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 § XX                              KS/2020:328 

Mål- och budget 2021-2023 samt beslut om skattesats

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av 
fullmäktige 2020-06-11. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. Enligt den nya 
budgetprocessen tar fullmäk�ge ett beslut om finansiering och slutlig budget i november. 
Den svenska ekonomin är mitt i en pandemi, vilket har gjort det svårt att bedöma hur 
skatteunderlaget ska komma att utvecklas under perioden. Jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade 
skatteintäkter för kommunen. Samtidigt har befolkningsprognosen förändrats jämfört med 
prognosen i våras avseende åldersgrupperna 6-12 år och de över 80 år. Detta ger ett ökat 
kostnadsbehov inom Barn- och utbildningsnämnden samt ett minskat kostnadsbehov inom 
Socialnämnden. Det svårbedömda läget avseende skatteunderlag samt hur befolkningen 
kommer att förändras i kommunen gör att det även för år 2021 behövs vissa effektiviseringar 
i verksamheterna. Samtidigt har vissa satsningar kunnat göras. Sammanfattningsvis innebär 
budgetförslaget att  kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamheten och 
jämförelsestörande poster:

2021: 10,3 miljoner kronor (1% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

2022: 15,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

2023: 0,1 miljoner kronor (0,01% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna för perioden uppgår till 522,4 miljoner kronor. Den nya skolan står för en stor 
del av det totala investeringsbeloppet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 101/2020

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 
2020-10-20.

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget avseende 
år 2021, ekonomisk plan för åren 2022 och 2023 enligt tjänsteskrivelse daterat 2020-10-20.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
kommun år 2021 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.
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3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för god 
ekonomisk hushållning:

a.  Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och 
elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida 
utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

b.  Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.

b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

5. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2021 till 19:67 kronor per 
skattekrona.

6. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden om 
likviditeten och resultatet så tillåter.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, 
dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

8. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2021-2023 kvarstår oförändrad. 
Taxehöjningar/justeringar för 2022 och framåt ska omprövas i slutet av 2021 utifrån bokslut 
2020 samt prognosen för 2021.

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med

a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 222 miljoner kronor 
under perioden 2021-2023.

b. Egen likviditet om 18 miljoner kronor som används under perioden 2021-2023.

c. Upptagande av nya lån med 288 miljoner kronor under planperioden, varav 135 miljoner 
kronor år 2021, 33 miljoner kronor år 2022 och 120 miljoner kronor år 2023.
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KS § 101 KS/2020:328 - 041

Mål- och budget 2021-2023 samt beslut om skattesats

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av 
fullmäktige 2020-06-11. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. Enligt den nya 
budgetprocessen tar fullmäk�ge ett beslut om finansiering och slutlig budget i november. 
Den svenska ekonomin är mitt i en pandemi, vilket har gjort det svårt att bedöma hur 
skatteunderlaget ska komma att utvecklas under perioden. Jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade 
skatteintäkter för kommunen. Samtidigt har befolkningsprognosen förändrats jämfört med 
prognosen i våras avseende åldersgrupperna 6-12 år och de över 80 år. Detta ger ett ökat 
kostnadsbehov inom Barn- och utbildningsnämnden samt ett minskat kostnadsbehov inom 
Socialnämnden. Det svårbedömda läget avseende skatteunderlag samt hur befolkningen 
kommer att förändras i kommunen gör att det även för år 2021 behövs vissa effektiviseringar 
i verksamheterna. Samtidigt har vissa satsningar kunnat göras. Sammanfattningsvis innebär 
budgetförslaget att  kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamheten och 
jämförelsestörande poster:

2021: 10,3 miljoner kronor (1% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2022: 15,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2023: 0,1 miljoner kronor (0,01% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna för perioden uppgår till 522,4 miljoner kronor. Den nya skolan står för en
stor del av det totala investeringsbeloppet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2020.

Ordförandes förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20.

Yrkanden

Raili Nilsson (C) , Johanna Liljedahl (L), Lennart Kalderén (M), Anders Klerkefors (R) och Mona- 
Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. Ordföranden konstaterar att enbart 
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
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det. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 
2020-10-20.

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget avseende 
år 2021, ekonomisk plan för åren 2022 och 2023 enligt tjänsteskrivelse daterat 2020-10-20.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems
kommun år 2021 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för god 
ekonomisk hushållning:

a.  Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och 
elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida 
utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

b.  Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.

b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

5. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2021 till 19:67 kronor per 
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skattekrona.

6. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden om 
likviditeten och resultatet så tillåter.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, 
dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

8. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2021-2023 kvarstår oförändrad. 
Taxehöjningar/justeringar för 2022 och framåt ska omprövas i slutet av 2021 utifrån bokslut 
2020 samt prognosen för 2021.

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med

a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 222 miljoner kronor 
under perioden 2021-2023.

b. Egen likviditet om 18 miljoner kronor som används under perioden 2021-2023.

c. Upptagande av nya lån med 288 miljoner kronor under planperioden, varav 135 miljoner 
kronor år 2021, 33 miljoner kronor år 2022 och 120 miljoner kronor år 2023.

Deltar ej i beslutet

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 

______________________
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Elever från Parksko/an tar första spadtaget för Fågelsångens skola, oktober 2020. 

Ansvar i en osäker tid 
Alliansens budgetförslag 2021-2023 

Moderaterna,Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 
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Ordförandeförslag, budget 2021-2023 

Ansvar i en osäker tid 

Kommunstyrelsen 

På uppdrag av alliansmajoriteten överlämnas följande budgetförslag. 

Alliansbudgeten i ett nötskal 

• Vi prioriterar en stabil ekonomi trots det labila konjunkturläget under 
Corona-pandemin. Skatten hålls oförändrad, en procentsmålet för 
överskottet i ekonomin uppfylls under större delen av treårsperioden, en 
central buffert beslutas för att möta en eventuell nedgång av 
skatteintäkterna är fokuspunkter. 

• Salem utvecklas genom Fågelsångens skola, Bovieral'), hyresbostäder i 
Norra Vitsippan, planering av Södra Hallsta och Salems centrum. 

• Kommunen tar nya steg på klimat och miljöområdet genom skärpta mål 
för energieffektivisering, hälsosam boendemiljö och giftfri miljö. Målen blir 
konkreta genom solceller, nollnetto-hus mm. 

