täcka ökade kostnader. Fler kommuner har taxor över 1300 kr per timme. 
Nykvarn kommun kommer ha en taxa på 1320 kronor och Knivsta kommun på 1370 kronor. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Enligt förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
1998:808), så får en myndighet ta ut avgifter för prövning och tillsyn för sin verksamhet. Dagens 
timavgift är baserad på de kostnader som bygg- och miljöenheten hade år 2017. Bygg- och 
miljöenheten har därför använt den mall som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
för att undersöka om nuvarande timavgift täcker kostnader för tillsyn enligt miljöbalken. Enligt den 
nya beräkningen är det rimligt att timavgiften höjs från 1143 kronor till 1383 kronor. Detta innebär 
även att miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan ligger ungefär på samma nivå, vilket ökar jämlikheten i 
p~kommunens företag samt ger möjligheter att förstärka resurserna . 

Doug a Linds~' ~ . 

Bygg- och miljöchef 

Bilagor 
Taxebilagor 1 och 2 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Delges 
KS 
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Denna taxa meddelas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) 

Inledande bestämmelser 
1 § Den här taxan gäller avgifter för Salems kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. 

Utöver vad som anges i taxan kan ers·ättning till kommunen utgå bland annat för 
undersökningskostnader och för rättegångskostnader (26 kap. 22 § miljöbalken, 2S kap. 2 § 

miljöbalken). 

2 § Avgift ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av: 

1. Ansökningar om ti llstånd, dispens eller undantag 

2. Anmälan av verksamhet eller åtgärd 

3. Tillsyn i övrigt 

4. Uppdragsverksamhet 

Avgift enligt ovan betalas med fast belopp där det anges i taxan med bilagor och i övriga fall för 
nedlagd tid enligt taxans 7 §. 

3 § Avgift ska betalas av den som gör ansökan enligt 9 § eller anmälan enligt 15 §, eller som i övrigt har 
utövat, utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt l och 2 §§. Avgiftsskyldigheten omfattar också den som rättsligt 
förfogar över mark, byggnad, anläggning eller anordning där sådan verksamhet har utövats, utövas 
eller planeras, respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan 
verksamhet. 

. . 
4§ 

Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska 
kunna bestämmas (l} kap 3 § miljöbalken). . • . . 

Avgift enligt denna taxa betalas inte för: 

1. Tillsyn på grund av klagomål som är obefogat och där verksamhetsutövaren uppfyller 
kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser. 

2. Handläggning på grund av att beslut som fattats av bygg- och miljönämnden överklagas. 

5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden. Om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och 
andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av bygg- och 
miljönämnden. 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1383 kronor per hel timme handläggningstid. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 



.. 
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av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revis ioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut samt restid . 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid, vilket innebär att 
slutsumman a,vrundas uppåt till närmsta halvtimme. 

Handläggning kan även innefatta övergripande insatser som rör fle,a ti llsynsobjekt, till exempel 
förberedande arbete i ett tillsynsprojekt. 

För inspekt ioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift. 

8 § Bygg- och miljönämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa, fastställd timavgift med en 
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som til,lhandahålls av Sveriges 
Kommuner och landsting (SKl) . 

Avgifter för prövning 
9 § Avgift fö, prövning av ansökningar om t illstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 

l.. fast avgift genom den handläggningstid som anges i taxebilag.a 1 multiplicerat med 
timtaxan, 

2. t imavgift genom den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multiplicerat med 
t imtaxan, eller 

3. avgift enligt andra grunder som anges i taxan 

Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.. Ärenden med fast avgift får 
debiteras i förskott. Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 angivna 
handläggningstiden med mer än 1 timme ska avgift för den faktiska han dläggningstiden betalas. 

10 § Besiktning/granskning av kvalitetsredovisning enligt tillståndet ingår i den fasta avgiften . Kan 
anordningen int e godkännas vid besiktningen/g(anskningen eller att påminnelse om 
redovisningen eller begäran om kompl~tteri ng· måste göras tas timavgift ut för den faktiskt 
ti llkommande handläggningstiden. 

11 § Avg.ift för prövning och eventuell tillkommande avgift enligt 10 § s,ka betalas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning ska betalas med hel avgift även om ansökan avslås. I de fall som ärendet 
avskrivs el fer återtas efter det att handläggning påbörjats, ska avg.ift betalas för den fakt iskt 
nedlagda handläggningstiden. 

13 § ' ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden också 
skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har t illkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att 
ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om t illstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövn ingen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

. . .. 
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Avgifter med anledning avanmälan 
15 § Avgift för handläggning avanmälan av verksamhet eller information om verksamhet eller åtgärd 

ska betalas i form av timavgift enligt bilaga 1, Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Avgift ska betalas även om anmälan återtas, i de fall handläggning har 
påbörjats, Avgift tas ut med faktiskt nedlagd handläggningstid , 

16 § Avgift för handläggning avanmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet, 

17 § Utöver avgift med anledning avanmälan, kan därefter avgift tas ut för fortsatt tillsyn av den 
verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa , 

Avgift för tillsyn 
18 § Verksamheter med återkommande t illsyn ska betala en fast årlig avgift, För övriga verksamheter t as 

timavgift ut, 

Den årliga avgiftens storlek baseras på den t illsynstid som bygg- och miljönämnden fastställt för 
anläggningen enligt bilaga 1 och 2. Tillsynst iden ska motsvara det genomsnittliga tillsynsbehovet 
med hänsyn till typ av verksamhet, verksamhetens omfattning och risker i övrigt. Den årliga avgiften 
beräknas genom att tillsynstiden mult ipliceras med aktuell timtaxa . 

Tillsynstid för miljöfarlig verksamhet bestäms genom klassificering enligt taxebilaga 1 och 2, Årlig 
avgift för tillsyn av hälsoskydd bestäms enligt taxebilaga 1, Om nya miljöfarliga verksamheter 
tillkommer inom Salems kommun som inte f inns med i denna bilaga 2 tillämpas timtaxa enligt 7 §, 
taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledn ing av att verksamhetsutövaren bryter mot 
'villkor, inte åtlv.der förelägganden eller förbud eller som föranleds av klagomål eller extraordinära 
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften, För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om t illåt en produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en anläggning eller annan inrättning omfattar f lera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

20 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och med 
kalenderåret efter det att beslut om t illstånd har meddelats, anmälan skett eller i de fall 
tillstånd eller anmälan inte krävs, året efter då verksamheten har påbörjats, För tillsyn som sker 
dessförinnan tas timavgift ut, Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs, 

21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta 
en åtgärd som föranleder avgiften. Avgift ska betalas av den som bedriver verksamhet den 1 



. . .. 

januari det år som avgiften avser. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som är ansvarig för avhjälpande enligt 10kap . miljöba lken. 

22 § För tillsyn j övrigt tas timavgift ut. Timavgiften beräknas genom att den faktiska handläggningstiden 
mult ipliceras med aktuell timtaxa. 

23 § För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgifter och expediering me<t delgivningsman 
debiteras fast avgift enligt taxebilaga 1. 

Avgift för uppdragsverksamhet 
24 § För bygg· och miljönämndens uppdragsverksamhet tas avgift ut med trmavgift enligt aktuell 

taxa. 

Nedsättning av avgift 
25 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift i det enskilda ärendet, fattas av 

bygg· och miljönämnden. 

Avgiftens erläggande m.m. 
26 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Salems kommun. Betalnfng ska ske inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

27 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning' eller tillsynsbehov, 
får bygg· och miljönämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

28 § En kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. (1 kap. 2 § och 9 
kap. 4 § förordninge n (1998:940) om avgifter för prövning och tillsy" enlfgt' miljöbalken) 

.. 
29 § En kommunal nämnd får förordna att dess beslut åm avgift ska gälla omedelbart även om det 

överklagas (1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter tör prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken). 

30 § En kommunal nämnds beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. (19 kap. 1 § miljöbalken) 

31 § Bygg· och miljönämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen 120113:251) eller 
förordningen (1998:940) om avgifte r för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra 
motsvarande ändring i bilagorna till denna taxa. 

Bygg- och miljönämnden får göra redaktionella ändringar i bilagorna t ilfi denna. taxa för att 
korrigera fe l eller förbättra läsbarheten. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 I ärenden sam rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kammer in från och med denna dag. 

Taxebilaga 1 

. . . . 



Taxebilaga 1 

Taxa för Bygg-och miljönämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

ALLMÄNNA HANSYNSREGLER MM - 2 KAP MILJÖBALKEN Tidsfaktor (h) 

Tillsyn 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs (2 kap 2-S§§) . 

SKYDD AV OMRÅDEN -7 KAP MIUÖBALKEN 

STRANDSKYDD 
Prövning 
Ansökan om dispens från strandskydd 

Tillsyn 

Tillsyn av fastigheter inom strandskyddat område 
NATURRESERVAT OCH NATURMINNE 

Prövning 
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för natur-
och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 

Anmälan 

Handläggning avanmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter 
för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Tillsyn 

Tillsyn av naturreservat och naturminnen 
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i 
övrigt, vilthägn eller allemansrätten .. 
VATTENSKYDDSOMRÄDE 

Ansökan 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
föreskrifter för vattenskyddsområde eller prövning av ansökan om dispens eller 
undantag från föreskrifter för vattenskyddsområde 

Anmälan 

Handläggning avanmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
vattenskyddsområde 

MIUÖFARlIG VERKSAMHET - 9 KAP MIUÖBALKEN 

SMÄAVLOPP 

Prövning 

Prövning av ansökan eller anmälan om inrättande av avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön avseende: 

Ansökan om tillstånd för avlopp med utsläpp till sluten tank 

Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår i 
årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Timavgift 

Timavgift 

4 

8 

4 

Timavgift 

Timavgift 

8 

4 

4 

. . 
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Ansökan om tillstånd till en avloppsanläggning för 1 hushåll med 
8 

avloppsutsläpp till mark eller vatten 

Anslutning av avloppsvatten från ett hushåll till en befintlig avloppsanläggning 
2 

som inte är sluten tank 
Ansökan om en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för flera 

10 
fastigheter som är dimensionerad för 6-25 personekvivalenter 

Ansökan om en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för flera 
15 

fastigheter som är dimensionerad för 26-200 personekvivalenter 

Ansökan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskilt hushåll där tillstånd krävs 6 
enligt föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 

Ansökan om en sluten tank för vattentoalett i kombination med ansökan om 
tillstånd för avloppsa nläggning för bad-, disk- och tvättvatten med utsläpp till 6 
mark eller vatten där tillstånd krävs 

Anmälan 

Anmä lan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
5 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskilt hushåll 

Anmälan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för dagvatten eller annat Timavgift 
avloppsvatten än bad-, disk- och tvättvatten från hushåll 
Ändring av avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 14 § förordningen 

5 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Anslutning av annat slag än vattentoalett 
2 

Förmultningstoalett, latrinkompost eller förbränningstoalett 

Til/syn 

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning för ett hushåll (med platsbesök) 3 

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning för ett hushåll (utan platsbesök) 1 

Planerad tillsyn av gemensamhetsan läggning < 25 pe 
3 tim tid därutöver 

timavgift 

VÄRMEPUMPAR 
Prövning 

Ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt lokala föreskrifter, att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen 
föreskrivit avseende: 

1. Bergvärmepump med en installerad effekt mindre än 25 kW 

a. utanför yttre skyddsområde för vattentäkt. 3 
b. inom vattenskyddsområde Timavgift 
Anmälan 

2. Bergvärmepump med en installerad effekt av 25 kW men mindre än 10 
MW 

a. utanför yttre skyddsområde för va ttentäkt 4 

b. inom vattenskyddsområde Timavgift 

3. Övriga anläggningar 
Timavgift 

ÖVRIGT 
Anmälan 
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Handläggning avanmälan avanmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

L Anläggande och drift av miljöfarlig (C) verksamhet. 13 
2. Ändring av verksamheten som avses j punkt 1 och ändringen är av 
betydelse från störningssynpunkt 

7 

3. Ändring av inrättning eller verksamhet som i bilaga 2 har beteckningen A 
10 

eller B, om inte ändringen kräver tillstånd 

Tillsyn i övrigt 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga 2 
Fast avgift enligt 

avgiftskod i bilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift 

HÄLSOSKYDD - 9 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

A. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 
B. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 
C. Orm Timavgift 

Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispenser enligt lokala föreskrifter 
för människors hälsa och miljön meddelade av Sa lems kommun enligt 40 § Timavgift 
förordningen (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Anmölan 

Handläggning avanmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd: 

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta, genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 7 
piercingverktyg eller andra liknande stickande och skärande verktyg. 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
8 

många människor. 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, 10 
riksinternatskola eller resurscenter. 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
Årlig tillsynsavgift 

taxebilaga 2 
eller timavgift enligt 

taxebilaga 2 

Tillsyn över följande verksamheter, byggnader, lokaler och anläggningar enligt 
38 och 45 §§ förordningen (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

ÖVRIGA LOKALER FÖR UNDERVISNING, BARNOMSORG OCH 
FRITIDSVERKSAMHET 

Lokaler för undervisning förutom de som ingår i ovanstående, samt mobila 
anläggningar för förskola och skola. Timavgift 

LOKALER FÖR VÄRD, BOENDE OCH SAMLINGSLOKALER 



Lokal som innehåller någon av verksamheterna som omfattas av 38 eller 45 §§ i 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ansvarar 
fastighetsägare, eller annan juridisk person, för brister i tekniska Timavgift 
insta llationerna och för lokalernas beskaffenheter. 
(T ex vid tillsyn av ändrad verksamhet eller annan lokalanpassning) 

Verksamheter för vård och annat omhändertagande (t.ex. flyktingmottagande, 
asylboende, gruppboende) 

Per byggnad med 1-9 boende 1 
Per byggnad med 10-29 boende 2 
Per byggande med 30- 99 boenden 6 
Per byggnad med 100 - 250 boenden 8 
Per byggnad med fler än 251 boenden 10 
Handläggning av enskilda ärenden som rör bostadsklagomål Timavgift 
Samlingslokal där många människor samlas -liten hälsopåverkan Timavgift 

Samlingslokal där många människor samlas - risk för hälsopåverkan som är 
3,5 

påtaglig 

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH STRANDBAD 
EU-bad 5 
Vid brister vid tillsyn eller provtagning av badplatsen. Timavgift 

Strandbad övriga bad som ingår i badvattenregistret 3 
Vid brister vid tillsyn eller provtagning av badplatsen. Timavgift 

Strandbad som ej ingår i de loka la ordningsföreskrifterna, handläggning vid 
Timavgift 

klagomål och smittutredningar 

Övriga strandbad som har egenkontroll fastställd av bygg- och miljönämnden 2 timmar 

Vid brister vid tillsyn eller provtagning badplatsen. Timavgift 
Tillsyn i övrigt 

Tillsyn av hälsoskydd i övrigt 
(T ex höga ljudnivåer, störningar från tobaksrök, smittutredningar, husdjur eller 

Timavgift 
andra djur i fångenskap mm eller annat som kan leda till olägenhet för 
människors hälsa) 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 39, 40 
och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Timavgift 
(T ex tomgångskörning, rök från eldning etc) 

Analyskostnader och kostnader för sanering 

Analyskostnader, annan av laboratoriet uttagen kostnad, kostnad för 
provtagningsutrustning samt transport eller fraktkostnader tillkommer utöver 

Analyskostnad och 
års- och/eller timavgift. 

omkostnader 
(Tex provtagning i samband med tillsyn av bad eller provtagning vid 
smitt utredning eller smittspårning) 

Kostnader för sanering i samband med smittskydd. 
Enbart om det berör en verksamhetsutövare eller en anläggning. 

Saneringskostnad och 
omkostnader 

GÖDSELHANTERING - 9 KAP MIUÖBALKEN 
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Prövning 

Prövning av ansökan om att sprida slam från allmänna avloppsreningsverk eller 
industriprocesser på mark inom kommu nen (lokala föreskrifter med stöd av 40 Timavgift 
och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam het och hälsoskydd) 

Anmälan 

Handläggning avanmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet inom eller intill område med detaljplan (lokala föreskrifter med stöd 

3 
av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 

Handläggning avanmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspi llning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 3 
verksamhet och hälsoskydd (inom eller intill område med detaljplan) 

MIUÖSKADDR ENLIGT 10 KAP MIUÖBAlKEN 

Anmälan 

Handläggning avanmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning aven 
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad 

Timavgift 
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse 
Timavgift 

från verksamhetsutövare 
Tillsyn 

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 
Timavgift 

samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

VATIENVERKSAMHET - 11 KAP MIUÖBAlKEN 

Tillsyn 

II k h f 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET - 12 KAP MIUÖBAlKEN 

Anmälan 
Handläggning avanmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 
Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning som inte har fast avgift enligt bilaga 
Timavgift 

2. 

KEMISKA PRODUKTER - 14 KAP MIUÖBAlKEN 

Prövning 
Ansökan enligt 2 kap 40 § Förordning om bekämpningsmedel 

Timavgift 
(SFS 2014:425) 

Ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av viss 
Timavgift 

övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) inom vattenskyddsområde 

Anmälan 

Handläggning avanmälan enligt 2 kap 41 § Förordning om bekämpningsmedel 
3 

(SFS 2014:425) 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i sa mband med spridning av 
Timavgift 

biocid produkter 4 kap 2 § (NFS 2015 :2) och 26 kap 9 § miljöba lken 

CISTERNER 



Anmälan 
Att ta cistern ur bruk enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga Timavgift 
vätskor 

Handläggning avanmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet 
3 

beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997) 

Information och registrering 

Installera cistern eller påbörja hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 
2 

enligt 1 kap 1 § utanför vattenskyddsområde 

Installera cistern eller påbörja hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 
3 

enligt 1 kap 1 § inom för vattenskyddsområde 

Registrering och granskning på utförda kontroller 1 

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 
Tillsyn 
Uppföljande tillsyn med anledning av brister som framkommit i periodisk 

Timavgift 
kontroll som lämnats in i enlighet med 3 kap 1 § (NFS 2017:5) 

VÄXTHUSGASER 

Information och registrering 

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
Timavgift 

växthusgaser 

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 
§ förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 
Avgift tas ut för varje enskild årsrapport, även i de fall som en operatör har 
flera olika anläggningar inom samma fastighet, men som rapporteras på var för 
sig. 

Installerade mängder f-gaser från 14 ton men mindre än SO ton 
2 

koldioxidekvivalenter 

Installerade mängder f-gaser från SO ton men mindre än 500 ton 
2,5 

koldioxidekvivalenter 

Installerade mängder f-gaser från 500 ton koldioxidekvivalenter 3 

Tillkommande avgift för handläggning av kontrollrapport enligt 29 § förordning 
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen: 

- .När påminnelse om rapport skickas 0,5 
- Om rapporten är ofullständig 0,5 

Tillsyn 
Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129) 

Timavgift 
om ozon nedbrytande ämnen 

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 § 
Timavgift 

förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

ÖVRIGT 
Tillsyn 
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikalier i varor 

Timavgift 
och kosmetiska produkter 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR - 15 KAP MIUÖSALKEN 



Anmälan 
Tömning och spridning av kalkfiltermaterial från fosforfällor 

Tillsyn i ävrigt 

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 eller 37 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) 

Tillsyn och klagomålshantering gällande återvinningsstationer (AVS). 
Samlingsfaktureras i efterskott, årsvis. 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar 

UPPDRAG 

Vatten provtagning m.m. 
Förutom timavgift tas ersättning ut för att täcka kostnader för resor, analyser 
och transporter 

Övriga tjänster som utförs på uppdrag 

Timavgift 

Timavgift 

Timavgift/år 

Timavgift 

Timavgift med tillägg 
av moms 

Timavgift med tillägg 
av moms 



- , 

Taxebilaga 2, avgiftsnivåer för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) 

VK/KK= VerksamhetskodjKlassningskod 

lim= Antal timmar 

PN= Prövningsnivå 

c= anmälningsplikt U= utan prövnings-janmälningsplikt 



2K.W 

3 § 1.20 

1.20-1 

1.20-2 

1.2001 

6 

4 

3 

c 

u 

JORDBRUK 

Anläggning med stadigyarande d jurhålLling med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko, inklusiye kalv upp till en manads 
ålder, 

2. sex kalvar Eran en månads upp till sex månaders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till 
tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor 
eller äldre, 

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders alder, 

7. tio minkbonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns eHe! kycklingmödrar, sexton veckor 
eller äldre, 

10. tvål1\.U1dra unghöns upp till sexton veckors ålder, 

11. tYåhundra slaktkyckJingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 

13. femton strutsfaglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex manaders ålder, eller 

16. i fråga om andra djurarter, det antal d jur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 
13 kilogram fosfor i farsk träck eller urin. 
\~id beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det 
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger der lägsta antalet 
djur. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. renskötsel, eller 

2. om verksamheten är tillstandspliktig enligt 1 eller 2 §. 

- Mer än 200 djurenheter 

- 11er än 100 djurenheter 

Anläggning med stadigvarande djurhalhllng med mer än 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men 



högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som Wlder 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men 
- 1.2002 T U högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under 

året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

D enna beskrivning gäller inte renskötsel. 

Uppodling av arman mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 6 C 
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbluksproduktion. 

Odling 

- 1.3001 4 U 
\~äxthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som 
är större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 3 U 
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som 
är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003 3 U Anläggning för torkning av gödsel. 

Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 

- 1.3004 3 U produktion av foder, linmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men 

- 1.3005 T U högst 100 hektar för produktion ay foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 
3 kap 2 § 5.20 4 C förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 

tillstandspliktig enligt l §. 

- 5.2001 T U 
Fiskodling eller överyintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra jordarter 

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
- 10.1001 3 U material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 

beslut om att täkten är avslutad. 
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom beal·betning av 

- 10.2001 8 U 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 
större än 1 000 kvadl·atmeter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår. 
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 

- 10.2002 T U 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 
högst 1 000 kvadratmeter per kalenderar eller den totalt 
hanterade mängden ar hogst 800 ton per kalenderår. 

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
- 10.2003 3 U mate11al (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 



••• Salems 
.. kommun 

4 kap 4 § 10.30 8 C 
Täkt fö r markinnehavarens husbehov av mer än 10000 ton 
totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 4 U 
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton 
naturgms (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10AO 4 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

2. tocv med ett verksamhetsomrade större än S hektar, eller 

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. omfattas av bearbctningskoncession. enligt lagen (1985:620) 
om \"lssa tOlV fyndigheter, eller 

2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

10AOOl T U Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. högst 10 OOU ton berg (to talt uttagen mängd), 

2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 

3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 § 10.50 T C 
Anläggning fö r sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
omradesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detal jplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånaders-period. 
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter utanför område som omfattas av 

- 10.5001 T U detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under högst tretuo kalenderdagar 
wlder en tolvmånadersperiod. 
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 

4 kap 7 § 10.60 6 C bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton 
torv per kalenderår. 
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 

- 10.6001 3 U bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår. 

Råpetroleum, naturgas och kol 

4 kap 10 § 11 .30 8 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkoL 

Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 4 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Slakterier 

5 kap 3 § 15.30 6 C 
Slakteri med en produktion baserad pa mer än 50 ton men 
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 



- 15.3001 3 U 
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt 
per kalenderår 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Livsmedel av animaliska råvaror 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
5 kap 6 § 15.50 C behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 

mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

15.50-1 16 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 
ton men högst 2000 ton per kalenderår. 

15.50-2 8 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 
ton men högst 500 ton per kalenderår. 

Anläggning för framställning av ki-smedel med beredning och 

- 15.5001 4 U behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
högst SO ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försaljning till allmänheten. 

Rökeri 

5 kap 7 § 15.80 C 
Rökeri för en produktion av mer än SO ton men högst 18 750 
ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-1 8 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

15.80-2 
- lvler än SO ton men högst 500 ton rökta produkter per 

4 kalenderår. 

- 15.8001 3 U 
Rökell för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
5 kap 10 § 15.101 20 C behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion 

a,· högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 

Tillstandsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvamprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller 
endast innebär paketering. 

Anläggning [ör framställning av livsmedel med beredning och 
- 15.9001 6 U behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion 

av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, 
cafeer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

Kvarnprodukter 



Framställning av livsmedel med tillverkning av kva rnprodukter 

5 kap 11 § 15.125 C 
samt beredning och behandling av kvarn produk ter, med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst '75 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplik ten gäller inte om verksamheten är 
tillstandspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 

15.125-1 20 - Mer än 50 000 ton per kalenderar. 

15.125-2 16 - Mer än 1 000 ron men högst 50 000 ton per kalenderår. 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvam produktcr 
- 15.12501 T U samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en 

produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Punk ten gäller inte restauranger, butiker. cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 3 
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål 
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

Livsm edel av kombinerade råvaror 

Anläggning för framställn.ing av livsmedel med beredning och 

5 kap1 4 § 15.151 16 C 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror. i 
kombinerade eller separata produkter, m ed en produktion av 
mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om "'erksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

15.13101 4 U 
behandling av bade animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, m ed en produktion av 
högst 400 ton per kalenderår. 

Mjölkprodukter 

Anläggning för framställning av m jölkprodukter med en 

5kapl 6§ 15.1 80 C 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högs t 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller in te om verksamheten endast avser 
glass. 

15.180-1 20 - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

15.180-2 16 - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

15.180-3 16 - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderar. 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning a"r högs t 500 ton per 
kalenderår. 

- 151 8001 T U Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Oljor och fe tter 

Anläggning för framstälJnjng eller raffinering av vegetabiliska 

5 kap 19 § 15.200 8 C 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 
000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmäLUngspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 



... -. Salems 
_ kommun 

Anläggning [ör framställning eller raffmcring av vegetabiliska 
- 15.20001 T U eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 

eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

PWlkten gäller inte restauranger, butiker, cafcer och liknande 
med hm-udsakbg servering eller försäljning till allmänheten. 

Glass 

5 kap 21 § 15.220 4 C 
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer 
än 10 ton men högs t 15 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstandspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 T U 
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 
10 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, ca feer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Råsprit och alkoholhaltiga drycker 

Anläggning [ör fram ställning av råsprit eller alkoholhaltig 

5 kap 23 § 15.240 C 
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig 
produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår . 
• -\nmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstilfidspliktig enligt 8 §. 

15.240-1 20 
- Ivfer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 

15.240-2 12 - Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-3 16 - Mer än 10 ton men högs t 100 ton ren etanol per kalenderår. 

Anläggning [ör fram ställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 

- 15.24001 T U ton ren etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker. cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för tramstälhung, blandning eller 

- 15.24002 8 U tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, ca feer och liknande 
med hU'i"Udsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Malt, maltdrycker och läskedrycker 

Bryggeri eller annan anläggning fOr fram stälhting av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 

5 kap 25 § 15.260 16 C ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

- 15.26001 6 U maltdryck eller läskedl)'ck med en produktion av högst 1 000 
ton per kalended r. 

Punkten gäller inte res tauranger, butiker, cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Jäst 

T illverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 

- 15.27001 6 U 
kalenderår eller for framställning av startkulturer av 
l'nikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 



kubikmeter. 

Kafferostning 

5 kap 27 l 15.280 C 
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75000 
ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.280-5 20 - Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderar. 

15.280-6 16 
- Rostning av mer än 100 ton men högs t 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 T Punkten gäller inte restauranger, butiker. cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Paketering av livsmedel 

Anläggning för yrkesmassig industriell förpackning av 

5 kap 28 § 15.310 4 C 
animaJjska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt någon av 1-27 §§. 

Foder av animaliska råvaror 

Anläggning för framställn.ing av foder med beredning och 
5 kap 30 § 15.340 C behandling av en barr animaJjska råvaror med en produktion av 

mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

I. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 

2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

15.340-1 20 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per 
kalenderår. 

15.340-2 16 
- hfer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 
kalenderar. 
Anläggning för fram stallning av foder med beredning och 

- 15.34001 T U behandling av enqart an.imaliska råvaror med en produktion av 
högst 500 ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast 
innebär paketering. 

Foder av vegetabiliska råvaror 

Anläggning för framställning av foder med beredning och 

5 kap 32 § 15.360 8 C 
behandling av enbart \Tegetabiliska råvaror med en produktion 
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter 
eller endast innebär paketering 
Anläggning för framställning av foder med beredning och 

- 15.36001 T U behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion 
av högst 5 000 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte om \"erksamheten endast innebär 

I paketering. 

TEXTILVAROR 
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Anläggning för förbehandling, fargnmg eller annan beredning 
av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per 

6 kap 3 § 17.30 8 C kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 4 U 
Anläggning [ör förbehandling, fårgnmg eller annan beredning 
av högst 10 ton textilmatclial per kalenderår. 

PÄLs, SKIN N OCH LÄDER 

Anliggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton 

7kap 3 § 18.30 8 C 
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt l ~ . 

- 18.3001 T U 
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton 
hudar eller skinn per kalenderår. 

T RÄVAROR 

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 2 § 20.10 16 C 
Anläggning för behandling av trä eller träproduktcr med 
kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter 
per kalenderår. 
Anm:Hningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

Sågning, hyvling och svarvning av trä 

8 kap 4 § 20.30 C 
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

~-\nmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

20.30-1 20 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

20.30-2 12 
- Mer än 6 000 kubikmeter men hög~t 30 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

- 20.3001 4 U 
genom sågning, hyYling eller svarvning för en produktion av 
mer än 500 kubikmeter men. högst 6 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

20.3002 T U genom sågning, hyvling eller svarvning fö r en produktion av 
högst 500 kubikmeter per kalenderår. 
T räbaserade brän slen och brän slen av 
jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 C 
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bransleprodukter 

som är baserade pa skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 
000 kubikmeter fast mått eller 

3000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte tillfallig flisning. 



20.40-1 16 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad pa 
mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på 
20.40-2 12 mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast 

mån per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på 

20.40-3 6 mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast 
mån per kalendedL 

20.404 16 
- I form av träull, trämjöl, fli s, spån eller liknande, baserad på 
mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis , spån eller liknande, baserad på 
20.40-5 12 mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst 

mått råvara per kalenderår. 
- l form av träull, trämjöl, flis, span eller liknande, baserad på 

20.40-6 6 mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderar. 

20.40-7 8 
~ I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs~ 

- 20.4001 T U eller jordbmksprodukter, i form av träull, trämjöl, fli s, spån 
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fas t mått per 
kalenderår. 

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs~ 

- 20.4002 T U eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad pa högs t 3 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 

Anläggning för framställrung eller bearbetning ay träbaserat 

- 20.4003 T U 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs~ 

eller jordbluksprodukter, i form av pelle ts eller briketter, 
baserad på högst 5 000 kubikmeter rävara per kalenderår. 

Träbaserade skivor, faner, plywood och spån 

8 kap 7 § 20.60 C Anläggning för tillverkning av 

1. faner eller plywood, eller 

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB~sk.ivor) träfiberskivor. 
spånskivor eller andra produkter av spån. 

20.60-1 20 ~ faner eller plywood 

20.60-2 20 
~ mer än 500 kubikmeter men högs t 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av O SB-skivor, träfiberski\7or. spånskivor eller 
andra produkter av spån. 

20.60-3 12 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-ski"or, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

Lagring av timmer 

8 kap 9§ 20.80 C Anläggning för lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått wlder bark (m,) 
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutlling, 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fas t mått under bark (m' 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutlling och in te 
är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
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3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (ro l 

fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 

20.80·' 12 
- :Mer än 10000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på 
land med vattenbegjurlling 

20.80·2 8 
. Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på 
land med vatten begjutning. 

20.80·} 4 - ~1er än 2 000 kubikmeter på land utan vatten begjutning. 

20.804 12 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i 
vatten. 

20.80-5 8 - h1er än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 

Anläggning för lagring a\' mer än 500 kubikmeter timmer men 
. 20.8001 4 U högst 2000 kubikmeter fas t mått under bark (m3 fub), om 

laglIDRen sker på land utan \·attenheglutnil].g-=-

- 20.8002 T U 
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (ro3 fub) i vatten. 

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
8kapl0§ 20.90 4 C vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 

med anledning av storm eller orkan och omfattar 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m l 

fub) på land med begjutning a\· vatten, eller 

2. mer än 10000 kubikmeter timmer fast matt under bark (m3 

fub) i vatten. 
Anläggrung for lagring av timmer som inte sker i eller nära 

- 20.9001 T U vattentäkt, om lagringen har pågatt mer än sex veckor, behövs 
med anledning av storm eller orkan och omfattar 

1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (ml 

fub) på land med begjutning av "atten, eller 

2. högst 1 O 000 kubikmeter timmer fast mått wIder bark (ml 

fub) i vatten. 

Behandling av blånads svamp 

Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 
blånadssvamp. 

8 kap 11 § . 20.91 9 _-\nmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

- 21.1001 6 U 
Anläggning för framställning av pappersmassa om 
verksamheten inte år tillståndspliktig enligt 1 § 

- 21.4001 4 U 
.Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillst1ndspliktig enligt 1 eller 2§. 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetEirg. 
lO kap 1 § 22.10 20 C ~-\nmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tills tands-

eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

IOkap2§ 22.20 16 C Anläggning med tillverkning av metallklicheer. 

IOkap4 § 22.40 C Anläggning 

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i f Olm av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 
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22.40-1 4 

22.40-2 9 

22.40-3 6 

- 22.4001 3 U 

- 22.4002 T U 

- 22.4003 T U 

- 22.4004 3 U 

- 22.4005 T U 

12 kap40 § 24.40 C 

24.40-1 28 

24.40-2 16 

24.40-3 9 

24.404 4 

12 kap 41 § 24.41 16 C 

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än S 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 
inte är till ståndspliktig enligt 3 §. 

- U tan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadra tmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per 
kalendedr. 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 

SO 000 kvadratmeter fotografiskt material i fo rm av fum eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

.\nläggrung utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i fonn av fUm eller 
papperskopior framkallas per kalenderar. 
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i fonn av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår , om verksamheten inte är tillståndsplikrig enligt 
22.30. 

Anläggning med utslapp av processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i fonn av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

KEMISKA PRODU KTER 

Läkemedel 

Anläggrung för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 
verksamheten är tillstånds pliktig enligt 19 kap 3 §. 

- Mer än 100 ton kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalendedr. 

- Mer än 500 kg men högs t 10 ton per kalenderår. 

- Högst 500 kg per kalenderå r. 

Anläggning fö r behandling av mellanprodukter. 

Anmälningsplikten gäller in te om verksamheten är tills t~nds-

eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller ~2-47 §§. 

Annan kem isk tillverkning 
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.-\nläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 

12 kap 44 § 24.44 16 C 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala. 

12 kap46 § 24.46 C 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 

2. mer än 10 ton [arg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är till ståndsphktig enligt 45 §, 

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik.- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är till sråndspliktig enligt 45 §, 

4. mcr än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten mte är 
tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
till standspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
- Mer än 10 ton farg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 

24.46-7 20 000 ron gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom 
destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. 