• Komrnunförvaltningen effektiviseras, centrala satsningar sker bl a på miljö
och hälsotillsyn, klimatutbildning och teknisk verksamhet. Utvärderingen 
av kommunens krisarbete kommer att ge möjlighet till ännu bättre 
äldreomsorg. 
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I Coronans tidevarv 

Inte sedan "spanska sjukan" härjade under några år efter första världskrigets slut 
har vi upplevt en pandemi av det slag och med de effekter Corona-viruset drabbar 
stora delar av världens befolkning. Nedgången i världsekonomin är omfattande, 
olika länder samt EU slussar ut stora statliga medel för att lindra verkningarna 
men företag slås ut och arbetslösheten stiger. Prognoserna för BNP är 1,7 för år 
2021 och arbetslösheten_ beräknas till 9,3 procent. Förutsägelserna för 
skatteunderlagets tillväxt har varierat kraftigt från 3,1 i februari till 1,3 i augusti. 

För ekonomin innevarande år har dystra prognoser vänts i sin raka motsats då 
statliga permitteringsstöd och extra statsbidrag flödat ut. Detta kan dock mycket 
väl vara "lugnet före stormen" då förutsägelserna för 2021 bygger optimistiska 
hypoteser om en rask återhämtning i ekonomin. De prognoser som ligger till 
grund för skatteintäkterna under budgetperioden är följande: 

Nyckeltal (%},Sl<R 2021 2022 2023 

BNP-tillväxt 1,7 3,8 3,8 

Arbetslöshet 9,3 8,3 8,1 

Skatteunderlag, 1,3 3,9 4,0 
ökning 

Källa: SKR 

Alliansen finner att det finns goda skäl till återhållsamhet och att det finns en 
buffert på ca 10 mnkr i kommunens ekonomi under budgetperioden. I övrigt 
bygger budgeten på en procentsmålet för de två inledande åren och på ett 
blygsamt överskott det tredje året, det år då vi vet att prognoserna kan variera 
stort. 
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Resultat efter 
jämt.störande 

Jämförelse med 
1%-målet 

2021 2022 

10,3 15;9 

• • 
Ny budgetmodell ger bättre ekonomiska strategier 

2023 

0,1 

0 

I år har kommunen övergått till en ny budgetmodell. Istället för att ram- och 
budgetberedning prövar en lång rad äskanden har Ekonomienheten i år arbetat 
fram ett utförligt budgetunderlag där hänsyn tagits till opåverkbara 
kostnadsökningar ("ramposter"). En dialog har därefter förts med förvaltningarna 
vilket följts av en kommunfullmäktige fastställd budget som bildar den ram 
nämnderna ska hålla sig inom. Någon ny budgetberedningsprocess med prövande 
av äskanden förekommer inte, nämnderna fastställer sin budget utifrån given ram. 
Däremot har budgetberedningen prövat olika centrala "satsningar", inte minst 
ovan nämnda buffert. Det förslag som nu läggs fram är den slutliga budgeten 
inklusive förslag till skattesats och finansiering, samt övergripande mål och 
nämndmål. 

Påslaget för lönekostnadsökningar har legat med initialt och uppgår till 2 %. 

Budgetberedningen är enig om att denna modell gett mer tid för övergripande 
diskussioner om mål och ekonomi. 

Byggen och förhandlingar i Salem 

Det första spadtaget till Fågelsångens skola togs 14 oktober. Efter dubbla 
överklagningsprocesser (detaljplanen och under året själva upphandlingsbeslutet) 
blir skolan försenad till hästterminen 2023. Det förtjänar att nämnas att 
överklagandet av upphandlingsbeslutet tog sex månader i första instans. 

Salems centrum-projektet är också försenat då förhandlingarna med 
centrumägaren Grandholm AB dragit ut på tiden. Vi inväntar större klarhet under 
oktober/november. 
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Byggnationen i Norra Vitsippan med drygt 100 hyresbostäder pågår för fullt. 
Kommunen har förhandlat så att 50% av lägenheterna går med förtur till 
salemsbor. Bovieran har alldeles nyligen haft inflyttning av drygt 50 bostadsrätter, 
ett uppskattat projekt för äldre såväl i Salem som i grannkommunerna. 
Detaljplaneringen för Södra Hallsta pågår, strukturerna för området med 230 
bostäder, den nya tvärleden, förskolan och LSS-boendet tar nu form. I Rönninge 
centrum är etappen med Torghuset och Rönninge torg färdig. Politiskt kan 
konstateras nästan enbart positiva omdömen om utfallet. Den sista etappen med 
kvarteret Flädern påbörjas av SMÅA under 2021. 

Detaljplaneringen av Rönn inge Kungsgård avvaktar fortfarande diskussioner om 
exploateringsgraden med den största markägaren och den tilltänkta 
entreprenören Besqab. Beträffande Södra Ekdalen väntas nya studier presenteras 
under hösten för diskussion med de boende. 

Fastighetsstrategi ger verktyg för klimatsatsningar 

Som tidigare utlovats har kommunen under året antagit en fastighetsstrategi. 
Strategin säger att 30 mnkr ska investeras årligen för upprustning av fastigheter. 
Till strategin ska kopplas en underhållsplan. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
ska fatta beslut om vilka investeringar som ska ske. Sedan tidigare finns också en 
solcellsstrategi. Solceller kommer att anläggas på idrottshuset i Fågelsången. I 
projektet Norra Vitsippan finns också solceller med som en del i en 
netto-noll-lösning för dessa hus. Solceller kommer också att prövas i Södra Hallsta 
och andra kommunala byggprojekt. 

Genom fastighetsstrategin har ett skärpt mål för energibesparingar i kommunens 
fastigheter beslutats, såväl "verksamhetsenergi" som 11fastighetsenergi". Utifrån 
en omräkning av EU:s mål för energieffektivisering, där målet är satt till 32,5% 
fram till år 2030, föreslås att kommunen ska spara 20% av dagens energiåtgång till 
2030. 

Bygg- och Miljönämnden har nya nämndmål för 11Hälsosam boendemiljö" och 
"Giftfri miljö". 

Miljö-/klimat målen omfattar sedan tidigare att kommunens fordonsflotta ska vara 
fossilfri år 2024. Nämnd målen för matsvinn har skärpts i Social- och Barn- och 
Utbildningsnämnden. Samarbetet med samordnade varutransporter på Södertörn 
fortsätter. Därutöver anslås 100 tkr för 2021 i fortbildningsinsats för tjänstemän 

./ 
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och förtroendevalda beträffande klimatfrågor. 