24.46-2 16 - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

24.46-3 9 
- l\{er än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
hoppsvards-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

24.464 8 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

Anläggning [ör att genom endast fysikaliska processer i 
· 24.4601 6 U industriell skala tillverka högst 10 ton farg eller lack per 

kalenderar. 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

· 24.4602 3 U industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

· 24.4603 6 U 
industriell skala tillverka högst 5 000 [On gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation. 
Anläggning fö r att genom endast fysikaliska processer, i 

12 kap47§ 24.47 16 C försöks-, pilo t- eller laborarorieskala eller annan icke industriell 
skala, yrkesmässigt tillverka 

lo sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 

4. mer än 10 ton farg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik.- eller hygien produkter per kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
· 24.4017 6 U försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 

skala, yrkesmässigt tillverka 

1. högst 10 ton farg eller lack per kalenderår, eller 

2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik 
eller hygien produkter per kalenderar 
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GUMMI OCH PLASTVAROR 

13 kap 2 § 25.11 C 
Anläggning [ör att genom vulkning tillverka gumrnivaror, om 
produktionen baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälning' pliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 

25.11-1 24 
- 1fer än 500 ton men högst 2 000 ton oyulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11 -2 16 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

25.11 -3 9 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

25.11 -4 6 
- .Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi blandning per 
kalendedr. 
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

- 25.1101 T U produktionen baseras pa högst 1 ton ovu,lkad gummiblandning 
I per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 9 C 
Anläggning för att genom ytterligare polymerisa tion tillverka 
produkter av plast, om 
1. produktionen baseras r a mer än 1 ton plastdvara per 
kalenderår, och 

2. verksamheten inte är tillständspliktig enligt 3 § . 

. -\nläggning för att genom ytterligare polymerisa tion tillverka 
- 25.3001 T U produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 

plastråvara per kalenderår. 

Anläggning där produktionen baseras pa mer än 1 ton 
13 kap 6 § 25.50 C plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för: 

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetding, eller 

2. beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånd' pliktig eller anmälning'pliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 § . 

25.50-1 12 . Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-2 6 - j'vler än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-3 4 - Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-4 20 
. lv1er än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

25.50-5 12 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 

25.50-6 8 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalended r för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

25.50-7 6 
- NIer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

25.50-8 4 
- i\Ier än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 



- 25.5001 T U 

- 25.5002 T U 

- 26.1001 8 U 

14kap4§ 26.30 8 C 

- 26.3001 3 U 

14kap5 § 26.40 16 C 

- 26.5101 4 U 

14kap8 § 26.60 20 C 

- 26.6001 3 U 

- 26.'001 6 U 

14kap12§ 26.100 16 C 

- 26.10001 4 U 

14kap13 § 26.110 9 C 

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastdvara per kalendedr och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråyara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och ke ramiska produkter 

~\nläggning för tillverkrung av varor av glasfiber. 

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasravaror 
(mäng) , smältning eller syra behandling av glas, om 
verksamheten innebär att 

1. mer än 500 kilogram glas råvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikförerungar förbrukas per kalenderår, eller 

2. mer än S ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderar. 

~\nmalningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillständspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 
Anläggning för tillyerkl1.1ng av glas eller glasvaror som omfattar 
blandn.ing av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 

1. högst 500 kilogram glasråvaror med till sats ay bly- eller 
arsenik föreningar förbruka s per kalenderår, eller 

2. högst S ton andra glasråvaror förbruka s per kalendedr. 

Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enlii(! 1 ~ . 

Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår 
~\nmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

Cement, betong, kalk, laita och gips 

Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår. 
Anläggning för tillverkning av mer än S ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår 
~-\nmäln.ingsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9,10 eller 11 §. 

Anläggning for tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter 
för en produktion på högst S ton per kalenderår. 

Anläggning för tillyerkning av mer än 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
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2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

- 26.1101 4 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalendedr. 

14kap14§ 26.120 20 C 
.Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips 
per kalenderar. 

- 26.12001 4 U 
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderar. 

Andra mineraliska produkter 

14 kap 17 § 26.150 C Asfaltverk eller oljegrusyerk 

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
omddesbesrämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolrmånadersperiod. 

26.150·1 16 - Inom område med detaljplan eller omradesbestämmelser. 

26.150·2 12 
- Utanför omlade med detaljplan eller områdesbestämmelser i 
mer än 90 kaienderdagar under en tolvmånadersperiod. 

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 

- 26.15001 T U 
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 8 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

26.17001 8 U 
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14kap20 § 26.180 12 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
denna förordrung 

STAL OCH METALL 

15kapl0 § 27.60 6 C 
Anläggning för att gjuta jäm, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer ä~ 10 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
till ståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 ~. 

- 2:.6001 T U 
Anläggning för att gjuta jäm, stål, alurninium. zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår. 

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-

- 27.10001 6 U 
jämmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 
ton per kalenderår. 
Anläggning för att gjuta andra metaller än jäm, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton 

15kap18§ 27.140 6 C per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 

- 27.14001 T U alumiruum och magnesium, om produktionen är högst 1 ton 
per kalendedr. 

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNIN G OCH FÄRGBORTTAGNING 

16kap3 § 28.25 C 
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 



Anmälningsplik ten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillständspliktig enligt 1 eller 2 §. 

28.25-1 6 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.25-2 2 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16kap5 § 28.40 6 C 
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, 

om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker 
med vakuwnmetod eller om verksamheten är tills tänds pliktig 
enligt 4 §. 

- 28.4001 T U Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. vättrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphO\' till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 7 § 28.71 T C Anmalningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälnings pliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 T U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 9 § 28.90 12 C 
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller farg 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16kapl0 § 28.95 C Anläggning för 

1. vattenbaserad a,-fettrllng som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är en fordons tvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 
4 eller 6 §, .. 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. vattrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metall förbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuwnmetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.95-1 9 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 
punkter ovan. 

28.95-2 6 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
punkter ovan. 

- 28.9501 T U 
Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande 
punkter, för 



1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderar, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 

2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsva tten, 

3. bläsuing ay högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. våttlumling av högst l ton metaller per kalenderår eller 
härdning ay högst l ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metall förbrukning av högst 50 
kilogram per kalenderår, eller 

6. metallbe1äggning med vakuummetod, om 
metall för brukningen uppgår till högst 500 kilogram per 
kalenderår. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 

17 kap 3 § 31.30 8 C 
Anbggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 
innehåller kvicksilver. 

17 kap6 § 31.60 12 C Anläggning för att tillverka elektrisk trad eller elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING 
Motorer, turbiner och reaktorer 

18kap1 § 34.10 12 C 
Anläggning for tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

- 34.1001 3 U 
Anläggrung för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

18kap2§ 34.20 6 C Provbänk för motorer, rurbiner eller reaktorer. 

Motorfordon 

18kap4§ 34.40 20 C 
Anläggning för till,-erkrung och sammansättning per kalenderår 
av 

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppglr till högst 3,5 ton, eller 

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstlndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 4 U 
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

]ärnvägsutrustning och flygplan 

18kap5§ 34.50 20 C Anläggning för 

1. tillverkning av jämvägsutrustning, 

2. tillverkning av flygplan, eller 

3. reparation av flygplan. 

Maskinell metallbearbetning 



Anläggning där det förekommer maskinell metall bearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

18 kap 8 § 34.80 C hydrauloljor i metallbearbetningsmaslcinerna är större än 1 
kubikmeter, om yerksamheten inte är tills tands- eller 
anmälcingspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 

l\{ed total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

- Total tankvolym för skälvätskor, processoljor och 
34.80-1 20 hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är stön e än t O 

kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skän-ätskor, processoljor och 

34.80-2 9 hydrauloljor i metallbearberningsmaskinem a är större än 5 
kubikmeter men högst t O kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

34.80-3 6 hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 

- 34.8001 T U 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearberningsmaskinerna är högst 1 
kubikmeter. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

Med förbrukning avses i detta kapitellösningsmedelstill förseln 
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt 

19kap 1 § syfte återvinns for återanvändning där även Meranvändning av 
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som 
slutligt bortskaffas som at-fa ll. 

19kap4 § 39.30 8 C 
Anläggning där organiska lösrungsmedel förbnlkas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspekcionen har klassificerats med l'iskfraserna 
"misstänks kunna ge cancer" (R-t-O), kan ge cancer" (R4S), 
"kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid 
inandning" 

(R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan 
ge fo sterskador" (R61), eller 

b) enligt E Ul'Opapadamente ts och rådets förordn.ing (EG) nr 
1272/ 2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring 
om upphä,'ande av direkti,-en 67/s48/ EEG och 
1999/ 4s/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/ 2006 
uppfyller kriteriema för att klassificeras i faroklassema 
"cancerogenitet kategori l A", 
" cancerogenitet kategori lB", "cancerogenitet kategoli 2", 
"mutagenitet i könsceller kategori t A", " mutagenitet i 
könsceller kategori lB", "reprodukrionstoxicitet kategori lA", 
eller "l'eprodukrionstoxlcitet kategori lB", 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring. 

3. mer än 500 kilogram .i fordonslackering, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 ,_ 



19 kap 5 § 39.35 8 C 
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalendcdr med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker uran för tillverkningsanläggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om verkS31nheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsm edel. 

Anmäln.ingsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningsplikrig enligt 2, 3 eller 4 §. 

39.50-1 16 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderå r. 

39.50-2 16 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-3 9 
- 2. ~1er än totalt S ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 6 U 
Anläggning där det per kalenderår förbruka s högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel 

- 39.5002 6 U 
.\nläggning där det per kalenderär förbrukas mer än 2,5 ton 
men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 4 U 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 
men högst 2,5 ton organ.iska lösningsmedel. 

39.5004 T U 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
or~an.iska lösningsmedel. 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 2 § 39.70 9 C Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljo r, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfalle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i l, om anläggningen 
avser verksamhet for energiproduktion eller kemisk industri 
och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och 
samma tillfålle och 

a) någon produkt enligt fÖl'eskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats m ed de riskfraser som 
ingår i faroklasserna " mycket giftig", "gi ftig", " frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen" , "repl'oduktionstoxlsk" eller 
"miljöfarlig", eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/ 2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut 
toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet 
kategoli 3", "speciftk organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1", "speciftk organ toxicitet upprepad exponering 
kategori 1", "frätande för huden kategori lA", "frätande för 
huden kategori lB", " frätande för huden kategori l C', 
"cancerogenitet kategori l A", "cancerogenitet kategori lB", 
"cancerogenitet kategori 2", " mutagenitet i könsceller kategori 



lA", 

"mutagenitet i könsceller kategori lB", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktions toxicitet kategori lA", 
"reproduktionstoxicitet kategori lB", 

"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori akut l", "farligt för va ttenmiljön kategori kronisk l", 
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt fOr 
vattenmiljön kateg011 kronisk 3", "farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mel' än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfalle . 

- 39.7001 T U .. -\nläggning för lagring a.v 

1. gasformiga eller flytande petrokem.iska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses il, om anläggningen 
avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri 
och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma 
tillfalle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de nskfraser som 
ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller 
:'miljöfarlig", eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut 
toxicitet kategori l", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet 
kategori 3", "specifik organtox1citet enstaka exponering 
kategori 1". "speciftk organtoxicitet upprepad exponering 
kategori l", "frätande för huden kategori lA", "frätande för 
huden kategori lB", "frätande för huden kategori lC", 
"cancerogenitet kategori 1_-\", "cancerogenitet kategori lB", 
"cancerogerutet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 
lA", "mutagenitet i könsceller kategori 1 B", "mutagenite{ i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori lA", 
"reproduktionstoxicitet kategori lB", 

"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori akut l", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk l", 
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4" eller "farligt for ozonskiktet", eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma 
tillfalle. 

- 39.8001 T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 



naturgas per kalenderår. 

~-\nläggnillg för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
20 kap 4 § 39.90 6 C bränsleflis eUer annat träbränsle per 

kalenderår 

- 399001 T U 
.Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränslefhs eller annat träbränsle per kalenderår. 

GAS- OCH VÄTSKEFO RMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 

21kap1 § 
t-.led azfall ochJarligt aifall avses i detta kapitel detsamma som i 
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011 ;927). 

A.tlaerob biologisk beh an dling 

Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 
biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall 

21 kap 3 § 40.02 12 C och även om det material som inte är stallgödsel består av 
högst 500 ton icke-farligt a\'fa11 per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndsplikcig enligt 2 §. 

Framstä llning av gas- och vätskeformiga bränslen 

Anläggning för att uppgradera eller för att pa annat sätt än 
21 kap 6 § 40.20 12 C genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 

megawattimmar gas eller värskeformlgt bränsle per kalenderar. 

Förbränning 

21 kap 11 § 40.60 C 
Anlaggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle används än fo ssil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas . 
.tVlmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
an.mälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 

40.60-1 8 högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men 

40.60-2 6 högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men 

40.60-3 8 högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 

1. högst SOO kilowatt, om annat bränsle används än enbart 
fo ssil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 



Gasturbinanläggning med en total rnstallel'ad tillförd effekt av 
21 kap 12 § 40.70 20 C högst 20 megawatt. 

Vindkraft 

21kap15 § 40.100 3 C Verksamhet med 

l, ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 
meter, 
2, två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gtuppstalion), eller 
3, ett vindkraftverk som står tillsammans med ett alulat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliklig enligt 13 eller 14 §. 

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
- 40.10001 T U lägre än 50 meter. 

Värme- och kylanläggningar 

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

21 kap 16 § 40.110 12 C 
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 
va tten täkt. 
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

21 kap 17 § 40.120 4 C grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattunmar. 
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

- 40.12001 T U grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattunmar. 

VATTENFÖRSÖRJNING 

- 41.9001 9 U 
Yattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 
utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 

Vattenverk med kemsteg för mer än 5000 personer men högst 

- 41.9002 6 U 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer 
men högst 50 000 personer 

- 41.9003 3 U \~attenverk för högst 5 000 personer. 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 C Anläggning för tvättning av 

l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2 fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4, fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.10-1 15 - Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 

2 iler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. iler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.10-2 10 - Tvättning av 

l, fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 



~ •• Salems 
_ kommun 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motOl'drivna fordon per kalenderår.. 

- 50.1001 6 U Anläggning för tvättning av 

l. fler än 1 250 personbilar per kalenderål", 

2. Hirre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fårre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 

4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 3 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar per kalenderar, 

2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1003 T U Anläggning för tvättning av 

l. högst 250 personbilar per kalenderår, 

2. högst 50 andra motordrivna fordon pex kalendcrar. 

23kap2 § 50.20 C Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1. mcr än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten äl' tillstånds-
eUer anmälningsplikrig enlig' 20 kap. 1,2 eUer 3 §. 

50.20·1 12 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20·2 8 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-3 6 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-4 8 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 T U 
Anläggning där det per kalenderh hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 T U 
Anliggning där det per kalenderår hanteras hogst 1 miljon 
normalkubikmeter gas anett som motorbränsle for försäl jning. 

- 50.2003 3 U Fordonsverks tad mer än SOO kvadratmeter. 

- 50.2004 T U Fordonsverkstad hogst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 T U 
Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för 
motorfordon. 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Hamnar 

63.1001 6 U 
Gäller för hamn där traftk medges for fartyg med en 
bruttodräktighet på högst 1 350. 

PWlkten gäller inre hamn för Försvarsmakten. 

24 kap 2 § 63.20 12 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte ftskehamn som är 
tillståndsplikrig enligt 1 §. 
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- 63.2001 6 U 
Fritidsbatshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller 
uppta~ 

- 63.2002 6 U 
Fritidsbåtshamn, för mcr än 200 men högst 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

63.2003 3 U 
F ritidsbåtshamn, fö r mer än SO men högst 200 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

63.2004 T U 
Fritidsbåtshamn, för högst SO båtar, med uppläggning eller 
upptag 

63.2005 T U Fritidsbätshamn utan uppläggning eller upptag 

Flygplatser 

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastmktur fö r militär 
- 63.4001 6 U flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller 

den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 6 C 
Flygplats for motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillsdndsplikrig 
enligt 3 eller 4 ~. 

- 63.5001 T U 
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 Elygröre1ser 
per kalenderår äger rum. 

Annan trafikinfrastruktur 

"'-äganläggning i drift uppH\.ten för allmän trafik, med en 
- 63.10001 96 U sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner] 

fordonskilometer per kalenderår. 
Yäganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 

- 63.10002 60 U sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 fordonskilometer 
per kalenderår. 
Väganläggning i drift upplaten för allmän trafik, med en 

- 63.10003 48 U sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 fordon skilometer 
per kalenderår. 

- 63.10004 T U Parkering 

- 63.10101 60 U 
Spåranläggnmg i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårIängd över 80 kilometer. 

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik ellet· nationell 
- 63.10102 36 U person och/ eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd 

över 30 kilometer. 

- 63.10103 16 U Ö\"11ga spåranläggningar. 

LABORATORIER 

25 kap 1 § 73.10 12 C 
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total goh1'ta som 
är större än 5 000 kvadratmeter. 

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 

1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälnings pliktig 
enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 

2. är till stånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljö balken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningsplikliga enligt 38 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

1 
j\ ·l ot~ \"fl !:l ! en Yä~tfjcka på c a 55 km med 50.000 fordon~pa~sager per dygn 

2 
r-.lors\·arar en Yä~tr:.icka p5 c:a 55 km med 25.000 fordon~pa~sager per dygn 

3 i\ !ots\.arar en vä).,'!' triicka på ca 25 km meJ 1O.lMJO fordonspassager per dygn 
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- "3.1001 12 U 
Kemiska eller biologiska laboratoller för utbildning med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 3 U 
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 
är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter. 

73.1003 T U 
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 
är högst 20 kvadratmeter. 

TANKRENGÖRING 

26 kap 2 § 74.20 9 C 
Anläggning [ör rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
am+änds för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 

~-\nmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

HÄLSO- OCH SJuKVARD 

27kap 1 § 85.10 20 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 9 U Sjukhus med högst 200 vardplarser. 