Nyheter i detalj 

Inom kommunförvaltningarna har besparingsprogram tagits fram motsvarande 
0,5%, 1,0% och 1,5% av verksamheten. Programmet initierades när prognoserna 
för skatteintäkterna pga Corona-pandemin var som mest illavarslande. De 
ekonomiska framtidsutsikterna har ljusnat något, men fortfarande behövs en 
ekonomisk beredskap för att möta ett större intäktsbortfall 2021. Totalt har 
beredningen diskuterat 3,7 mnkr i besparingar som beskrivs nedan. Nämnderna 
har frihet att välja alternativa besparingar som uppgår till nämndens 
bespa ri ngsbeting. 

Kommunstyrelsens besparingsbeting är 180 tkr, i beredningen har förändrad 
ledningsorganisation inom IT diskuterats. Beträffande tillskott föreslås KS få 400 
tkr för utredning av lokalfrågor och särskilt framtagande av internprissättning. 
Kommunstyrelsen får också 500 tkr för 2021 för fortbildning i smittskyddsfrågor 
och beredskapsfrågor, inom bl a äldreomsorgen. Detta ska särskilt användas till 
utbildningsbehov som eventuellt uppstår med anledning av kommunens 
utvärdering av krishantering och äldreomsorg under pandemin. 

Kommunstyrelsens nämndmål får delvis förändrade indikatorer beroende på att 
de enkätundersökningar som ligger till grund för mätningen av måluppfyllelsen 
förändras. 

Bygg- och Miljönämnden föreslås förstärkas med en miljö- och hälsoinspektör, 
netto 400 tkr {750 - 350) sedan ökade intäkter från tillsynen inkluderats. Bygg- och 
Miljönämnden får 500 tkr för en utredningsinsats för bättre hälsa i•sjön Flaten där 
utredning av syresättning m fl alternativ, inklusive fontän ska ingå. Rapportering 
ska ske till kommunstyrelsens AU. 

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen {MSB) förstärks med en tjänst för 
utrednings- och utvecklingsfrågor, direkt knuten till förvaltningschefen, totalt 900 
tkr. MSB ska även fortsättningsvis vakanshålla en planarkitekttjänst och istället 
utnyttja 735 tkr till överföring till gata-/utemiljöenheten för att underlätta för 
förvaltningen att upprätthålla driftnivån inom enheten. 

Inom Barn- och Utbi/dningsnämnden omfattar besparingsbetinget 1250 tkr, 
diskuterade poster är en logopedtjänst där behovet minskat (750 tkr), samt att 

~ 

2020-10-26 

5 av7 

Lo 



Salems 
kommun 

tidigare beslut om sänkt fritidspeng för åk 4 genomförs (500 tkr). 
Befolkningsprognosen visar att antalet elever ökat avsevärt jämfört med 
ramprocessen i våras. Därför finns en post på 4,0 mnkr i KS anslag till förfogande, 
att kunna användas till Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet. 

Socialnämnden har ett besparingsuppdrag på 1880 tkr där följande poster 
diskuterats. På korttidsboendet Vattentornet (LSS) har behovet minskat kraftigt 
under vardagar. Servicen på helger ska dock säkras. Här beräknas 750 tkr sparas. 
Uppföljning av dyra LSS-insatser ger 200 tkr, reducering av del av en 
handläggartjänst ger 430 tkr, striktare krav på att stå till arbetsmarknadens 
förfogande för att få försörjningsstöd beräknas till 500 tkr. Befolkningsprognosen 
för antalet "äldre-äldre" (80 år -) har minskat påtagligt sedan i våras. Därför har 
5,0 mnkr reducerats från nämndens budget. 

Ett generellt och permanent statsbidrag för äldreomsorg på 6 mnkr har fördelats 
till Salem. Detta bidrag läggs tills vidare till KS' förfogande i avvaktan på beslut om 
hur pengarna ska användas. 

Digitaliseringsfrågorna kommer att ges tydligare mål och ny projektorganisation 
närmare knuten till kommundirektören och ledningsgruppen. Genom ökad 
digitalisering ska kommunens service ligga i framkant, effektiviseringar ska 
uppnås. 

Investeringarnas totala omfattning framgår .nedan. 

2021 2022 2023 Totalt 

Investeringar 213,2 115,7 198,9 527,8 
inkl 
exploatering 
(mnkr) 

Låneskulden per invånare blir med denna omfattning 27 700 kr/inv. vid utgången 
av planperioden. Jämförelsetalet är länssnittet för år 2019 och uppgår till 27 750 
kr/inv. 

Den nya skolan i Fågelsången tar större delen av budgeten i anspråk, kalkylen 
ligger totalt på 173,7 mnkr för perioden . Den totala investeringsbudgeten för 
samtliga år omfattar 442,5 miljoner kronor. Den nyligen fastställda 
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fastighetsstrategin innebär att minst 30 mnkr avsätts årligen i upprustningar eller 
nybyggnationer. Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer hur anslaget ska 
användas. En renovering av Säby Sim- och Sporthall ska påbörjas med projektering 
2021, totalt anslås 30,3 mnkr under planperioden. Plaskdammen i Säbylunden 
nära centrum kommer att renoveras för 3,2 mnkr under 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20 

Lennart Kalderen 

2020-10-26 

7 av 7 



  

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE  
2020-10-20  

Dnr   KS/2020:328  
1   av   12  

  

  

  Kommunstyrelseförvaltningen   
Siv   Jönsson   Westerlund   
Ekonomichef   

  
  
  

Kommunstyrelsen   
  

  
  Revidering   Mål-   och   budget   och   beslut   om   ska�esats   

2021-2023   

Förslag   �ll   beslut   
Kommunstyrelsens   förslag   �ll   fullmäk�ge   

  
1. Kommunfullmäk�ge   fastställer   förslag   �ll   reviderad   dri�-   och   investeringsbudget   

avseende   år   2021,   ekonomisk   plan   för   åren   2022   och   2023   enligt   tjänsteskrivelse   
daterat   2020-10-20.   

2. Kommunfullmäk�ge   fastställer   de   övergripande   målen   och   indikatorerna   för   
Salems   kommun   år   2021   enligt   förslag   i   denna   tjänsteskrivelse   samt   bilagor.     

3. Kommunfullmäk�ge   fastställer   a�   följande   verksamhetsmål   är   mål   av   betydelse   
för   god   ekonomisk   hushållning:   

a. Mål   nr   6    -   Salems   förskolor   och   skolor   ska   erbjuda   en   lärande   miljö   som   
ger   barn   och   elever   goda   förutsä�ningar   för   a�   förvärva   kunskaper   och   
ta   ansvar   för   sin   fram�da   utveckling.   Eleverna   ska   nå   en   kunskapsnivå   
som   ligger   över   genomsni�et   i   Stockholms   län.   

b. Mål   nr   7   -    Salems   kommun   ska   vara   en   a�rak�v   arbetsgivare.     
4. Kommunfullmäk�ge   fastställer   a�   följande   finansiella   mål   är   mål   av   betydelse   för  

god   ekonomisk   hushållning:   
a. Mål   nr   8    -   Salems   kommun   ska   ha   en   ska�esats   som   är   konkurrenskra�ig  

på   Södertörn.   
b. Mål   9    -   Salems   kommun   ska   ha   en   stabil   ekonomi.   

5. Kommunfullmäk�ge   fastställer   utdebiteringen   för   år   2021   �ll   19:67   kronor   per   
ska�ekrona.   

6. Kommunfullmäk�ge   beslutar   a�   extra   amortering   av   lån   kan   ske   under   
planperioden   om   likviditeten   och   resultatet   så   �llåter.     

7. Kommunfullmäk�ge   beslutar   a�   kommunstyrelsen   under   år   2021   har   rä�   a�   
omsä�a   lån,   dvs   låna   upp   belopp   motsvarande   belopp   på   de   lån   som   förfaller   �ll   
betalning   under   år   2021.   

8. Kommunfullmäk�ge   beslutar   a�   VA-taxan   för   år   2021-2023   kvarstår   oförändrad.   
Taxehöjningar/justeringar   för   2022   och   framåt   ska   omprövas   i   slutet   av   2021   
u�från   bokslut   2020   samt   prognosen   för   2021.     

9. Kommunfullmäk�ge   beslutar   a�   finansieringen   av   investeringarna   sker   med     
a. Resultat,   exklusive   avskrivningar   och   extraordinära   poster,   om   totalt   222   

miljoner   kronor   under   perioden   2021-2023.   
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b. Egen   likviditet   om   18   miljoner   kronor   som   används   under   perioden   
2021-2023.     

c. Upptagande   av   nya   lån   med   288   miljoner   kronor   under   planperioden,   varav   
135   miljoner   kronor   år   2021,   33   miljoner   kronor   år   2022   och   120   miljoner   
kronor   år   2023.   

  
  

Sammanfa�ning   av   ärendet   
Ekonomiska   ramar   för   dri�budget   och   övergripande   mål   för   2020-2022   beslutades   av   
fullmäk�ge   2020-06-11.   Som   grund   för   ramarna   låg   den   prognos   för   ska�er   och   bidrag   
som   grundade   sig   på   befolkningsprognosen   för   kommunen   och   uppgi�er   från   SKL.     

  
Enligt   den   nya   budgetprocessen   tar   fullmäk�ge   e�   beslut   om   finansiering   i   november.  
Sy�et   är   a�   här   visa   hur   den   löpande   verksamheten   och   de   kommunövergripande   
prioriteringarna   ska   finansieras.   Det   ska   tas   fram   e�   beslut   i   kommunstyrelsen   (oktober)   
och   kommunfullmäk�ge   (november)   om   taxor   och   avgi�er,   ska�esats,   statsbidrag   och   
utjämning   samt   övriga   finansiella   poster.   Det   som   behöver   ses   över   i   de�a   skede   är   om   
de   ekonomiska   förutsä�ningarna   har   ändrats   och   a�   finansiering   fastställs.   Här   behövs   
eventuellt   åtgärder   vidtas   om   de   ekonomiska   förutsä�ningarna   ser   annorlunda   ut   än   vid   
beslutet   i   juni.     

  
Den   svenska   ekonomin   är   mi�   i   en   pandemi,   vilket   har   gjort   det   svårt   a�   bedöma   hur   
ska�eunderlaget   ska   komma   a�   utvecklas   under   perioden.   Jämfört   med   
kommunfullmäk�ges   beslut   i   juni   har   ska�eunderlaget   ökat,   vilket   syns   som   ökade   
ska�eintäkter   för   kommunen.   Sam�digt   har   befolkningsprognosen   förändrats   jämfört   
med   prognosen   i   våras   avseende   åldersgrupperna   6-12   år   och   de   över   80   år.   De�a   ger   e�   
ökat   kostnadsbehov   inom    Barn-   och   utbildningsnämnden   samt   e�    minskat   
kostnadsbehov   inom   Socialnämnden.     

  
Det   svårbedömda   läget   avseende   ska�eunderlag   samt   hur   befolkningen   kommer   a�   
förändras   i   kommunen   gör   a�   det   även   för   år   2021   behövs   vissa   effek�viseringar   i   
verksamheterna.   Sam�digt   har   vissa   satsningar   kunnat   göras.     

  
Sammanfa�ningsvis   innebär   budge�örslaget   a�   kommunen   uppnår   följande   resultat   
exklusive   VA-verksamheten   och   jämförelsestörande   poster:     
2021:     10,3   miljoner   kronor   (1%   av   ska�er   och   bidrag   exkl   jämförelsestörande   poster)   
2022:     15,9   miljoner   kronor   (1,5%   av   ska�er   och   bidrag   exkl   jämförelsestörande   poster)   
2023:     0,1   miljoner   kronor   (0,01%   av   ska�er   och   bidrag   exkl   jämförelsestörande   poster)   

  
Investeringarna   för   perioden   uppgår   �ll   522,4   miljoner   kronor.   Den   nya   skolan   står   för   en   
stor   del   av   det   totala   investeringsbeloppet.     
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Bakgrund     

Bedömning   av   samhällsekonomin   
(Källa:   SKL   Cirkulär   20:39   samt   Ekonomirapporten   oktober   2020)   

Den   svenska   ekonomin   präglas   nu   av   en   snabb   uppgång   i   e�erfrågan   och   produk�onen   
totalt   se�.   Rekylen   för   BNP   är   starkare   än   vad   SKR   �digare   antagit   i   prognosen   i   maj.   
Återhämtningen   av   ekonomin   kommer   dock   a�   ta   �d.   Frågan   är   med   vilken   has�ghet   

som   förlusterna   i   produk�on,   sysselsä�ning,   försäljning   och   vinster   kan   tas   igen.     
Antagandet   är   a�   det   blir   e�   antal   år   med   svag   konjunktur   som   får   stor   påverkan   på   
arbetsmarknaden.   Antalet   arbetade   �mmar   faller   under   år   2020   med   3,7   procent   och   
arbetslösheten   ökar   med   två   procentenheter   �ll   knappt   nio   procent,   för   a�   sedan   öka   
y�erligare   under   2021.   Trots   högre   arbetslöshet   och   minskat   antal   sysselsa�a   när   
permi�eringsstödet   avvecklas   2021,   så   ökar   antalet   arbetade   �mmar.   Det   kommer   a�   ta   
�d   för   såväl   sysselsä�ningsgraden   som   arbetskra�sdeltagandet   a�   återhämta   sig   och   
balans   på   arbetsmarknaden   kommer   a�   nås   först   2024,   då   med   en   högre   
jämviktsarbetslöshet   på   7,5   procent.     