27 kap 2 § 8520 8 C 
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 
används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 T U Tandläkarmottagning. 

85.4001 T U Djursjukhus och liknande 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
28 kap 4 § 90.16 C föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 

000 personekvivalenter. 

90.16-1 16 
-mottagande aven föroreningsmängd som motsvarar mer än 
500 personekvivalenter men högst 2000 personeh-ivalenter. 

90.16-2 12 
- mottagande a\" en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

Avloppsreningsanläggrung som tar emot avloppsvatten med en 

- 90.2001 9 U föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
I personekvivalenter. 
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

- 90.2002 8 U förorerungsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
I personekvivalenter. 

902003 T U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 

AVFALL 

lvfed alfal!, återvinna a1!fall,fo'rbereda alfa/~fo'r återanviilldniIJg, 
29 kap 1 § matenalåtervinna a1!fall, bortskaffa atjål!, samla in at/all och U/tJäll! bil 

avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 § 
!Vfed farligt a1!fall och deponen'ng avses i detta kapitel detsamma 
som i avfalls förordningen (2011:927). 

29 kap 3 § 
Med inert at/all avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 
fOrordningen (2001 :512) om deponering av ,,-fall. 

i\led .fo·rbriillni}~gsol1kjggl1il1g och samfo'rbriillllillgsollliigglling avses i 
29 kap 4 § detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall, 

Förbränning 

Sam förbrännings- eller avfallsförbränrungsanläggning där icke-
29 kap 17 § 90.230 4 C farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden 

är högst 50 ton per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 
i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
- 90.23001 2 U farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 

ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall 

Deponering 

Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs 5ma 

29 kap 19 § 90.281 4 C sund, kanaler eller vattem-ågar som massorna har muddrats 
från. om 

I. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 

2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 T U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 

29 kap 26 § 90.341 4 C 
förordningen (2001 :512) om deponering av avfall, fram till 
dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma 
förordning. 

90.34101 T U 
Sluttackt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 
26 §. 
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit 
i egen verksamhet 

29 kap 29 § 90.391 6 C 
_\tervinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 

2. behandltngen leder till marerialatervinning 

Biologisk behandling 

29 kap 31 § 90.1 i l C 
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, 
om 
1. a'dallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer 'än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 
eller 
2. ayfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton. men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillsrånds-
eller anmäJrungsphktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
90.171-1 8 trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per 

kalenderår. 
- Den tillf6rda mängden annat avfall än park- och 

90.171-2 6 trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 

90.171-3 4 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 
ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, 
om 

- 90.1 7001 T U 1. ayfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
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mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Animaliskt avfall 

Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 

29 kap 33 § 90.251 24 C 
genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton 

I per kalenderår. 

Återvinning för anläggnings ändamål 

.Återvinning av icke-farligt avfall [ör anläggningsändamål på ett 
29 kap 35 § 90.141 T C sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 

om föroreningsrisken är tinga. 

Uppgrävda massor 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 

29 kap 37 § 90.370 T C 
massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen 
pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är 
tillstandspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 
Konvertering av smittförande avfall 

29 kap 38 § 90.382 T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

Avvattning 

29 kap 39 § 90.375 12 C 
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton 

Mekanisk bearbetning och sortering 

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
29 kap 41 § 90.11 0 C bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 

ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamal. 

90.110-1 16 - Den hanterade avfallsmängden är större än 

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 

90.110-2 12 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 
kalenderår. 

90.110-3 T 
- Tillfallig !u:ossning/ årelvinning for byggnads- eller 
anläggningsandamål 

29 kap 43 § 90.80 9 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall 

- 90.8001 T U 
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 
000 ron per kalenderår. 

Elavfall 

Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 
29 kap 44 § 90.90 9 C avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 

innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller 
utrustning som innehMler isolerolja. 



Uttjänta fordon 

29 kap 46 § 90.120 9 C Tömma, demontera eller pa annat sätt yrkesmässigt återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilshotningsförordningen 
(2007:186), eller 
2. andra ut~änta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
overstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns a'" en 
bilskrotare som är auktmiserad enligt 
bilskrotnings förordningen. 

Förberedelse för återanvändning 

29 kap 47 § 90.29 T C 
Förbereda avfall för återanvändning 

Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 49 § 90.40 9 C 
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tilWille är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall 
i andra fall. 
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

- 90.4001 2 U mängden avfall vid något tillfålle är högst 10 ton. 

A tervinningsplatser för producentavfall (förpackningar) 
90.4002 2 U avsedda för allmänheten 

29 kap 51 § 90.60 4 C 
Lagnng av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfille är 

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 1 500 kilogr!tm men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä, 

5. hagst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

90.6001 T U 
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 

I. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

2 högst 1 500 kilogram och utgörs av blyba ttel1er, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

Lagring och avskiljning av koldioxid 
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Borming i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
29 kap 64 § 90.520 9 C geologisk lagring a'· koldioxid 

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

29 kap 70 § 90.430 4 C 
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäUer inte om behandlingen är anmälnings-
eller till ståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 2 § 92.20 C 
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med Skall' ammunition till 
ftnkalibriga yapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 
5 000 skort per kalenderår. 

92.20·1 8 - Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20·2 6 - Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalendedr. 

92.20·3 3 - Mer än S 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
· 92.2001 T U med skarp ammunition till ftnkalibriga vapen (kaliber högst 20 

millimete~) för högst 5 000 skott p~r kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 6 C Permanent tä'dings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

· 92.10001 9 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 

· 92.10002 6 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

· 92.10003 3 U Golfbana med sammanlagt högst 9 håL 

TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 8 C Tvätteri för mer än 2 ton tvä ttgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som 

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt • > 

19 kap. 4 §. 

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av 
· 93.1001 6 U vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som 

är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 T U Tvätteri för högst 2 ton rvattgods per dygn. 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

Lackering m.m. 

o 100.1001 9 U 
Förbrukning ay mer än 20 ton farg eller lack eller mer än 10 
ton pulver per kalenderår. 

· 100.1002 4 U 
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton nrg eller lack eller 
minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 

Hantering av brom- eller fluorkarboner 

· 10LlOOl 9 U 
Om tappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom-
eller klorfluorkarboner per h. 

- 101.1 002 4 U 
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarhoner per år. 



- 1011003 T U 
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom-
eDer klorfluorkarboner per år. 

- 1011004 12 U 
Om rappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per ~r. 

- 101.1 005 4 U 
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 1011006 T U 
Omtappning aY högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom-
eller klorfluorkarboner per år. 

H ÄLSOSKYDDSVE RKSAMHETER 

U tbildn ingsverksamhet och liknande 

- 200.10-2 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskoia med mer än 50 elever. 

- 200.10-3 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 ele,-er. 

- 200.10-4 6 C Interna tionell skola. 

- 200.10-5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola. 

- 200.10-6 6 C Förskola. 

- 200.10-7 T C Förskoleklass, öppen förskola. 

- 200.10-8 T U Familjedaghem. 

Samlingslok aler och liknande 

- 200.20-1 T U 
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 
högskolor. 

- 200.20-2 T C FLitidshem och öppen fl-itidsverksamhet. 

- 200.20-3 T U Fritidsgård och liknande. 

Skönhetsvård och liknand e 

- 200.30-1 2 U Solarium. 

- 200.30-2 T U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

- 200.30-3 T U Frisersalong. 

Vård och h älsa 

- 200.40-1 6 U Lokaler för vå rd eller annat'omhändertagande >5 boende. 

- 200.40-2 2 C Fotvård. 

- 200AO-3 4 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet. 

- 200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 

- 200.40-5 T U Övriga altemati,~a behandlingar. 

Idrott och liknande 

- 200.50-1 6 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

- 200.50-2 4 C 
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor. 

- 200.50-3 4 U Strandbad. 

Boende 

- 200.60-1 9 U 
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-2 8 U 
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 
inom samma bostadsområde. 

- 200.60-3 6 U 
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 
samma bostadsomrade. 

- 200.60-4 4 U 
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 



- 200.60-5 6 U 
Hotell, kursgård med övemattningsmöjhghet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, kriminalvård. 

- 200.60-6 4 U Camping/ stuganläggning. 

- 200.60-~ T U Bed & breakfast. 

- 200.60-8 4 U Övrigt tillfälligt boende. 

Förvaring av djur 

- 200.70-1 T U Lokaler för förvaring av djur. 

.. 
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 Kommunstyrelsen 

KS § 145 KS/2019:354 - 310 

Beslut om ny busshållplats på Skyttorpsvägen 

Seniorboendet Bovieran håller på att bygga 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och 
Säbyvägen. Lägenheterna kommer att stå klara i slutet av 2020. Närmaste avståndet till en 
busshållplats från de nya lägenheterna är idag ca 500 m. För att göra det avståndet kortare 
föreslås en ny busshållplats anläggas på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande busshållplats 
Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (dvs intill Bondestigens västra utfart). Fem 
minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd i medelstora städer. 
Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie på 400 meter. 

Idag går buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) på 
Skyttorpsvägen. Det finns möjlighet att utöka linje 708 med en ny busshållplats utan att det 
påverkar restiderna i någon större utsträckning.  

Via Trafikverket och Trafikförvaltningen finns det möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering vid anläggning av ny busshållplats. Då finns möjlighet att få bidrag med upp 
till 50 % av den totala kostnaden. Ansökningsperioden för åtgärder under 2020 har dock gått 
ut. Det finns däremot möjlighet att ansöka om åtgärder som påbörjas under 2021. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 20 november 2019 § 128. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige tillför 1,5 mkr till kommunstyrelsens för projektering och uppförande av 
en ny busshållplats på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- och 
cykelbana från kommunfullmäktiges investeringsmedel till förfogande. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 128 KS/2019:354 

Beslut om ny busshållplats på Skyttorpsvägen

Seniorboendet Bovieran håller på att bygga 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och 
Säbyvägen. Lägenheterna kommer att stå klara i slutet av 2020. Närmaste avståndet till en 
busshållplats från de nya lägenheterna är idag ca 500 m. För att göra det avståndet kortare 
föreslås en ny busshållplats anläggas på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande busshållplats 
Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (dvs intill Bondestigens västra utfart). Fem 
minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd i medelstora städer. 
Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie på 400 meter.

Idag går buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) på 
Skyttorpsvägen. Det finns möjlighet att utöka linje 708 med en ny busshållplats utan att det 
påverkar restiderna i någon större utsträckning. 

Via Trafikverket och Trafikförvaltningen finns det möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering vid anläggning av ny busshållplats. Då finns möjlighet att få bidrag med upp 
till 50 % av den totala kostnaden. Ansökningsperioden för åtgärder under 2020 har dock gått 
ut. Det finns däremot möjlighet att ansöka om åtgärder som påbörjas under 2021.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-11-07.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att förfoga
1,5 mkr till kommunstyrelsens för projektering och uppförande av en ny busshållplats
på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- och cykelbana.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om statlig
medfinansiering för den nya busshållplatsen inför 2021.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda befintlig avsmalning på den omnämnda
30- sträckan.

Yrkanden och proposition

Petter Liljebladh (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag till beslut. Ordföranden 
konstaterar att enbart ordförandens reviderade förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar i enlighet med det.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att förfoga
1,5 mkr till kommunstyrelsens för projektering och uppförande av en ny busshållplats
på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- och cykelbana.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om statlig
medfinansiering för den nya busshållplatsen inför 2021.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda befintlig avsmalning på den omnämnda 30
sträckan.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen
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MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Ny busshållplats på Skyttorpsvägen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att
tillföra 1,5 mkr från investeringsreserven för projektering och uppförande av en
ny busshållplats på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- 
och cykelbana mot Bovieran.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar även ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om statlig
medfinansiering för den nya busshållplatsen inför 2021.

Ärendet 

Seniorboendet Bovieran håller på att bygga 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och 
Säbyvägen. Lägenheterna kommer att stå klara i slutet av 2020. Närmaste avståndet till 
en busshållplats från de nya lägenheterna är idag ca 500 m. För att göra det avståndet 
kortare föreslås en ny busshållplats anläggas på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande 
busshållplats Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (dvs intill Bondestigens 
västra utfart). Fem minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd 
i medelstora städer. Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie 
på 400 meter. 

Idag går buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) på 
Skyttorpsvägen. Det finns möjlighet att utöka linje 708 med en ny busshållplats utan att 
det påverkar restiderna i någon större utsträckning.  

Via Trafikverket och Trafikförvaltningen finns det möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering vid anläggning av ny busshållplats. Då finns möjlighet att få bidrag med 
upp till 50 % av den totala kostnaden. Ansökningsperioden för åtgärder under 2020 har 
dock gått ut. Det finns däremot möjlighet att ansöka om åtgärder som påbörjas under 
2021.  

Utformning 

Det finns flera olika typer av busshållplatser, i Salems kommun är den vanligaste typen 
fickhållplats. 

Projekteringen bör avgöra vilken utformning och vilken plats som är mest anpassad för 
busshållplatsen då det finns flera aspekter som avgör det. Dessa aspekter är exempelvis 
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vägens lutning, svängradie m.m. Den exakta placeringen av busshållplatserna kommer att 
avgöras i ett senare skede. 

Trottoar, övergångsställe och GC-bana  
För att busshållplatsen ska bli säker krävs det att det går att komma till den via en 
trottoar. Då behövs också ett övergångsställe för att kunna ansluta till båda sidor av 
Skyttorpsvägen. Då Bovieran inte ligger intill Skyttorpsvägen behövs även en ca 150 m 
lång gång- och cykelväg från Bovieran till busshållplatsen.  
Behovet av väderskydd, cykelställ, belysning, vegetation och dylikt bör undersökas och 
diskuteras med trafikförvaltningen under projektets gång. Det bör också i 
projekteringsskedet klargöras, och vid behov avtalas om, vem/vilka som ska anlägga, 
bekosta och underhålla hållplatsen och det som hör till, till exempel plattform, 
väderskydd, hållplatsutrustning, anslutande gångväg m.m.  

Finansiering 

Gatuenheten föreslår att en ansökan om statlig medfinansiering görs inför 2021. Det 
finns då möjlighet att få upp till 50 % bidrag för åtgärden. Första spadtaget får då inte tas 
innan 2021. Gatuenheten beräknad då att busshållplatsen kan stå klar i början av 2021, 
beroende på hur vädret ser ut.  

Gatuenheten uppskattar att kostnaden för att projektera, anlägga busshållplats, 
övergångsställe, trottoar och GC-bana uppgår till 1,5 mkr. För att få en tydligare bild av 
kostnaden måste en projektering göras av en konsult.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Grov kostnadsspecifikation busshållplats

Delges 



Projekt/byggledning 100 000
Projektering/planering 200 000
besiktning 30 000
Summa byggherrekost 330 000

Trafikplanering/avstängning 100

Busshållplats 2 st
Fräsning/rivning asfalt 100 kvm 40 000
Kantsten 100 000
Taktilplattor 40 000
Schakt/fyll 150 000
Asfaltering 130 000
Betongplatta för hållplats 100 000
Dagvattenhantering 50 000
GC-väg 200 m 350 000
Belysning o el till busshållplats 100 000

Produktionskostnader 1 060 100
Risklikvid 100 000
Summa investering 1 490 100
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 147 KS/2019:120 - 106

Revidering av avtal och reglemente för den gemensamma 
lönenämnden med Håbo och Trosa kommuner

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att gå samman med Håbo och Trosa kommuner i 
ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd. I samband med detta presenterades 
förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal mellan de tre 
kommunerna kring samarbetet. Efter Salems kommuns anslutning till den gemensamma 
lönenämnden har de andra kommunerna funnit skäl att ändra/justera vissa skrivningar i både 
reglemente och avtal varför dessa nu behöver tas upp för nytt beslut. I respektive dokument 
är det markerat vilka ändringar som är gjorda med fet stil för tillagd text samt överstrykning 
där text är borttagen.

I huvudsak innebär förändringarna i reglementet att nämndens sammansättning tydliggjorts, 
att respektive kommun tar eget arkivansvar, att nämnden har möjlighet att ha extrainkallade 
möten på distans samt att personalchef ersätter administrativ chef i samband med 
delgivning.

Avtalet har tydliggjorts främst avseende skillnader i Trosa och Salems kommuners avtalstid, 
att man betalar samma ersättning samt avseende nämndens sammansättning.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den
gemensamma lönenämnden.
2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan kommunerna Håbo, Trosa
och Salem.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

6
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Samverkan inom löneadministrationen mellan 
kommunerna Håbo, Trosa och Salem. Nytt avtal och 
reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den
gemensamma lönenämnden.

2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan kommunerna
Håbo, Trosa och Salem

Ärendet 
I juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att gå samman med Håbo och Trosa 
kommuner i ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd. I samband med detta 
presenterades förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal 
mellan de tre kommunerna kring samarbetet. Efter Salems kommuns anslutning till den 
gemensamma lönenämnden har de andra kommunerna funnit skäl att ändra/justera 
vissa skrivningar i både reglemente och avtal varför dessa nu behöver tas upp för nytt 
beslut. I respektive dokument är det markerat vilka ändringar som är gjorda med fet stil 
för tillagd text samt överstrykning där text är borttagen.  

I huvudsak innebär förändringarna i reglementet att nämndens sammansättning 
tydliggjorts, att respektive kommun tar eget arkivansvar, att nämnden har möjlighet att 
ha extrainkallade möten på distans samt att personalchef ersätter administrativ chef i 
samband med delgivning.  

Avtalet har tydliggjorts främst avseende skillnader i Trosa och Salems kommuners 
avtalstid, att man betalar samma ersättning samt avseende nämndens sammansättning. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Ulf Haraldsson 
HR-chef  
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SAMVERKANSAVTAL

Håbo, Trosa och Salems kommuner bildar den 1 januari 2020 en gemensam lönenämnd.

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation.