Ska�eunderlaget     
(Källa:   SKL   cirkulär   20:39)  

  

Salems 
kommun 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

2018 2019 

BNPt 2,1 1,2 

Sysselsättning, timmars 1,8 --0,3 

!Relativ arbetsföshet, % 6,3 6,8 

Timlön, ationalräkenskape ma 2,7 3,9 

Timlön, Konjunkturl'önesratistiken 2,6 2,6 

Inflation, KPIF 2,1 1,7 

Inflation, KPI 2,0 1,8 

Befolkning, 15- 74 ar 0,8 0,7 

2020 202:1 2022 2023 

--4,9 1,7 3,8 3,8 

- 5,5 1,6 2,3 1,6 

8,9 9,3 8,3 8,1 

6,3 0,2 2,3 2,5 

2,3 2,2 2,3 2,5 

0,5 0,8 1,6 2,0 

0,5 0,7 1,8 2,4 

0,4 0,5 0,4 0,4 
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Jämfört   med   prognosen   i   april   räknar   SKR   med   en   väsentligt   högre   ska�eunderlags�llväxt  
för   år   2020   och   en   lägre   �llväxt   för   år   2021.   (tabell   2).     
För   år   2020   beror   förändringen   på   a�   lönesumman   bedöms   öka   mer   än   föregående   
prognos.   Huvudförklaringen   är   a�   permi�eringslöner   (löner   som   inte   motsvaras   av   någon  
arbetsinsats)   drar   upp   den   genomsni�liga   �mlönen.   Sam�digt   har   antalet   arbetade   
�mmar   är   nedjusterats   och   ne�oeffekten   av   dessa   båda   är   posi�v.     
För   år   2021   är   utvecklingen   nedjusterad   då   scenariot   räknar   med   a�   lönesumman   ökar   
mindre.   Det   är   en   följd   av   a�   �mlönen   ökar   svagt   e�ersom   det   antas   a�   inga   
permi�eringslöner   betalas   ut.     

  
Dri�budget   för   perioden   2021-203   
Särskilt   fokus   har   varit   a�   försöka   hålla   nere   behoven   av   besparingar   så   långt   det   är   
möjligt   och   ändå   kunna   hålla   den   förväntade   resultatnivån   på   en   procent   av   ska�er   och   
bidrag.   Ska�eintäkterna   beräknas   vara   drygt   sex   miljoner   kronor   högre   än   vid   
fullmäk�ges   beslut   i   juni.     
Resultatet   exklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster   föreslås   �ll   10   313   tkr,   vilket   
innebär   e�   resultat   på   1%   i   förhållande   �ll   ska�er   och   bidrag.   

  
Budge�örslag   i   jämförelse   med   fullmäk�ges   beslut   i   juni   2020   avseende   
budgetåret   2021   

  

(tkr)   Juni   beslut  Förslag  Differe 
ns  

Not  

Kommunstyrelsens   förvalt.   (exkl   KS   �ll   
förfogande)   -64   672  -65   492  -820  a)  

KS   �ll   förfogande   (central   buffert)     -8   903  -13   189  -4   286  b)  
Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltning  -71   258  -71   911  -653  c)  
Bygg-   och   miljönämnd   -3   455  -4   355  -900  d)  
Kultur-   och   fri�dsnämnd   -15   102  -15   057  45  e)  
Barn-   och   utbildningsnämnd   -480   914  -479   664  1   250  f)  

  

Salems 
kommun 

liabelll .2 .. De senaste skatteunderllags.progn,os.ema 

Pro c.entuel Il för.ändring 

201191 202-0 20211 21022 2012:3 21)19- 2023 

SIKIRaug 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 15,2 

IESV JLm 1,.7 1,2 2,0 4,5 3,7 13,8 

SIKR apr 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8 14,8 

IReq ap r 2,0 t ,8 3,9 3,5 4,5 2,0 

Källa: Elkonomistymmgsverke Reg;erillQen, SK!R. 
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Socialnämnd   -306   329  -299   449  6   880  g)  
Revisorn   -658  -658  0   
Summa   exkl   VA-verksamhet   -951   291  -949   775  1   516   
Statsbidrag   maxtaxa   barnomsorg   4   200  4   200  0   
Pensionskostn.   inkl   löneska�   etc   -19   479  -21   009  -1   530   
Intern   ränta   VA,   sem   löneskuld,   fast   avg  1   518  1   518  0   
Avskrivningar   exkl   VA   &   överlåtelser     -50   279  -50   628  -349   
Summa   ne�okostnader   exkl   VA   -1   015   331  -1   015   694  -363   
Summa   ska�er   och   bidrag   1   025   250  1   031   303  6   053    
Finansne�o             -7   885  -5   296  2   589   
Resultat   exkl   VA     2   034  10   313    8   279   
Resultat   VA   -911  -911  0   
Resultat   inkl   VA     1   123  9   402    8   279   
Resultat   exkl   VA     2   034  10   313    8   279   

  
Kommentarer   �ll   förändringarna   mellan   fullmäk�ges   beslut   i   juni   och   kommunstyrelsens   
förslag   inför   fullmäk�ges   beslut   i   november   (tkr):     

  
a) Kommunstyrelsens   förvaltning   exklusive   KS   �ll   förfogande   (utökad   ram   820   tkr)   

De   besparingar   som   föreslås   �ll   kommunstyrelsens   förvaltning   är   180   tkr.     
Satsningar   avser   medel   för   utredning   av   lokalfrågor   och   internprissä�ning   med   
400   tkr   samt   100   tkr   för   en   klimatutbildning   för   förtroendevalda   och   tjänstemän.   
Satsningar   på   500   tkr   för   fortbildning   i   smi�skyddsfrågor   inom   äldreomsorgen   
och   andra   verksamheter.   

b) KS   �ll   förfogande   (utökad   ram   4   286   tkr)   
Till   kommunstyrelsen   medel   �ll   förfogande   föreslås   läggas   den   justering   av   
volymerna   som   avser   äldreomsorgen   (5   000   tkr)   beroende   på   a�   
befolkningsprognosen   visar   på   färre   invånare   i   åldersgruppen   över   80   år.   
Beloppet   ska   kunna   hantera   den   volymförändring   som   Barn-   och   
utbildningsnämnden   kan   komma   a�   få   beroende   på   a�   antalet   barn   i   åldrarna   
7-12   år   ser   ut   a�   öka   motsvarande   cirka   4   miljoner   kronor.     

c) Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen   (utökad   ram   653   tkr)   
Besparingar   motsvarande   1   102   tkr   föreslås   Miljö-   och  
samhällsbyggnadsförvaltningen.     
Satsningar   avser   735   tkr   för   förstärkning   av   dri�medel   för   gatuenheten,   900   tkr   
som   avser   en   ny   tjänst   för   utredning   och   utvecklingsfrågor   samt   120   tkr   för   
dri�kostnader   kopplat   �ll   en   investering   för   energianalys   av   kommunens   
fas�gheter.     

d) Bygg   och   miljönämnden   (utökad   ram   900   tkr)   
Satsning   avseende   utökning   av   en   miljö-   och   hälsoskyddsinspektör   motsvarande   
750   tkr   minus   förväntade   �llsynsintäkter   på   350   tkr   (ne�o   400   tkr)   samt   en   
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satsning   på   en   utredning   för   bä�re   hälsa   i   Flaten.   En   utredning   av   syresä�ning   
med   flera   alterna�v   där   en   utredning   av   syresä�ning   och   fontän   ska   ingå.     

e) Kultur-   och   fri�dsnämnden   (minskad   ram   med   45   tkr)   
Besparing   uppgående   �ll   45   tkr   inom   kultur-   och   fri�dsnämnden.     

f) Barn-   och   utbildningsnämnden   (minskad   ram   1   250   tkr)   
Besparingar   uppgående   �ll   1   250   tkr   

g) Socialnämnd   (minskad   ram   6   880   tkr)   
Volymjustering   uppgående   �ll   5   000   tkr   beroende   på   lägre   antal   äldre   över   80   år   i  
befolkningen   för   år   2021.     
Besparingar   uppgående   �ll   1   880   kr     

Bilaga   1   visar   vilka   förändringar   som   ske�   i   nämndernas   ramar   från   fullmäk�ges   beslut   i   
juni   och   förslag   �ll   nya   ramar   från   kommunstyrelsen   �ll   kommunfullmäk�ge   i   november.   
Där   ses   förändringarna   för   samtliga   tre   år   i   planperioden.     

VA-verksamhetens   ekonomi  
Det   egna   kapitalet   för   VA-verksamheten   ska   över   �d   balanseras   �ll   noll.   Vid   utgången   av   
år   2020   prognos�seras   det   egna   kapitalet   uppgå   �ll   ca   2,8   miljoner   kronor.   Vid   beräkning   
av   fram�da   avgi�sjusteringar   har   hänsyn   tagits   �ll   balansering   av   det   egna   kapitalet   över   
�d.   Det   egna   kapitalet   beräknas   vara   -0,2   miljoner   kronor   år   2023.   Denna   ekonomiska   
planering   förutsä�er   en   oförändrad   VA-taxa   för   perioden   2021-2023.   Taxan   för   år   2022   
och   framåt   ska   omprövas   i   slutet   av   år   2021   u�från   bokslutet   år   2020   samt   prognosen   för   
år   2021.   Beslut   om   oförändrad   VA-taxa   för   år   2021   föreslås   fa�as   såsom   en   del   av   de�a   
beslutsärende.     

Utveckling   pris,   resultat   och   eget   kapital   VA   verksamheten   

Benämning     Prognos  
2020  

Budget  
2021  

Plan  
2022  

Plan   2023  

Beräknat   behov   
prishöjning   

  

inga  inga  inga        inga  

VA   resultat   (tkr)   61  -911          -1989  -37  

VA   eget   kapital   (tkr)   2   767  1   856  -133  -170  

Kommunens   ska�eintäkter   och   bidrag     

Nedan   följer   en   tabell   som   beskriver   intäktsutvecklingen   i   Salems   kommun.   

(mnkr)      Prognos  Budget  Plan  Plan  
  2020  2021  2022  2023  

Egna   ska�eintäkter   841,3  836,4  859,4  893,1  
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Slutlig   ska�eavräkn   föregående   år  -3,6     
Slutlig   ska�eavräkn   innev   år   -9,6  -5,9    
Summa   ska�eintäkter   828,1  830,5  859,4  839,1  
Inkomstutjämning   39,2  47,6  55,4  53,9  
Kostnadsutjämning   57,7  67,7  68,7  68,9  
Regleringsbidrag/-avgi�   17,2  50,0  42,8  29,8  
Införandebidrag   8,5  1,2  0  0  
LSS-utjämning   0,9  1,6  1,6  1,6  
Summa   utjämning   123,5  168,1  168,6  154,4  
Fas�ghetsavgi�   31,9  32,8  32,8  32,8  
Statlig   bidrag/�llsko�   (övrigt)   33,4  0  0  0  
Summa   intäkter   1   016,9  1   031,3  1   060,8  1   080,2  
  

Vid   ska�eberäkningen   har   hänsyn   tagits   �ll   uppdaterad   befolkningsprognos   per   
september   2020.   Alla   statliga   bidrag/�llsko�   (från   -och   med   år   2021)   finns   inbakat    i   
anslaget   för   kommunalekonomisk   utjämningen   förutom   det   riktade   �ll   äldreomsorgen.   

Investeringsbudget   för   perioden   2021-2023   

E�er   fullmäk�ges   beslut   om   investeringsramar   för   år   2021-2023   har   förslag   �ll   
investeringar   se�s   över   och   prioriteringar   har   gjorts   för   a�   totalnivån   ska   hålla   sig   inom   
kommunens   låneram.   Förslaget   �ll   fullmäk�ge   innehåller   nedprioriteringar   samt   övriga   
förändringar.   I   bilaga   2   finns   samtliga   investeringar   för   planperioden   fördelat   e�er   
nämnd.     