1§ Uppgifter mm

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Håbo, Trosa och 
Salems kommuner. Nämnden svarar också för gemensam upphandling av pensionsadministration.

Lönenämnden svarar för:

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion i Håbo kommun.
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och

förtroendevalda i Håbo, Trosa och Salems kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av externa lönefiler till lönesystemet,

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt exportfil till
respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföring.

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar och avtal som reglerar anställningsvillkor för
anställda och förtroendevalda.

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes.

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
- Att informera de andra kommunerna om förändringar i respektive verksamhet som kan

komma att påverka löneadministrationen.

2§ Administration

Kommunstyrelsen i Håbo kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

3§ Äganderätt till egendom mm

För lönenämndens verksamhet ska Håbo kommun äga fast och lös egendom som nämnden behöver 
för att utföra sitt uppdrag. Kommunstyrelsen i Håbo kommun är anställningsmyndighet för den 
personal som arbetar inom lönenämndens verksamhetsområde.

4§ Försäkring

Håbo kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som används för 
lönenämndens verksamhet försäkras.
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5§ Kostnadsfördelning mm

Budget

Lönenämnden ska i februari eller av nämnden annan beslutad tidpunkt, året före det aktuella 
budgetåret, redovisa budgetförslag till nämnden fördelat mellan de tre kommunerna utifrån en 
prognos över antalet utbetalda löner och priser som redovisas nedan under kostnadsfördelning.

Samråd med Trosa och Salems kommuner ska ske senast under mars månad före det aktuella 
budgetåret. Håbo kommun ska senast under november månad samma år fastställa budgeten för 
lönenämnden.

Kostnadsfördelning

Håbo kommun ansvarar för att lönenämndens kostnader står i överensstämmelse med budgeten 
2020.

Salems kommun ersätter Håbo Kommun med 120 kr per utbetald lön och månad 2020. År 2021 
beräknas kostnadsfördelning ske utifrån de faktiska antal löner mellan kommunerna.

Trosa och Salems kommuner ersätter Håbo kommun med 120 kr per utbetald lön och månad, år 
2020. 

Avviker antalet löner väsentligt mellan kommunerna ska detta regleras vid bokslutet.

Revidering ska göras årsvis under avtalsperioden, därför ska det totala priset för Trosa och Salems 
kommuner göras årligen.

Trosa och Salems kommuner ersätter Håbo kommun månadsvis i efterskott, baserat på antalet 
utbetalda löner respektive månad.

Skulle oförutsedda kostnader uppstå under året, exempelvis driftstörningar i lönesystemet som 
kräver inköp av konsultinsatser, ska kostnadsfördelningen mellan kommunerna lösas i samförstånd.

6§ Insyn i förvaltningen

Trosa och Salems kommuner ska ha rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i 
samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är.

7§ Mandatperiod avseende Salems kommun

7§ Avtalsperioder 

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna

 Den första mandatperioden kommer att vara 1 januari  2020  fram till den 1 januari efter det att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år från 
den 1 januari efter allmänna val hållits till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens 
verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 
utgång.
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Trosa kommuns avtalsperiod löper på t.o.m. 2020-12-31. Därefter löper avtalet på med 4 år i 
taget.

Salems kommuns avtalsperiod ska följa de ordinarie mandatperioderna. Den första 
mandatperioden kommer att vara 1 januari 2020 fram till den 1 januari efter det att allmänna val 
till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år från den 1 januari 
efter allmänna val hållits till kommunfullmäktige i hela landet

8§ Sammansättning

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare som utses av respektive kommun. 

Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Håbo kommun.

Håbo kommun utser en ledamot och en ersättare. Trosa kommun utser en ledamot och en 
ersättare. Salems kommun utser en ledamot och en ersättare.

Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Håbo kommun 
och att posten som vice ordförande växlas årsvis mellan ledamot från Trosa och Salems 
kommuner.

År 2020 innehas posten som vice ordförande av Salems kommun.

9§ Omförhandling mm

Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla omförhandling av 
detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas exempelvis flera samarbetspartner, ny 
teknik, ny upphandling av lönesystem, kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av lönesystem 
etc.

10§ Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2022.

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2020 för Trosa kommun

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2022 för Salems kommun. 

Uppsägning ska äga rum senast 9 månader före avtalstidens utgång. Sker inte sådan uppsägning är 
avtalet förlängt med fyra år varje gång.

2019-……     2019-……  2019-……

För Håbo kommun För Trosa kommun För Salems kommun

………………………….       …………………………….               ……………………………..
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Ordf Kommunstyrelsen  Ordf  Kommunstyrelsen Ordf  Kommunstyrelsen

………………………….    …………………………….           ……………………………..

Kommundirektör  Kommunchef  Kommundirektör

………………………....  …………………………….     ……………………………..

Personalchef Personalchef Personalchef
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Reglemente för gemensam lönenämnd

1 Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx
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Salems kommun har kommit överens med Håbo och Trosa kommuner att Salems kommun från och 
med 1 januari 2020 ingår i den gemensamma lönenämnd som Håbo och Trosa haft sedan 1 januari 
2006. Syftet är att samverka angående löneadministration.

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1§ Uppgifter mm

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Salems, Håbo 
och Trosa kommuner.

Lönenämnden svarar för:

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och

förtroendevalda i Salem, Håbo och Trosa kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av lönefil i lönesystemet,

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt till respektive
kommuns ekonomiavdelning för bokföringen.

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar, avtal och beslut som reglerar
anställningsvillkor för anställda och förtroendevalda.

- Arkivfrågor avseende löneadministration. Kommunstyrelsen i Håbo är arkivmyndighet enligt
fastställd arkiveringsplan som nämnden beslutar om.

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
- Att informera Håbo kommun om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att

påverka löneadministrationen

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 
reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med 
årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

2§ Sammanträden

Den gemensamma nämnden ska sammanträda en gång per år, på dag och tid som nämnden 
bestämmer. Nämnden sammanträder i Håbo om inte nämnden själv bestämmer annat. 

Nämnden får därutöver hålla flera sammanträden där ledamöterna kan vara närvarande på 
distans. Sammanträde med deltagare på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans. 
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3§ Sammansättning

Av Kommunallagen följer att Håbo kommun utser ordförande och vice ordförande. Dessa väljs för 
samma tid som nämndens mandatperiod, dvs från 1 januari 2020 för Salems del fram till dess att att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet och därefter fyra år räknat från 1 januari 
året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige.

Parterna är överens om att ordförandeposten ska innehas av ledamoten från Håbo kommun och att 
posten som vice ordförande ska växla mellan Trosa kommun och Salems kommun.

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Respektive kommun utser en ledamot och en 
ersättare. Ordförandeposten innehas av ledamoten från Håbo kommun och posten som vice 
ordförande växlas årligen mellan Trosa kommun och Salems kommun.

4§ Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 
turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 
träda in istället för ersättare från ett annat parti. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan 
ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på 
sammanträde även när de inte tjänstgör.

5§ Anmälan om förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast kalla in ersättare.

6§ Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar 
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

7§ Ersättare för ordföranden

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/ vice ordförandens samtliga 
uppgifter.

8§ Justering och anslag av protokoll
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Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från respektive Trosa kommun och Salems 
kommun.

Nämnden kan besluta att en paragraf i ett protokoll skall justeras omedelbart.  Paragrafen bör 
justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande 
kommuns digitala anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att 
kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på respektive anslagstavla.

9§ Reservation

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

10§ Delgivning

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, administrativ chef, 
personalchef och ekonomichef i Håbo kommun samt motsvarande anställda i Trosa och Salems 
kommuner.

11§ Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska 
underteckna handlingarna.
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 Kommunfullmäktige 
 

  

KF § 21 KS/2019:120 - 106 
 
Samverkan inom löneadministrationen mellan kommunerna 
Håbo, Trosa och Salem 

Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun upprätthålls av ett fåtal personer 

och blir därmed mycket sårbar med avseende på kontinuitet. Tillika står enheten inför en 

tidskrävande och kostsamt projekt (ca 3 mnkr) avseende nödvändigt byte av lönesystem. 

Kommunstyrelseförvaltningen söker därför en alternativ lösning i form av samarbete med 

andra kommuner där sårbarheten väsentligen minskar och där drift- och personalkostnader 

delas mellan flera parter. Kommunstyrelseförvaltningen förordar ett samarbete med Håbo 

kommun och Trosa kommun. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 14 mars 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 55/2019 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa och 

Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den 1 

januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna förslag till 

samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma 

lönenämnden. 

Yrkanden och proposition 

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

beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa och 

Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den 1 

januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna förslag till 

samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma 

lönenämnden. 

______________________ 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

Beslutsexpediering 

Håbo kommun 

Trosa kommun 

Personalchef 

Arkiv 

 

 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 148 KS/2019:334 - 163

Övergripande styrdokument för krishantering

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt i överenskommelsen mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL), “ 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ” beskriv det att kommunen ska ta fram 
ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla de 
övergripande strategierna och utvecklingsmålen för kommunens krishanteringsarbetet.

Det övergripande styrdokumentet för krishantering, ersätter det äldre styrdokumentet 
“Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun ”, antaget på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2017, § 27.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar “Övergripande styrdokument för krishantering”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Plan för extraordinär händelse - Salems
kommuns krishanteringsplan” delegeras till kommunstyrelsen .
3. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Utbildning- och övningsplan för
krishantering” delegeras till kommundirektören.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

7
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen 

Övergripande styrdokument för krishantering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar “Övergripande styrdokument för krishantering”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Plan för extraordinär händelse -

Salems kommuns krishanteringsplan” delegeras till kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Utbildning- och övningsplan för

krishantering” delegeras till kommundirektören.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt i överenskommelsen mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), “Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ” beskriv det att 
kommunen ska ta fram ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska innehålla de övergripande strategierna och utvecklingsmålen för 
kommunens krishanteringsarbetet.  

Det övergripande styrdokumentet för krishantering, ersätter det äldre styrdokumentet 
“Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun”, antaget på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2017, § 27.  

Ärendet 

Inför varje ny mandatperiod ska en plan för hur kommunen arbetar med krishantering 
antas. Planen ska antas senast den 31 december året efter ordinarie val. I 
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan MSB och SKL preciseras 
ytterligare statens förväntningar på hur krisberedskapen ska genomföras. 
Överenskommelsen förtydligar bland annat innehållet i det styrdokumentet som ska 
finnas. 

Nyheter i överenskommelsen för 2019-2022 är: 

● I den tidigare överenskommelsen skulle det övergripande styrdokumentet
innehålla en utbildnings- och övningsplan samt plan för extraordinära händelser.
I 2019 års överenskommelse ska dessa två dokument hanteras separat och
beslutas som lägst av kommundirektören.

● I tidigare överenskommelse skulle styrdokumentet även innehålla ett avsnitt om



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-10-28 
Dnr 2019:334 

2 av 4 

höjd beredskap. Under föregående mandatperiod så kom MSB och SKL överens 
om en ny överenskommelse som gäller kommunernas arbete med civilt försvar 
“Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020”. I och 
med den överenskommelsen har kravet om höjd beredskap helt tagits bort i 
överenskommelsen angående krisberedskap 2019-2022. 

För att uppfylla kraven i överenskommelsen har en revidering av “Krishanteringsplan, 
inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun”, antagen av kommunfullmäktige 
§ 27/2017, tagits fram och det övergripande styrdokumentet för krishantering föreslås
ersätta den tidigare planen.

Förändringar i planen 
● Planen beskriver de övergripande strategierna och utvecklingsarbetet för

följande områden inom krishantering:
○ Risk- och sårbarhetsanalysen
○ Geografiskt områdesansvar
○ Övning- och utbildning
○ Krishantering
○ Rapportering
○ Ekonomi

● Den mer operativa krishanteringsplanen - som beskriver hur kommunen ska
arbeta under en kris är bortlyft och hanteras separat i regel med de nya
riktlinjerna.

● Avsnittet om utbildning och övning finns kvar i det övergripande styrdokumentet
men kommer att kompletteras med en utbildning- och övningsplan, som också
hanteras separat i regel med de nya riktlinjerna.

● Avsnittet om höjd beredskap är borttaget och regleras nu i en annan
överenskommelse.

Styrdokumentet disposition 
Det övergripande styrdokumentet inleds med en beskrivning av kommunens syfte och 
mål med krishanteringsarbetet. 

Mål för kommunens krishantering: 
● Förmåga att hantera extraordinära händelser
● Minska störningarna i ordinarie verksamhet
● Upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Utifrån Sveriges tre krishanteringsprinciper; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och 
närhetsprincipen beskrivs de roller och ansvar som kommunen och dessa förvaltningar 
har vid en kris, men också andra aktörers ansvar i det svenska krishanteringssystemet.  

Genom att arbeta förberedande, förebyggande, hanterande och lärande ska kommunens 
krishanteringsarbete vara proaktivt. Kommunen måste, före en händelse, arbeta med att 
identifiera vilka händelser som skulle kunna inträffa i kommunen och i den fasen också 
aktivt arbeta med att minska sannolikheten för att händelsen inträffar och/eller för att 
minska konsekvenserna av händelsen. Kommunen måste även förbereda sig på att kunna 
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hantera en händelse och på ett effektivt sätt dra lärdomar, både av den inträffade 
händelsen och hanterandet av den.  

Risk - och sårbarhetsanalys  
I det förebyggande arbetet med kommunens krisberedskap beskrivs processen för 
framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen med tillhörande åtgärdsplan. Samtliga 
förvaltningar kommer med start 2020 få i uppdrag att, utifrån de kommunövergripande 
riskerna, ta fram sårbarhetsanalyser med tillhörande handlingsplan för åtgärder. 
Sårbarhetsanalysen ska sedan kompletteras med lokala verksamhetsrisker. 
Förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser ska uppdateras vart fjärde år, senast sista 
mars året efter ordinarie val. Varje år presenteras en sammanfattning av förvaltningarnas
samt kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys inklusive åtgärdsplaner till 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 

Geografiskt områdesansvar 
Inom det geografiska områdesansvaret ska kommunen under mandatperioden arbeta 
fram rutiner för hur samordning mellan kommunala och privata aktörer, inför och vid en 
extraordinär händelse ska gå till.  

Övning och utbildning  
För att säkerställa kunskapsnivån ska den centrala krisledningen 
(krisledningsnämnden/krisledningsgruppen) årligen utbildas eller övas på området. 
Övningarna ska vara baserade på identifierade risker utifrån den aktuella risk- och 
sårbarhetsanalysen och en av utbildningarna varje mandatperiod ska beröra höjd 
beredskap. Vid planering för en övning eller utbildning ska även hänsyn till aktuella 
skeenden i samhället tas. Respektive förvaltningschef ansvarar för att den egna 
personalen är utbildad och övad i sitt uppdrag för att kunna hantera en eventuell kris. 
För att underlätta möjligheten till att öva lokalt ska kommunen utveckla möjligheten till 
att öva enkelt.  

Krishantering 
I avsnittet krishantering beskrivs det hur kommunens krishanteringsorganisation ska se 
ut, vad krisledningsnämnden och krisledningsgruppens övergripande ansvar är samt hur 
ansvarsfördelningen vid olika typer av händelser ser ut. I avsnittet presenteras även 
kommunens mer långsiktiga mål om uthållighet och att krisledningsgrupp ska ha förmåga 
att bedriva arbete dygnet runt.  

Den operativa krishanteringsplanen finns som tidigare beskrivit inte längre med i det 
övergripande styrdokumentet utan hanteras separat, detta utifrån nya riktlinjer. 
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar även att den mer operativa delen av 
krishanteringsplanen antas av kommundirektören, för på ett smidigare sätt kunna 
uppdateras efter lärdomar som har tagits vid exempelvis händelser och övningar. På så 
sätt kan det operativa krishanteringsarbetet vara mer flexibelt och anpassas till en snabbt
föränderlig verklighet.  
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Rapportering 
Kommunen har en skyldighet att hålla den myndighet som regeringen utser uppdaterad 
om kommunens krishanteringsarbete, både i förberedande syfte och under en händelse. 
Detta avsnitt beskriver hur Salems kommun rapporterar sitt krishanteringsarbete till 
Länsstyrelsen i Stockholms län, både vad som rapporteras och via vilka kanaler/medium 
som kommunen har möjlighet att rapportera, exempelvis via WIS och Rakel.  

Ekonomi 
Till sist beskrivs det hur det ekonomiska medlet kommunen erhåller i bidrag varje år för 
sitt arbete inom krisberedskapen används. Medlet används framförallt till att finansiera 
tjänsten säkerhetssamordnare men också för att utveckla kommunens 
krishanteringsarbete. 

Ekonomiska konsekvenser 

En viss del av det utvecklingsarbete som beskrivs i det styrdokumentet kommer att 
medföra kostnader för förvaltningar i form av nedlagd arbetstid. Övriga kostnader som 
beskrivs i dokumentet är normalt utvecklingsarbete av krisberedskapen och finansieras 
genom kommunens bidrag för krisberedskap. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare 

Bilagor 

Övergripande styrdokument för krishantering 

Delges 

Länsstyrelsen Stockholms län, senast 31 dec 2019. 
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Inledning 

Salem är den nära kommunen. Här är det tänkt att du ska kunna växa upp och bo under hela livet. Vi 
vill ta tillvara den lilla kommunens fördelar, genom att skapa en god miljö och trygghet med kvalitet. 
I kommunen arbetar vi, i samarbete med flera olika aktörer och engagerade kommunmedborgare, 
för att Salem ska vara en trygg och trivsam kommun. En del i detta är kommunens arbete med 
krisberedskap.  

Dokument “Övergripande styrdokument för krishantering” beskriver Salems kommuns övergripande 
strategier inom området för krisberedskap och extraordinära händelser. Till dokument kopplas 
sedan olika handlingsplaner. Styrdokumentet utgör grunden för att möta de krav som finns i lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) samt överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap. 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag 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 kommun eller ett landsting.” 