  

  År   2021  År   2022  År   2023  Totalt  

Barn-   och   utbildningsnämnden   4   903  16   483  3   983  25   369  

Kultur-   och   fri�dsnämnden   786  1   636  386  2   808  

Socialnämnden   3   224  1   224  1   224  5   672  

Tekniska   utsko�et  189   239  96   041  139   371  424   651  

Kommunstyrelsens   förvaltning   9   003  4   647  4   881  18   531  

Summa   investeringar     
(exkl   exploateringar)   

207   155  120   031  149   845  477   031  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

Salems 
kommun 
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Investeringsram   (mnkr)  2021-2022  2021  2022  2023  
       

Investeringar    (exkl.   
exploateringar)   

477,0  207,2  120,0  149,8  

   - varav   Investeringar   VA   16,2  5,4  5,4  5,4  
Exploateringar   VA   (ne�o)   8,1  -3,3  -1,1  12,5  

 
Exploateringar   gata   -och  
mark   (ne�o)   

42,7  9,3  -3,2  36,6  
 

Summa   investeringar   527,8  213,2  115,7  198,9  
 

Finansierat   av   resultat   före   
avskrivningar,   avsä�ningar   
exkl.   exploateringar   

221,9  70,6  77,2  74,1  
 

Finansiering   egen   likviditet   18,0  8,0  5,0  5,0  
Finansierat   av   lån   (ne�o)   287,9  134,6  33,5  119,8  

  
Låneskuld/invånare,   exkl   VA  

 
Kronor  

   
27   700  

  
Kommunen   finansierar   investeringarna   på   i   huvudsak   fyra   sä�.   Dessa   är   med   resultat   
exklusive   avskrivningar,   med   markförsäljningar,   med   befintlig   likviditet   vid   ingången   av   
perioden   samt   med   lån.   Den   likviditetsnivå   som   beräknas   finnas   i   kommunen   vid   
årsski�et   är   lite   högre   än   den   nivå   som   vi   vill   hålla   framöver   och   därför   används   den   
beräknade   extra   likviditeten   �ll   delfinansiering   av   investeringarna   under   budget   -och   
planperioden .    Fram�da   investeringar   (inklusive   exploateringar),   527,8   mnkr   under   
budget   -och   planperioden,   kommer   därför   a�   finansieras   genom   resultat   om     221,9   mnkr,   
genom   befintlig   likviditet   18,0   mnkr   samt   genom   nyupptagande   av   lån   om   287,9   mnkr.     

  
Vid   beräkningen   av   låneskuldens   storlek   har   hänsyn   tagits   �ll   a�   alla   investeringar   
historiskt   se�   inte   färdigställts   under   respek�ve   år   utan   brukar   bli   förskjutna   framåt   i   
�den.   Låneskuld   per   invånare,   exkl   VA   skuld,   blir   i   förslaget   27   700   kr   vid   utgången   av   
planperioden,   a�   jämföra   med   det   senast   kända   måltalet   27   750    kr   (länssni�   2019).     

Amortering   av   lån     
I   allt   väsentligt   planeras   kommunens   likviditet   a�   ny�jas   för   den   löpande   dri�en.   
Kommunen   bedömer   inte   a�   det   finns   något   större   utrymme   för   amorteringar   då   
kommunen   är   i   en   investeringsintensiv   planperiod.   Om   resultat-   och   likviditetssitua�onen  
så   �llåter   kan   dock   kommunen   komma   a�    göra   extra   amorteringar   under   planperioden.   

Ska�esats   för   år   2021   
Kommunfullmäk�ge   föreslås   fastställa   utdebiteringen   för   år   2021   �ll   19:67   kronor   per   
ska�ekrona   vilket   är   oförändrat   i   förhållande   �ll   föregående   år.   

  
  

  

Salems 
kommun 
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Kommunfullmäk�ges   mål   och   nämndernas   mål   för   verksamheterna     
F ullmäk�ge   beslutar   om   de   övergripande   målen   medan   nämnderna   beslutar   om   mål   för   
de   verksamheter   man   ansvarar   för.   Nämnderna   informerar   fullmäk�ge   om   sina   mål   i   
samband   med   a�   beslut   ska   tas   om   budget   och   plan   för   den   närmaste   treårsperioden.      

  
Kommunfullmäk�ges   mål   
Kommunstyrelseförvaltningen   föreslår   a�   kommunfullmäk�ge   fastställer   de   övergripande  
målen   och   indikatorerna   enligt   denna   tjänsteskrivelse   samt   bilaga:   Salems   kommun   Mål   
och   Budget   2021.     Beslutet   ska   gälla   från   och   med   2021-01-01.     

Justering   av   indikatorer   för   kommunfullmäk�ges   mål:     

Övergripande   mål   1   -   Tillgänglighet   
Kommunfullmäk�ges   övergripande   mål   1   har   följande   lydelse:    Salems   kommun   ska   
�llvarata   den   lilla   kommunens   fördelar   för   a�   med   närhet,   �llgänglighet   och   effek�vitet   
skapa   förtroende.   

Övergripande   mål   4   -   Boendemiljö   

Kommunfullmäk�ges   övergripande   mål   4   har   följande   lydelse:    Salems   kommun   ska   
erbjuda   en   av   Stockholms   läns   bästa   boendemiljöer   
Indikatorerna   för   målet   utgår   då   indexberäkningen   inte   längre   kommer   tas   fram   i   den   nya  
medborgarundersökningen.     

Förvaltningens   föreslår   tre   nya   indikatorer   som   redovisas   i   nedanstående   tabell:   

  

Salems 
kommun 

lndi1kator 

Hur tyc er du att de 

fungerar a få svar på 

dina frågor o 

kommunen och dess 

verksamheter? 

Beskrivning Mål:värde Vikt 

Det an vara både att du själv 
Grönt 60 % eller mer av andelen 

söker information eller om du 
svarande har vari posirtiva och 

angett Ganska bra eller mycket bra. 25 % 
vänder dig direkt til l 

Gult 41% - 50% positiva svar 
kommunen 

Rött 0-40% positiva svar 
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Övergripande   mål   5   -   Hållbar   miljö     
Kommunfullmäk�ges   övergripande   mål   5   har   följande   lydelse:   Salems   kommun   ska   ta   si�   
ansvar   för   utvecklingen   mot   en   allt   mer   hållbar   miljö.     

Förvaltningen   föreslår   förändra   två   indikatorer   inför   år   2021   

Den   första   förändringen   gäller   indikatorn   för    andelen   fossilbränslefria   personbilar   av   det   
totala   antalet   personbilar   i   kommunens   fordonspark ,   ska   enligt   beslut   i   
kommunfullmäk�ge   den   15   juni   2017,   §   34,   målet   årligen   öka   för   grönt   med   15   
procentenheter   och   10   procentenheter   för   gult   och   rö�.     

Den   andra   indikatorn    Energiförbrukning    har   �digare   funnits   med,   men   har   omarbetats   
inför   2021.    Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen   har   tagit   fram   e�   ny�   mål   för   
energiförbrukningen   som   används   som   indikator   �ll   övergripande   mål   för   hållbar   miljö.     