1 kap. 4§ lag (2006:544) 
Syfte 

Syftet med det övergripande styrdokumentet för krishantering (ÖSK) är att öka kommunens förmåga 
att hantera extraordinära händelser och på så sätt minska störningen i ordinarie verksamhet, men 
även att minska risken för att oönskade händelser inträffar. Förutsättningar för att kunna hantera 
extraordinära händelser är förmågan att snabbt kunna inhämta och förmedla information, göra en 
bedömning av händelsens omfattning och samordna insatserna på ett effektivt sätt. 

Mål för kommunens krishantering 

● Förmåga att hantera extraordinära händelser
● Minska störningarna i ordinarie verksamhet
● Upprätthålla samhällsviktig verksamhet
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Aktörer, roller och ansvar 

När en oönskad händelse inträffar, inträffar den alltid inom en kommuns geografiska område, vilket 
ställer höga krav på kommunens krisberedskap. En oönskad händelse påverkar ofta flera 
samhällssektorer och därmed verksamheter, varför förebyggande och förberedande arbete måste 
ske både inom en samhällssektor och över sektorsgränser. Detta ställer krav på samverkan och 
samordning både inom och mellan olika aktörer.  

Krishanteringsprinciper 

I enlighet med det svenska systemet för krisberedskap utgår Salems kommun från de tre 
grundprinciper: 

Ansvarsprincipen 
Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden 
har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för 
varje aktör att samverka med andra. 

Likhetsprincipen 
Likhetsprincipen innebär att målsättningen med verksamheten under en krissituation är att den ska 
vara så lik den ordinarie verksamheten som möjligt. En strävan ska vara att så fort som möjligt efter 
en kris komma tillbaka till ordinarie verksamhet.  

Närhetsprincipen  
Närhetsprincipen innebär att man utgår från närheten till det inträffade, både geografiskt och 
organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat och av dem som händelsen berör.  

Grundprinciperna innebär att samtliga aktörer inom kommunens geografiska område samt samtliga 
aktörer inom Salems kommun, tar ansvar för upprätthållande av verksamhet inom sitt 
ansvarsområde, såväl före som under och efter en oönskad händelse som kan föranleda en 
samhällsstörning och/eller kris för organisationen.  

Vid en oönskad händelse eller hot om oönskad händelse ligger ansvaret i första hand hos de närmast 
berörda, hos den organisation som drabbas samt hos den eller de verksamheter som är inblandade. I 
enlighet med grundprinciperna har den aktör som innehar ett visst ansvar under normala 
förhållanden detta ansvar även vid en oönskad händelse. Detta innebär att den nämnd, bolag, 
förbund, förvaltning eller enhet vars verksamhet som drabbas av en oönskad händelse också 
ansvarar för att hantera den. Ansvaret innebär såväl förebyggande arbete för behandling av en risk 
eller sårbarhet som hantering av en inträffad oönskad händelse. Ansvaret gäller oavsett om den 
oönskade händelsen föranleder kris för organisationen eller ej.  



4 av 12 

Krisberedskap 

Salems kommun ska arbeta proaktivt med sitt krishanteringsarbete, vilket innebär att risker ska 
upptäckas, förebyggas och hanteras tidigt. Kommunens krishanteringsarbete delas upp i ett före-, 
under- och efterperspektiv.  

Förebyggande - I detta arbete försöker kommunen minska risken att oönskade händelser inträffar. 
Mycket att detta sker i arbetet med framtagandet av kommunens risk- och sårbarhetsanalyser, både 
på övergripande nivå och inom förvaltningarna, med tillhörande åtgärdsplaner.  

Förberedande - Då alla risker tyvärr inte kan förebyggas måste kommunen förbereda sig på att 
hantera oönskade händelser. Detta görs genom utbildning, övning samt genom att ta fram 
handlingsplaner för hantering av händelser. 

Hanterande - Kommunen måste ha en förmåga att hantera inträffade oönskade händelser. Genom 
att ha gjort ett bra förberedande arbete ökar kommunens operativa förmåga att hantera oönskade 
och extraordinära händelser.  

Lärande - Genom att utvärdera och dra lärdomar från hantering av händelser och övningar stärker 
kommunen sin förmåga att hantera nya inträffade händelser. Det gäller att överföra lärdomarna till 
det förebyggande arbetet likväl som till det förberedande och hanterande delarna av 
krishanteringen.  
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Risk- och sårbarhetsanalys  1

Förebyggande 
Kommunen har i uppdrag att analysera och värdera vilka extraordinära händelser som kan komma 
att inträffa i kommunen.  

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheter inom 
Salems kommuns samhällsviktiga verksamheter, interna och externa kritiska beroenden samt öka 
kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser.  

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att Salems kommun ska få utökad kunskap om de risker 

och sårbarheter som är aktuella inom kommunen och på så sätt kunna skapa robusta system. 

I risk- och sårbarhetsanalysen presenteras kommunens allvarligaste risker, utifrån ett sannolikhets- 

och konsekvensperspektiv. Ett antal förslag på åtgärder har sedan tagits fram för att identifiera vad 

som skulle kunna genomföras för att antingen minska sannolikheten att risken inträffar och/eller 

konsekvensen av den inträffade händelsen.  

Kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys uppdateras vart fjärde år, senast den sista 

oktober året efter ordinarie val. Risk- och sårbarhetsanalysen följs upp i samband med den årliga 

uppföljningen som länsstyrelsen kräver av kommunerna i februari varje år.  

1 Mer om risk- och sårbarhetsanalysen finns att läsa i “Risk- och sårbarhetsanalys, Salems kommun 2019”. 
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Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Kommunens förslag till åtgärder ska prioriteras i en åtgärdsplan för risk- och
sårbarhetsanalysen.

● Samtliga förvaltningar kommer med start 2020 få i uppdrag att, utifrån de
kommunövergripande riskerna, ta fram sårbarhetsanalyser med tillhörande handlingsplan
för åtgärder. Sårbarhetsanalysen ska sedan kompletteras med lokala verksamhetsrisker.
Förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser ska sedan uppdateras vart fjärde år, senast
sista mars året efter ordinarie val.

● Förvaltningarnas handlingsplaner för åtgärder kommer att följas upp på central nivå av
kommunens säkerhetssamordnare i januari varje år, inför den obligatoriska
kommunövergripande risk-och sårbarhetsanalysuppföljningen. En sammanfattning av
förvaltningarnas uppföljning samt den kommunövergripande uppföljning ska även
presenteras för kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

Geografiskt områdesansvar 

Förberedande 
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, vilket betyder att kommunen, bland annat, har ett 
samordningsansvarar för allt som händer innanför kommunens geografiska gränser, gällande 
krisberedskap. Kommunen ansvarar för att samverkan mellan olika berörda aktörerna under en 
allvarlig eller extraordinär händelse fungerar. Detta är oberoende på om händelsen inträffar i en 
kommunal verksamhet eller inte.  

Samordningen innebär bland annat att berörda aktörer har samma uppfattning om: 
● lägesbild
● händelseutveckling
● inriktning för åtgärder
● vilka prioriteringar som bör göras

Det geografiska områdesansvaret innebär att Salems kommun ska: 
● verka för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder som kan krävas

före, under och efter en oönskad händelse.

Vid en oönskad händelse ska Salems kommun utöver detta även: 
● hålla relevanta aktörer informerade om läget och utvecklingen
● samordna informationen som ska förmedlas till allmänheten med andra berörda aktörer

Regional samverkan 

Händelser som inträffar i närliggande kommuner kan få direkt påverkan på Salems kommun, ett bra 
samarbete redan innan inträffade händelser är därför viktigt. Även nationella och internationella 
händelser kan få stor påverkan på kommunen och dess invånare. Länsstyrelsen i Stockholms län har i 
uppdrag att snabbt informera och dela en gemensam lägesbild med berörda aktörer. Den 
gemensamma satsningen Samverkan Stockholmsregionen, ska stärka regionens förmåga att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Genom att vara med att utveckla förmågan till inriktning och 
samordning i regionen är Salems kommun en aktiv part i detta forum. Målet är att skapa en trygg, 
säker och störningsfri region.  
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Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Kommunen ska arbeta fram rutiner för hur samordningen mellan kommunala och privata 
aktörer inom kommunens geografiska gränser ska gå till. 

 

Övning och utbildning  2

Förberedande 
För att säkerställa kunskapsnivån ska krisledningen årligen utbildas eller övas på området. 
Övningarna ska vara baserade på identifierade risker utifrån den aktuella risk- och 
sårbarhetsanalysen och en av utbildningarna varje mandatperiod ska beröra höjd beredskap. Vid 
planering för en övning eller utbildning ska även hänsyn till aktuella skeenden i samhället tas.  
 
Kommunen ska aktivt delta i regionala övningar och utbildningar som syftar till att öka kommunens 
förmåga att hantera oönskade händelser som inträffar utanför kommunens geografiska 
områdesansvar, men som kan komma att få direkt eller indirekt påverkan på kommunen. 
 
Respektive förvaltningschef ansvarar för att den egna personalen är utbildad och övad i sitt uppdrag 
för att kunna hantera en eventuell kris. Cheferna inom samhällsviktig verksamhet ansvarar att egen 
personal är utbildad och övad i sitt uppdrag. Övriga verksamhets-/enhetscheferna ansvarar för att 
utbilda sin personal i den omfattningen som verksamheten kräver. Samtlig personal i Salems 
kommun ska ha kunskap om kommunens krishanteringsorganisation. Övningarna och utbildningar 
kan med fördel samordnas mellan olika förvaltningar och verksamheter.  
 
Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Kommunen ska fortsätta att stärka sin lokala krishanteringsförmåga genom att utveckla 
möjligheten till att öva enkelt.  

 

Krishantering  3

Hanterande 
Oönskade händelser kommer tyvärr alltid att kunna inträffa i kommunen. När en sådan händelse 
inträffar måste kommunen ha en organisation för att hantera dessa händelser. Enligt 
ansvarsprincipen ansvarar varje enhet för sin verksamhet både i kris och under normala 
förhållanden. Dock kan det finnas tillfällen där ordinarie verksamhet inte har möjligheten att hantera 
händelsen. Kommunen måste därför ha en organisation som kan gå in och stötta och avlasta en 
verksamhet som drabbas av oönskade händelser.  
 
 
  

2  Mer om övning och utbildning finns att läsa i “Utbildning- och övningsplan för krishantering”.  - Under      framtagning, klar 2019. 
3 Mer om kommunens arbete med krishanterings finns att läsa i “Plan för extraordinära händelser - Salem kommuns krishanteringsplan” - 
Under framtagning, klar 2019. 
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Krishanteringsorganisation 
Kommunens krisledningsorganisation består av krisledningsnämnden och kommunens centrala 
tjänstemannaorganisation för krishantering, krisledningsgruppen. Samtliga förvaltningar ska ha egna 
krisledningsgrupper, varje verksamhet som har identifierats som samhällsviktig ska även dem ha 
egna krisgrupper - för att kunna starta upp ett krishanteringsarbete. Till kommunens centrala 
krisledningsgrupp finns olika stödverksamheter kopplade.  

Krisledningsnämnd  4

En extraordinär händelse kan få till följd att kommunens ordinarie nämnder inte kan fullgöra sina 
uppgifter. Krisledningsnämnden beslutar om inriktningen för insatsen, eventuella omprioriteringar 
för berörda verksamheter samt fattar beslut i ärenden av ekonomisk karaktär. Ordföranden i 
krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion.  

Krisledningsgruppen 
En allvarlig händelse i kommunen kan få konsekvenser som förvaltningarnas egna 
krisledningsgrupper inte kan hantera, vid det tillfället träder den centrala krisledningsgruppen i kraft. 
Krisledningsgruppens uppgift är att organisera krishanteringsarbetet med hjälp av tillgängliga 
resurser och genom god samverkan med andra aktörer. Krisledningsgruppen ansvarar för 
kommunikationen både internt och extern. Om krisledningsnämnden har trätt i funktion bereder 
krisledningsgruppen ärenden och beslut till nämnden och ansvarar för att arbeta i den inriktning som 
nämnden beslutar. 

4 Mer om krisledningsnämndens ansvar och skyldigheter finns att läsa i “Reglemente för krisledningsnämnden”. 
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Krisledningsgruppen består av följande funktioner: 
● Ledning - Kommundirektören tillika gruppens ordförande
● Samordning - Säkerhetssamordnaren
● Kommunikation - Kommunikationschefen
● Analys och lägesbild  - Kommunsekreteraren

Beroende på händelse kommer berörda förvaltningschefer samt experter lyftas in i 
krisledningsgruppen.  

Ansvarsfördelning vid en händelse 
Enligt krishanteringsprinciperna ska en kris hanteras på en så lokal nivå som möjligt. I de flesta fall 
kan en störning i en verksamhet hanteras av ordinarie verksamhet men om så inte är fallet ska 
hanteringen lyftas upp till nästa nivå. 

Mindre händelse/störning - Nivå 1 
En mindre händelse ska hanteras av respektive förvaltnings krisledningsgrupp. 

● En mindre händelse kännetecknas av att den är isolerad. Det vill säga att den endast
påverkar en verksamhet/enhet. Händelsen får ingen eller minimal medial uppmärksamhet
samt kan hanteras inom berörd förvaltning.

Allvarlig händelse - Nivå 2 
En allvarlig händelse hanteras av krisledningsgruppen. 

● En allvarlig händelse kännetecknas av att den berör eller kan komma att beröra flera
enheter/verksamheter/förvaltningar eller att man behöver samverka med externa aktörer.
Man förväntar sig en stor medial uppmärksamhet och det finns därför stor vikt av att
samordna informationsflödet.

Extraordinär händelse - Nivå 3 
Vid en extraordinär händelse aktiveras kommunens krisledningsnämnd. 

● En extraordinär händelse kännetecknas av att det är en allvarlig störning eller risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma insatser. Det finns ett
stort behov av inrikningsbeslut samt att händelsen eller hanteringen av händelsen kan få
stora ekonomiska konsekvenser, stor medial uppmärksamhet eller bilda stor lokal opinion.

Stödfunktioner 
POSOM  5

POSOM-gruppens uppgift är att bidra med krisstöd vid större olyckor och katastrofer när drabbade 
och deras anhöriga behöver hjälp med psykiskt och socialt omhändertagande, samt lindra i akuta 
situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt. Ansvarig för POSOM är kommunens 
socialchef.  

Kriskommunikationsgruppen   6

För att kunna hantera den extra påfrestningen av kommunikation som en allvarlig eller extraordinär 
händelse kan leda till kan krisledningsorganisationen förstärkas med en kriskommunikationsgrupp. 
Kriskommunikationsgruppen har till uppgift att bland annat samla in och bearbeta fakta, producera 
intern och extern information, kontinuerligt uppdatera den interna och externa webbplatsen samt 
kommunicera via sociala medier. Ansvarig för kriskommunikationsgruppen är kommunens 
kommunikationschef. 

5 Mer om POSOM finns att läsa i “Handlingsplan för POSOM-gruppen i Salems kommun”. 
6 Mer om kommunens kriskommunikationsarbete finnas att läsa i “Riktlinjer för kriskommunikation”.  
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Upplysningscentralen 
Vid stort tryck från allmänheten och media upprättas en upplysningscentral, som har till uppgift att 
avlasta kommunens telefonväxel. Upplysningscentralen ska fungera som en länk mellan 
krisledningsorganisationen och allmänheten. Ansvarig för upplysningscentralen är kommunens 
HR-chef. 
 
Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Under mandatperioden ska kommunen säkerställa att krisledningsgruppen har uthållighet 
samt möjlighet att bedriva krisledningsarbete dygnet runt.  

● Varje förvaltning och samhällsviktig verksamhet ska bygga upp sina 
krishanteringsorganisationer enligt den centrala strukturen. 

● Samtliga förvaltningar ska ha uppdaterade krishanteringsplaner. 
● Samhällsviktiga verksamheter ska ha en krisgrupp med tillhörande krisplan.  
● Kommunen ska utveckla arbetet med kriskommuniksationsgruppen. 
● Kommunen ska utveckla arbetet med upplysningscentralen samt ta fram rutiner för dess 

arbete. 
● Kommundirektörens uppgifter i krisledningsorganisationen ska förtydligas i en instruktion för 

dennes arbete.  
 

Rapportering 

Hanterande  
Salems kommun ska hålla länsstyrelsen underrättad om sina förberedelser för krishantering. Genom 
att följa de lagkrav och de kompletterande kraven i överenskommelsen om kommunernas 
krisberedskap hålls länsstyrelsen uppdaterad om förberedelsearbetet i kommunen. Salems kommun 
är även en aktiv aktör i Samverkan Stockholmsregionen där länsstyrelsen är drivande. Genom att 
vara med att arbeta fram regionala inriktningar för krishantering får länsstyrelsen en 
kompletterande bild av det förberedande arbete som sker i kommunen. 
 
Vid en extraordinär händelse ska kommunen ge länsstyrelsen lägesrapporter om,  
inträffade händelser, vidtagna och planerade åtgärder samt förväntad utveckling. Genom 
kommunens arbete i Samverkan Stockholmsregionens aktiverade läge har kommunen en förmåga 
att delge en gemensam lägesbild till länsstyrelsen och samtliga berörda aktörer inom länet. Forumet 
ger kommunen även en god förmåga till samverkan. För att kunna hantera rapporteringen under 
ordinarie verksamhet samt under kris har Salems kommun tillgång till och utbildad personal i olika 
tekniska lösningar, exempelvis telefon, e-post, WIS och Rakel. 
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Ekonomi 

Förebyggande 
Kommunen får varje år ett bidrag genom överenskommelse mellan MSB och SKL om kommunernas 
krisberedskap. Bidraget ska hjälpa kommunerna att finansiera de uppgifter som framgår av kap. 2 
och 3 i LEH. Salems kommun använder medlet till att finansiera en säkerhetssamordnare, som bland 
annat har i uppdrag att arbeta med kommunens risk-och sårbarhetsanalyser, planera inför 
extraordinära händelser, bevaka det geografiska områdesansvaret, se till att ansvarig personal är 
utbildad och övad inom krishantering, rapportera till myndigheter, samt arbeta med samverkan. 

Medlen används också direkt för att stärka kommunens krisberedskap, bland annat, genom att 
finansiera olika utbildningar och övningar inom organisationen. 
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Bilaga 1 - Krishanteringsdokument 
Listan beskriver de dokument som är kopplade till det övergripande styrdokumentet för krishantering. 

Dokument Ansvarig/ 
Samordning 

Beslutas av Beslutas när Uppföljnin
g 

Lagstöd 

Övergripande 
styrdokument för 
krishantering 

Säkerhetssamordnaren Kommunfullmäktige Senast 31 dec året efter ordinarie 
val 

2 kap. 1 § lagen (2006:544) 
LEH,  
2§ förordningen 
(2006:637) FEH &  
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Plan för extraordinär 
händelse - Salems 
kommuns 
krishanteringsplan 

Säkerhetssamordnaren Kommundirektören Senast 31 dec året efter ordinarie 
val samt uppdateras efter behov 

2 kap. 1§ lagen (2006:544) 
LEH, 
2§ förordningen 
(2006:637) FEH & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Utbildnings- och 
övningsplan för 
krishantering 

Säkerhetssamordnaren Kommundirektören Senast 31 dec året efter ordinarie 
val samt uppdateras årligen 

2 kap. 8§ lagen (2006:544) 
LEH, 
2§ förordningen 
(2006:637) FEH & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Reglemente för 
krisledningsnämnd 

Kommunsekreteraren  Kommunfullmäktige 6 kap, 44§ lagen 
(2017:725) KL & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Säkerhetssamordnaren Kommunstyrelsen Senast 31 oktober året efter 
ordinarie val 

Årlig 
uppföljning: 
15 februari 

2 kap. 1§ lagen (2006:544) 
LEH & 
6§ & 12§ förordningen 
(2006:637) FEH 

Åtgärdsplan baserad på 
risk- och 
sårbarhetsanalysen 

Säkerhetssamordnaren Kommunstyrelsen Upprättas senast andra kvartalet 
året efter antagande av risk- och 
sårbarhetsanalysen 

Årlig 
uppföljning: 
15 februari 

2 kap. 1§ lagen (2006:544) 
LEH & 
6§ förordningen 
(2006:637) 

Kriskommunikationspla
n 

Kommunikationschefen Kommunikationschefe
n 

Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Handlingsplan för 
POSOM-gruppen i 
Salems kommun 

Socialchefen Socialchefen Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Rutiner för 
upplysningscentralen 

HR-chefen HR-chefen Upprättas senast andra kvartalet 
året 2020, revideras sedan vart 
annat år och uppdateras efter 
behov 

Rutiner för 
krisledningsarbete 

Säkerhetssamordnaren Säkerhetssamordnaren Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Förvaltningsspecifika Förvaltningschefen Respektive nämnd Upprättas senast tredje kvartalet Årlig 
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risk- och 
sårbarhetsanalyser inkl 
åtgärdsplan 

2020. Revideras sedan till sista 
mars 2022, därefter vart fjärde år.  

uppföljning: 
15 januari 

Förvaltningsspecifika 
krishanteringsplaner 

Förvaltningschefen Förvaltningschefen Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Krisplaner för 
samhällsviktig 
verksamhet 

Verksamhetschefen Verksamhetschefen Revideras årligen och uppdateras 
efter behov 

Instruktion för 
kommundirektörens 
uppgifter/roll i 
krisberedskapsarbetet 

Kommundirektören Kommunstyrelsen 7  kap, 22§ lagen 
(2017:725) KL & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & 
SKL, 7 kap  2 § KL  
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 150 KS/2019:233 - 116

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun

I Salems kommuns lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad 
som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Grundläggande 
bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen 
(SFS 1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Salems kommun skall upprätthållas. De lokala 
ordningsföreskrifterna reviderades senast den 30 september 2010.

Förslaget innebär framförallt en revidering av språk och laghänvisningar. Förändringarna 
gäller utökning av vad som ska likställas med offentlig plats och uppstyrning av avfyrning av 
fyrverkerier. Förslaget innebär ett förbud inom vissa områden samt tillståndsansökan för att 
avfyra fyrverkerier på offentliga platser. Nyårsafton är undantaget. 

Förslaget till lokala ordningsföreskrifter har remitterats till kommunens nämnder samt till 
externa remissinstanser. Efter remisstiden har förslaget bearbetats ytterligare en gång. De 
antagna föreskrifternas expedieras därefter för fastställande av Länsstyrelsen i Stockholms 
län och införande i Stockholms läns författningssamling.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 november 2019. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Salems kommun att gälla från 
och med den 15 januari 2020.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
Anslagstavla
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Salems kommun att
gälla från och med den 15 januari 2020.

Ärendet
I Salems kommuns lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad 
som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Grundläggande 
bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (SFS 1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare 
bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Salems kommun skall upprätthållas. De 
lokala ordningsföreskrifterna reviderades senast den 30 september 2010.

Förslaget innebär framförallt en revidering av språk och laghänvisningar. Förändringarna 
gäller utökning av vad som ska likställas med offentlig plats och uppstyrning av avfyrning av 
fyrverkerier. Förslaget innebär ett förbud inom vissa områden samt tillståndsansökan för 
att avfyra fyrverkerier på offentliga platser. Nyårsafton är undantaget. 

Förslaget till lokala ordningsföreskrifter har remitterats till kommunens nämnder samt till 
externa remissinstanser. Efter remisstiden har förslaget bearbetats ytterligare en gång. De 
antagna föreskrifternas expedieras därefter för fastställande av Länsstyrelsen i Stockholms 
län och införande i Stockholms läns författningssamling.

En sammanställning av inkomna remissvar redovisas i bilaga 1. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Victoria Skynäs
Kommundirektör Säkerhetssamordnare

Bilagor
Bilaga 1 - Sammanställning av inkomna remissvar
Bilaga 2 - Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun
Bilaga 3 - Kartbilagor 
Delges
Länsstyrelsen



Bilaga 1 - Sammanställning av svar på remiss av lokala 
ordningsföreskrifter 

Remissvar 2 

Södertäljepolisen 2 

SBFF 2 

Salems centrum, ägare 2 

Södertälje kommun 2 

Botkyrka kommun 2 

Barn- och utbildningsnämnden 2 

Socialnämnden 2 

Bygg- och miljönämnden 3 

Kultur- och fritidsnämnden 3 

Näringslivskommitten 3 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 3 

Kommunala pensionärsrådet 3 

Miljöpartiet 3 



Remissvar 

Södertäljepolisen 
Remissvar: 

Förtydligande av stycket “Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt 
alkoholdrycksliknande preparat som överstiger 3,5 volymprocent får inte, annat än i samband med 
tillåten utskänkning, förtäras…”.

Annars får en öl på 3,5% drickas men inte en cider på 3,5% på samma plats. 

Kommentar kommunen: 
Ändringen tas med i förslag till föreskrifter. 

SBFF 
Remissvar: 
Angående § 7 om containrar och hur containern får förvaras. Förslag till tillägg:  
Containrar bör placeras minst 6 meter från närmaste fasad om den är öppen samt minst 4 meter om 
det är täckt.  

Kommentar kommunen: 
Ändringen tas med i förslag till föreskrifter. 

Salems centrum, ägare 
Remissvar: Inga inkomna synpunkter, kommunstyrelseförvaltningen har besvarat frågor. 

Botkyrka kommun 
Remissvar: Ingen erinran 

Barn- och utbildningsnämnden 
Remissvar: Inga synpunkter 

Socialnämnden 
Remissvar: 

1. Skickar med  följande frågeställningar: Varför är det inte alkoholförbud på bryggorna i
Barrtorp, Uttringe, Garnudden?

2. Varför är enda stället med koppeltvång på löparbanor?
3. Är det inte lag på att ha hunden kopplad?

Kommentar kommun: 
1. Kommunen har fyra kommunala bryggor: Bergvik, Barrtorp, Garnudden och Uttringe. Ändrat

i förslaget till alkoholförbud på samtliga kommunala bryggor.
2. Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: Salems centrum, Rönninge centrum,

kommunala idrottsanläggningar och kommunalt anlagda och uppmärkta motionsspår.
3. Enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter finns underlag som innebär att

hundar ska hållas under extra tillsyn vissa tider om året med hänsyn till vilt, men annars
inget allmänt koppeltvång. En mening har lagts till i förslaget att “Hundar ska hållas under
tillsyn med hänsyn till omgivningen”.



Bygg- och miljönämnden 
Remissvar: 
Kartbilagorna kompletteras med visualisering av bestämmelserna Fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor § 14.  

Kommentar kommun: 
I paragrafen har inte kommunens vård- och omsorgsboenden, äldreboenden eller kommunens 
idrottsplatser skrivits ut för att inte behöva revidera ordningsföreskrifterna när nya tillkommer eller 
avskaffas. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att under § 10 “Förtäring av alkohol” att
“Murgrönan” och Ishall” tillförs texten “..på gårdar i anslutning till skola, 
förskola, fritidsgård och på skolgårdar angränsande offentlig plats..” 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att under § 19 “Idrottsplats” gäller att Kultur- och
fritidsnämnden har ansvar att fastställa ev avvikelser i öppethållande för enskild
idrottsanläggning.

Kommentar kommun: 
1. Murgrönan och ishallen är inte offentliga platser och omfattas inte av föreskrifterna.

Biblioteket är en offentlig plats och ligger inom kartområdet. Därmed är det redan förbjudet att 
förtära alkohol på biblioteket. Regler för förtäring av alkohol i kommunala byggnader regleras även i 
kommunens alkoholpolicy. 

2. Ändringen är tillagd i förslaget.

Näringslivskommitten 
Remissvar: 
Inga synpunkter.  

Politiska partier 

Miljöpartiet 
Remissvar: 

1. Vad gäller § 9 i förslaget till lokala ordningsföreskrifter som reglerar insamling av pengar
innebär förslaget till ny lydelse en utvidgning av vilka områden som omfattas av
tillståndsplikten för att samla in pengar. Detta kan mycket väl tolkas som att kommunen vill
förbjuda tiggeri, eller i vart fall att kommunen genom ändringen vill försvåra och inskränka
möjligheten att ge pengar till tiggare. Mot bakgrund av att kommunstyrelsens ordförande
även uttalat att han inte är främmande för att undersöka möjligheterna för ett lokalt
tiggeriförbud framstår det som ännu mera sannolikt att detta handlar om ett tiggeriförbud.
Miljöpartiet i Salem tar avstånd från att införa någon form av tiggeriförbud eller att på något
annat sätt begränsa möjligheten för människor i nöd att be om hjälp. Att be om pengar ska
stå varje människa fritt, liksom att det står varje människa fritt att själv bestämma om man
vill ge pengar till behövande.

2. Förtäring av alkohol. § 10 Som tillägg i § 10 anser vi att även Ersboda 4H-gård ska omfattas
av bestämmelserna om förtäring av alkohol.

3. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor § 14. Vi är positiva till att det genom förslagen
ändring av § 14 ska krävas tillstånd för att få använda pyrotekniska varor på alla offentliga
platser och naturreservat och att det även blir förbjudet att använda pyroteknik på
kommunens idrottsplatser och Ersboda 4H-gård. Detta är bra både ur ett miljö- och
hälsoperspektiv och för alla djurägare.



Kommentar kommun: 
1. §9  har ändrats från:

För insamling av pengar i bössor eller liknande vid Rönninge station krävs, om insamlingen
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning,
polismyndighetens tillstånd.

Till:  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.  

Samma regler gäller då för samtliga offentliga platser i kommunen,  inte bara specifikt 
Rönninge station. Tillståndet omfattar aktiv insamling av pengar, inte tiggeri.  

2. Kommunen kontaktar Ersboda 4H-gård för att uppmuntra verksamheten att ta fram regler
för alkoholförtäring.
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  Förslag till lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun  1

Beslutade av kommunfullmäktige den 25 april 1996 med tillägg den 28 maj 1998, 23 mars 
2006, 15 juni 2006 och 30 juni 2010. 

Salems kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Salems kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i § 14 har till syfte att 
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 
varor. 

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap § 2 första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i § 12, 14 
och 16 är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 

§ 3

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. § 2 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:  

1. Salems centrum
2. Rönninge centrum inkl järnvägsstationen
3. Salems kyrkogård,
4. Säby begravningsplats,
5. Möllebadet
6. Skönviksparken
7. Söderby Torg

Lastning av varor med mera 

§ 4

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 

1 Antaget av kommunfullmäktige § xx den xxxx-xx-xx 
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genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 

§ 5

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

§ 6

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.  

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte 
ske någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

§ 7

Ägaren till sådan container, återvinningsbehållare och dylikt, som ska ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka densamma med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. Den som är i ägarens ställe är skyldig att göra motsvarande märkning med 
sitt namn, adress och telefonnummer. Containrar ska vara placerade minst 6 meter från 
närmaste fasad om den är öppen samt minst 4 meter om den är täckt. Det finns inget 
avståndskrav om containern är täckt och låst. Polismyndighetens tillstånd krävs för 
uppställning av container på offentlig plats.  

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 8

Markiser, flaggor, skyltar, träd eller andra hinder får inte skjuta ut över gångbana på lägre 
höjd än 2,30 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

Insamling av pengar 

§ 9

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
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När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

§ 10

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 
preparat som överstiger 3,5 volymprocent får inte, annat än i samband med tillåten 
utskänkning, förtäras 

1. i Salems Centrum, inklusive den park som avgränsas av Säbyhus, Säbytorgsvägen,
Säbyvägen och förskolan Galaxen, samt de båda busshållplatserna i anslutning till
centrum på Säbytorgsvägen, se bilaga 1

2. i Rönninge centrum, inklusive bussterminalen, se bilaga 2
3. i Skönviksparken, se bilaga 2
4. vid Möllebadet, se bilaga 3
5. på gårdar i anslutning till skola, förskola, fritidsgård och på skolgårdar angränsande

offentlig plats,
6. på kommunala bryggor, se även bilaga 4, samt
7. på kommunens idrottsplatser.

Hundar och katter 

§ 11

Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i § 12 och 13. Detsamma gäller, 
beträffande § 12 tredje stycket, kattens ägare, den som tagit emot katt för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt. 

Det som sägs i § 12 och 13 gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och 
signalhund med tjänstetecken för personer med funktionsnedsättning, eller för polishund, 
eller motsvarande, i tjänst. 

§ 12

Hundar ska hållas under tillsyn med hänsyn till omgivningen. Hundar ska hållas kopplade 
inom följande områden: Salems centrum, Rönninge centrum, kommunala 
idrottsanläggningar och kommunalt anlagda och uppmärkta motionsspår.  

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Kopplingstvånget gäller dock 
inte inom privata, inhängnade områden. 

Hund och katt ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller 
vara märkt på sådant sätt att djurets ägare kan identifieras. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, vid Möllebadet, i allmänna lekparker och, 
vintertid, i kommunalt anlagda skidspår och skidbackar. 

Det är förbjudet att inom naturreservat medföra hund eller annat lösgående husdjur som 
inte är kopplat, med undantag av då jakt med drivande/stötande hund används i samband 
med eftersök.  
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§ 13

Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom område med sammanhållen bebyggelse 
samt utmed anlagda gång- och cykelvägar. Rastning av hundar får inte ske inom kommunala 
idrottsanläggningar.  

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 14

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor, förutom på 
Nyårsafton från kl 18.00 till kl 01.00 på Nyårsdagen. För pyrotekniska varor med styrpinne 
krävs även tillstånd från kommunen genom Södertörns brandförsvarsförbund.  

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 300 meter från 
Bostadsrättsföreningen Rönningeborgs byggnader, kommunens vård- och omsorgsboenden 
samt äldreboenden. Det är även förbjudet att använda pyroteknik på kommunens 
idrottsplatser, inom naturreservat samt på Ersboda 4H-gård.  

Skjutning med luftvapen med mera 

§ 15

Kolsyre-, luft- och fjädervapen samt paintballvapen får inte användas på offentlig plats eller 
i naturreservat.  

Ridning och motion 

§ 16

Ridning får inte ske i kommunalt anlagda motionsspår. 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 17

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 

Affischering

§ 18

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd av polismyndigheten för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad där rörelsen 
bedrivs och som rör rörelsen.  
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Idrottsplatser 

§ 19

Kommunens idrottsplatser håller öppet kl 08-22. Ansökan om ändrade öppettider hanteras 
av kultur- och fritidsnämnden. Avvikande öppettider anges på plats samt på kommunens 
webbsida.  

Se även paragraf § 10 för regler kring förtäring av alkohol, § 11-13 om hundar och katter 
samt § 14 om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.  

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 20

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna döms 
till penningböter enligt 3 kap. § 22 andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 



Bilaga 1 - Salems centrum 
§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.<BeslutsText>



Bilaga 2 - Rönninge centrum och Skönviksparken
§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.



Bilaga 3 - Möllebadet
§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.



§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.

Bilaga 4 - Bergviks brygga 



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-12-02

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 151 KS/2018:163 - 000

Svar på motion - Stipendier för demokratiprojekt, väckt av 
Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) har lagt motion “Stipendier för demokratiprojekt”. Motionenären vill 
att ett demokratistipendium inrättas för unga 14-18 år och att stadgar och regler för 
stipendiet utarbetas av kultur- och fritidsnämnden.

Stipendiet ska rikta sig mot partipolitiskt obundna individer, grupper och föreningar som vill 
genomföra projekt för att öka ungas delaktighet, förståelse och insyn för den lokala 
demokratin. Stipendiet bör delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman föreslås 
till ett halvt basbelopp ca 22 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för Salems Kommuns 
Ungdomsdemokratistipendium 2005-2014, avslutades via ett beslut i kommunfullmäktige 
den 18 december 2019 § 92. Detta stipendium fördelades vid tre tillfällen. Övriga år delades 
det ej ut på grund av att det ej inkommit några förslag på stipendiater. Stipendiet kunde 
utdelas till enskilda eller grupper upp till 20 år som arbetat aktivt med frågor om demokrati 
för unga i Salem. Stipendiesumman var på 10 tkr.

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 § 
56. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande över motion om “Stipendier för demokratiprojekt” 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå Anders 
Klerkefors (R) motion om “Stipendier för demokratiprojekt”. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Klerkefors (R) har lagt motion “Stipendier för demokratiprojekt”. Svar skall ha 
vara inne senast 24/10 2019. Motionen vill att man inrättar ett demokratistipendium för 
unga 14-18 år och att stadgar och regler för stipendiet utarbetas av kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ärendet 

Motionen vill att man inrättar ett demokratistipendium för unga 14-18 år och att stadgar 
och regler utarbetas av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiet ska rikta sig mot parti- 
politiskt obundna individer, grupper och föreningar som vill genomföra projekt för att 
öka ungas delaktighet, förståelse och insyn för den lokala demokratin. Stipendiet bör 
delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman föreslås till ett halvt basbelopp 
ca 22 tkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för Salems Kommuns Ungdomsdemokrati- 
stipendium 2005-2014, avslutades via ett beslut i KF 2014-12-18 § 92. Detta stipendium 
fördelades vid tre tillfällen . Övriga år delades det ej ut p g a det ej inkommit några förslag
på stipendiater. Stipendiet kunde utdelas till enskilda eller grupper upp till 20 år som 
arbetat aktivt med frågor om demokrati för unga i Salem. Stipendiesumman var på 10 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Erfarenheterna av arbetet med Ungdomsdemokratistipendiet och arbeta mot en öppen 
allmänhet gav få svar. Några av de som erhöll stipendiet var ex politiskt aktiva. Att ha en 
öppnare hållning till vilka som kan få stipendiet kan vara en framgångsfaktor och syftet 
att stimulera ungas arbete med demokratifrågor är givetvis positivt. Kultur- och fritids- 
förvaltningens erfarenheter av arbetet med Ungdomsdemokratistipendiet 2005-2014 är 
trots allt att intresset har tidigare visat sig för svagt och förordar att motionen avslås. 

Finansiering 

Medel att finansiera“Stipendier för demokratiprojekt” saknas i budget. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Annika Holmertz 
Fritidskonsulent 

Bilagor, 
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Motion “Stipendier för demokratiprojekt, av Anders klerkefors (R) 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors 
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 152 KS/2017:329 - 101

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 § 42 minoritetsåterremitterades 
motionen med motiveringen att svaret hänvisat till fel motion. 

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende skidspår i Garnuddsreservatet. 
Motionären yrkande då på att “spårsystemet i Garnuddsreservatet, i samband med den 
framtida utvecklingen av området, röjs med avsikt att möjliggöra skidåkning”. Den 27 
september 2012 § 44 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen. 

Gata, utemiljö och VA-enheten beskriver att en omfattande slyröjningar i Garnudden 
genomfördes våren 2019, med avseende på framkomlighet runt hela spåret. Vid röjningen 
fälldes träd och sly för att skapa öppnare miljö. I dagsläget finns inga ytterligare planer på att 
röja träd inom området.

I tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 beskrivs resultaten av bifallna motioner 2017-2019. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

10
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på återrmitterad motion - Uppföljning av bifallna 
motioner, väckt av Mats Nittve (MP)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet
Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs 
en årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 § 42 
minoritetsåterremitterades motionen med motiveringen att svaret hänvisat till fel motion. 

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende skidspår i Garnuddsreservatet. 
Motionären yrkande då på att “spårsystemet i Garnuddsreservatet, i samband med den 
framtida utvecklingen av området, röjs med avsikt att möjliggöra skidåkning”. Den 27 
september 2012 § 44 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen. 

I tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 beskrivs resultaten av bifallna motioner 2017-2019. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, 
antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Motionen om skidspår samt dagsläget i naturreservatet
Motionen remitterades till kommunstyrelsens tekniska utskott, kultur- och fritidsnämnden 
och bygg- och miljönämnden för yttrande under 2012. Två av tre remissinstanser föreslog 
att motionen skulle bifallas medan den tredje bedömde att möjligheterna för att anlägga 
ett klassiskt skidspår som goda men att ett fristilsspår skulle innebära för stora ingrepp i 
naturupplevelsen. Kommunstyrelsen stab föreslog utifrån ovanstående resonemang att 
bifalla motionen förutsatt att skidspåret avser klassisk stil. 

Vilka åtgärder som vidtogs efter motionen bifölls är tyvärr inte dokumenterade. I de 
reviderade reservatsföreskrifterna samt nya skötselplan för Garnuddens naturreservat som 
antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 § 5 beskrivs de 
åtgärder och ingrepp som kan och utförs i reservatet samt vad reservatet och sjöarna 
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används till i dagsläget. 

I skötselplanen beskrivs det att “Badplatsen vid Möllebadet är mycket välbesökt. Vintertid 
används sjön för skridsko- och skidåkning” samt att “Sjön Uttran används flitigt som bad- 
och fiskesjö samt av båtlivet. Vintertid använd sjön för skridsko- och skidåkning”. 

I reservatföreskrifterna beskrivs åtgärder som inte får vidtas i reservatet, med undantag för 
“normal drift och underhåll av befintliga fritidsanläggningar (...) så som grillplatser, skidspår 
och bryggor”. 

Gata, utemiljö och VA-enheten beskriver att en omfattande slyröjningar i Garnudden 
genomfördes våren 2019, med avseende på framkomlighet runt hela spåret. Vid röjningen 
fälldes träd och sly för att skapa öppnare miljö. I dagsläget finns inga ytterligare planer på 
att röja träd inom området. 

Med hänvisning till ovanstående bedömer kommunstyrelseförvaltningen att yrkandet i 
motionen om skidspår i naturreservatet är uppfylld och att motionen om bifallna motioner 
kan därmed föreslås vara besvarad. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, 
antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

</BeslusText>
Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner
Motion - Uppföljning av bifallna motioner
Delges
Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 42 KS/2017:329 - 101

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.
Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla träd. 
Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i 
kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan till Länsstyrelsen i 
Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 där vidtagna åtgärder för bifallna 
motioner redovisas.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 101/2019 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Yrkanden
Berit Karlsson (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motivationen att 
svaret hänvisat till fel motion. Sanna Jansson Wiberg (V) och Maria Trap (R) ansluter sig till 
yrkandet om återremiss.

Berit Karlsson (MP) yrkar i andra hand bifall till motionen. Anders Klerkefors (R) ansluter sig 
till bägge yrkanden. 

Lennart Kalderén (M) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och avslag på Berit Karlssons (MP) yrkande om återremiss. 

Proposition
Ordföranden ställer Berit Karlssons (MP) med fleras yrkande om återremiss mot att ärendet 
avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag. Votering begärs och verkställs. 

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja och den 
som vill återremittera ärendet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Berit 
Karlssons (MP) yrkande om återremiss. 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ 42 (forts.)

Voteringen utfaller enligt följande: 18 ledamöter röstar ja och 12 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunfullmäktige har 
därmed beslutat att ärendet ska minoritetsåterremitteras med motiveringen att svaret 
hänvisat till fel motion. 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet med motivationen att  
svaret hänvisat till fel motion.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 101 KS/2017:329 - 101

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.
Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla träd. 
Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i 
kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan till Länsstyrelsen i 
Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 där vidtagna åtgärder för bifallna 
motioner redovisas.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet
Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs 
en årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla 
träd. Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla 
träd i kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och 
kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan 
till Länsstyrelsen i Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, 
antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av  bifallna motioner.

Bifallna motioner 2017-2019
Den 28 september 2017 § 46 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Digitala 
handlingar i kommunens nämnder”,  väckt av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 
med hänvisning till att digitala handlingar ska utgöra ett komplement till pappersutskick. 
Flertal av kommunens nämnder har digitala utskick via länk på webbsidan eller e-post som 
ett komplement till pappersutskick.

Den 14 december 2017 § 59 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen 
“Dokumentera Salems kommuns förändring och utbyggnad”, väckt av Tommy Eklund (S). 
Projektet resulterade i utställningen “Salem snapshots” på Salems biblioteket under 
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sommaren 2019.

Den 14 december 2017 § 60 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen 
“Kommunala anslagstavlor”, väckt av Mats Nittve (MP). Regler för affischering finns 
framtagna på kommunens webbsida samt adresser för kommunens 11 anslagstavlor. 

Den 16 juni 2018 § 29 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Utökning av 
feriearbeten mot föreningsverksamheten”, väckt av Sanna Jansson Wiberg (V) avseende 
möjligheten att utvidga verksamhetsområdet för feriearbetet till att även omfatta 
föreningslivet. Under sommaren 2019 erbjöds feriearbetare platser inom kommunen, 
näringslivet och föreningslivet. 

På samma sammanträde § 30 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Giftfritt 
virke vid byggnation av lekplatser”, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C). Med 
bifallet fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
virke vid byggnation av lekplatser. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkände den 13 
mars 2019 riktlinjer för giftfritt material vid byggnation av lekplatser.

Två bifallna motioner har ännu inte verkställts. Den 21 februari 2019 § 5 beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla motionen “Tak för skuldbörda”, väckt av Mats Nittve (MP). 
Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att i samband med kommande översyn av kommunens 
mål föreslå ett eller flera mål kopplade till kommunens betalningsförmåga. Översynen av 
målarbetet pågår. 

Den andra motionen, “Porrfilter i skolor”, väckt av Håkan Paulsson (KD) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla den 13 juni 2019 § 24. Porrfiltret beräknas vara på plats 
under hösten och de tekniska förutsättningarna för detta utreds. 

Beroende på motionen har återrapportering eller information om de konkreta resultaten 
kommuniceras antingen till verkställande nämnden eller utskott eller via webbsidan. Alla 
motioner har eller är på väg att verkställas. 

År 2017 bifölls tre motioner, 2018 bifölls två motioner och i skrivande stund 2019 har två 
motioner bifallits. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande 
kommunikationsvägar, antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller 
via webbsidan är en tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av de 
bifallna motionerna. 

</BeslusText>
Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motion - Uppföljning av bifallna motioner
Delges
Arkiv
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Motion om uppföljning av bifallna motioner

För fem år sedan biföll kommunfullmäktige en motion från MP, avseende fällning av ett antal 
träd i Garnudden. Idag är enda resultatet av detta bifall ett sprayat kryss på några träd i området. 
Detta är störande av flera skäl. Intentionerna i motionen har inte förverkligats, men framförallt 
har beslut i kommunfullmäktige inte följts.

Miljöpartiet yrkar därför

- Att det görs en årlig uppföljning av det konkreta resultatet av bifallna motioner i 
kommunfullmäktige.

För Miljöpartiet

_______________________________________________________________

Mats Nittve
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Kommunfullmäktige 

…..……….       ….……… 

Ordf. sign.       Just. sign.

KF § 57

Inkomna motioner, interpellation och frågor

Inkomna motioner

Motion - Tak för skuldbörda, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Solpaneler på ishallen, väckt av Mats Nittve (MP)

Inkomna frågor

Sanna Jansson Wiberg (V) frågar socialnämndens ordförande Elisabeth Bovin Exner (M) om 
ensamkommande unga i asylprocess, se bilaga 7.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna för beredning. 

Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 153 KS/2019:183 - 101

Redovisning av obesvarade motioner 2019

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 24 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december kommer 18 motioner att ha passerat beredningstiden på ett 
år. Av dessa 24 planeras två att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november. Ytterligare tre motioner planeras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
december. Två motioner är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat 
beredningstiden på ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 oktober 2019. 

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

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner 2019

<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 24 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december kommer 18 motioner att ha passerat beredningstiden på 
ett år. Av dessa 24 planeras två att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 
21 november. Ytterligare tre motioner planeras på kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 december. Två motioner är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat 
beredningstiden på ett år.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner
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Balanslista över obesvarade motioner 2019

<BeslutsText>

Diarie- 
nummer

Motion Motionen 
väcktes

Notering

KS/2017:209
Motion - Upprättande av en klimatplan i Salems 
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP) 2017-05-11

Återremitterad 
av KF 2018-05-
17

KS/2017:329
Motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt 
av Mats Nittve (MP) 2017-11-23

Planeras KF 
2019-12-12

KS/2018:75
Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och 
tolerans för olikheter. Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

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

KS/2018:159
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:162
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17

Planeras KF 2019-
11-21

KS/2018:163
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt 
av Anders Klerkefors (R) 2018-05-17

Planeras KF 2019-
12-12

KS/2018:200
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie 
Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:201
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17 Under beredning
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KS/2018:237

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

KS/2018:238
Motion - Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander 
och Gunny Jörlén (C) 2018-06-14

Planeras 2019-
12-12

KS/2018:239
Motion - det ska vara lätt att göra rätt. Väckt av 
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:240
Motion - Ny len sand på Mölle Strand Väckt av 
Mia Franzén (L) 2018-06-14

Planeras KF 2019-
11-21

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 Under beredning

KS/2018:242
Motion - Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt 
av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:243
Motion - "Små grodorna" i Salems kommun, 
väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:327
Motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP) 2018-09-27 Under beredning

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

KS/2019:86
Motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:43
Motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av 
Berit Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:87

Motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt 
av Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och 
Anders Klerkefors (R) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:185

Motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, 
väckt av Anders Klerkefors (R) och Maria Trap 
(R) 2019-04-25 Under beredning

KS/2019:308
Motion- Ängsmarker på kommunens gräsytor, 
väckt av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) 2019-10-03 Under beredning
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KS/2019:309
Motion- Träd och klimat, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 2019-10-03 Under beredning
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 154 KS/2019:159 - 001

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

På grund av jäv deltar Petter Liljeblad (L) i handläggningen av ärenden. 

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till "Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" för 
mandatperioden 2019-2022. Den 13 juni 2019 § 29 reviderades bilagan med arvoden för 
Salems kommuns representanter i Södertörns överförmyndarnämnd. Då samtliga har varit 
valda till sina uppdrag under hela året föreslås att arvodet betalas ut för hela året.

Vice ordförande i tekniska utskottet har i dagsläget inget särskilt arvode utan får samma 
arvode som ledamöter och ersättare i utskottet. Förslaget är på 25 000 kr och ersätter 
arvodet för ledamot och ersättare i utskottet. Skillnaden är därmed 8 500 kr.

Ärendet behandlades på utskottet för nämndadministrationens sammanträde den 3 
november 2019 § 3. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska
utskott till 25 000 kr årligen.
2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott betalas ut retroaktivt för
hela 2019.
3. Arvodet för tidigare beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns
överförmyndarnämnd betalas ut retroaktivt för hela 2019.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

12
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Utskottet för nämndadministration

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

UNO § 3 KS/2019:159 - 001

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

Lillemor Gladh (S) deltar inte i handläggningen av beslutspunkt tre på grund av jäv.

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till "Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" för 
mandatperioden 2019-2022. Den 13 juni 2019 § 29 reviderades bilagan med arvoden för 
Salems kommuns representanter i Södertörns överförmyndarnämnd. Då samtliga har varit 
valda till sina uppdrag under hela året föreslås att arvodet betalas ut för hela året.

Vice ordförande i tekniska utskottet har i dagsläget inget särskilt arvode utan får samma 
arvode som ledamöter och ersättare i utskottet. Förslaget är på 25 000 kr och ersätter 
arvodet för ledamot och ersättare i utskottet. Skillnaden är därmed 8 500 kr.

Ordförandens förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens 
tekniska utskott till 25 000 kr årligen.

2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott betalas ut 
retroaktivt för hela 2019.

3. Arvodet för tidigare beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns 
överförmyndarnämnd betalas ut retroaktivt för hela 2019.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 3.

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut punkt 1 mot Anders Klerkefors (R) 
avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
Votering begärs och verkställs. 

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut 
röstar ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) yrkande om avslag röstar nej. Vinner 
nej har utskottet avslagit ordförandens förslag till beslut.

Voteringen utfaller enligt följande: 5 ledamöter röstar ja och 2 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Utskottet har därmed 
beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut.

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut punkt 2 under proposition och 
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Just. sign.

finner att utskottet beslutar i enlighet med det. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut punkt 3 under proposition och 
finner att utskottet beslutar i enlighet med det.

Utskottet för nämndorganisationens beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens 
tekniska utskott till 25 000 kr årligen.

2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott betalas ut 
retroaktivt för hela 2019.

3. Arvodet för tidigare beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns 
överförmyndarnämnd betalas ut retroaktivt för hela 2019.

Reservation
Anders Klerkefors (R) reserverar sig mot beslutspunkt 1.

______________________

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen 
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Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens
tekniska utskott till 22 000 kr.

2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott samt tidigare
beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd betalas
ut retroaktivt för hela 2019.

Ärendet
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för 
mandatperioden 2019-2022. Den 13 juni 2019 § 29 reviderades bilagan med arvoden för 
Salems kommuns representanter i Södertörns överförmyndarnämnd. Då samtliga har varit 
valda till sina uppdrag under hela året föreslås att arvodet betalas ut för hela året. 

Vice ordförande i tekniska utskottet har i dagsläget inget arvode. Förslaget på 22 000 kr är i 
nivå med vice ordförande i bygg- och miljönämnden.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Lön