Den   nya   indikatorn   lyder:   Energiförbrukningen   ska   minska   med   20   procent   från   år   2021   
�ll   2030.   Årliga   delmål   är   under   konstruk�on   vilket   kommer   vara   det   som   årligen   följs   i   
denna   indikator   �ll   övergripande   mål.     

  

Salems 
kommun 

Indikator 

Bra att bo och lleva 

i Salem 

Rekommendera 

andra a fly a tilll 
var kommun 

Bäst att leva -

boende 

Besk ri,vn,i ng Målvärde Vikt 

Grönt 60 % eller mer av andelen 

Vad tycker du om d in kommun 
svarande har va rit positi,va och angett 

Ganska bra eller myc et bra. 40% 
som en plats a bo och leva på? 

Gult 41% - 50% posi ·va svar 
Rött 0-40% positiva svar 

Grönt 60 % eller mer av andelen 

Kan du rekommendera andra som svarande har va rit positi,va och angett 

in e bor här i kommun en att flytta Ganska bra eller mycket bra. 40% 
hit? Gult 41% - 50% positiva svar 

Rött 0-40% positiva svar 

Bostadsbyggande under fem år; 

färdigstäl lda bos äder; Grönt - förbättra ranking frå n 

u ved dlinge 11 av hyror och föregående år. (ra n ing 2019 plats 

huspriser; sn itthyra; ti I Igång ti ll 271) 20% 
bredba 11 d; boyta; a11del Gult - samma plats som föregående år 

hyresbos äder; prisb ild Rött - lägre placeri ng än föregående år 

bostadsrätt och småhus. 
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Mål   för   god   ekonomisk   hushållning   
Vad   gäller   verksamhetsmål   för   god   ekonomisk   hushållning   noteras   särskilt   a�   följande   
verksamhetsmål   och   finansiella   mål   utpekas   som   mål   av   betydelse   för   god   ekonomisk   
hushållning:   

a. Mål   nr   6    -   Salems   förskolor   och   skolor   ska   erbjuda   en   lärande   miljö   som   
ger   barn   och   elever   goda   förutsä�ningar   för   a�   förvärva   kunskaper   och   
ta   ansvar   för   sin   fram�da   utveckling.   Eleverna   ska   nå   en   kunskapsnivå   
som   ligger   över   genomsni�et   i   Stockholms   län.   

b. Mål   nr   7   -    Salems   kommun   ska   vara   en   a�rak�v   arbetsgivare.     
c. Mål   nr   8    -   Salems   kommun   ska   ha   en   ska�esats   som   är   konkurrenskra�ig  

på   Södertörn.   
d. Mål   9    -    Salems   kommun   ska   ha   en   stabil   ekonomi.   

  
De�a   i   enlighet   med   bestämmelserna   i   8   kap.   5   §   Kommunallagen   (1991:900)   samt   
kommunens   policy   för   god   ekonomisk   hushållning.   

Beslutet   ska   gälla   från   och   med   2021-01-01.     

   

  
  Mats   Bergström   

Kommundirektör   
  
  

Katarina   Sjödin   
Verksamhetscontroller   KSF   

Siv   Jönsson   Westerlund   
Ekonomichef   

  
  
  
  
  

  
  Bilagor   

Bilaga   1,   Resultaträkning   2021   -   2023   samt   beskrivning   av   förändring   mellan   Ram   och   Budget   

  

Salems 
kommun 

!Indikator 

MSB - Andelen 

foss ilbrä nslefria 

person bilar 

MSB -

Energiförb rukning 

Beskrivning 

Andelen fossilbränslefria personbilar 

inom kommunförvaltn in ama. Andelen 

räknas genom att ta antalet personbilar 

med möj lighet att drivas av foss ilfria 

bränslen som nyttjas inom alla 

förvaltn ingar, dividerat med antalet 

personbilar totalt inom förvaltn ingarna. 

Energiförb rukningen ska minska med 20 

procent från år 2021 til l 2030. 

Målvärde Vikt 

Grönt 60% - 100% fossilfria 
bilar 
Gult : 40% - 59,9% fossilfria 

25 '% 
bilar 
Rött : 0% - 39,9% foss il'fria 

bilar 

Grönt - 2, MSB' s energimå l 

uppfyllt 

Gult - 1, Mss·s eneregimål 

nära uppfyllt 
25 % 

Rött - 0, MSlfs energimål ej 

uppfyllt 
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Bilaga   2,   Investeringsbudget   2021-2023   samt   beskrivning   av   förändringar   sedan   
kommunfullmäk�ges   beslut   i   juni   

  

  

Salems 
kommun 



RR avser år 2021 och plan period 2022-2023 Bilaga - 1a

2020-10-20

Budget - år 2021 -och plan 2022-2023 Beslutat i juni Resultat Differens Beslutat i juni Resultat Differens Beslutat i juni Resultat Differens

*Uppdaterat per 2020-10-20 (kl 19:00) efter 
beredningen (slut-version) Avser år 2021

efter nya 
skatteprognos 

samt 
justeringar

mot juni 
beslut Avser år 2022

efter nya 
skatteprognos 

samt 
justeringar

mot juni 
beslut Avser år 2023

efter nya 
skatteprognos 

samt 
justeringar

mot juni 
beslut

Kostnader -,  Intäkter/minskade kostn.+
inkl. 2% 

löneuppräkn. Tkr. Tkr.
inkl. 2% 

löneuppräkn. Tkr. Tkr.
inkl. 2% 

löneuppräkn. Tkr. Tkr.
Kommunstyrelse förvaltning (ansv.1- inkl. överförmynadren) −64 672 −65 492 −820 −66 351 −66 571 −220 −67 536 −67 756 −220

Anslag KS & KF (ansv. 1149*) - central buffert −8 903 −13 189 −4 286 −9 241 −9 241 0 −9 472 −8 737 735

Miljö- o Samhällsbyggnad (ansv.21) −71 258 −71 911 −653 −75 258 −75 911 −653 −78 845 −79 498 −653

Bygg- och Miljönämnd (ansv.3) −3 455 −4 355 −900 −3 570 −3 970 −400 −3 704 −4 104 −400

Kultur- och Fritidsnämnd   (ansv. 4) −15 102 −15 057 45 −15 509 −15 464 45 −15 989 −15 944 45

Barn- och Utbildningsnämnd  (ansv.6) −480 914 −479 664 1 250 −488 262 −487 012 1 250 −494 407 −493 157 1 250

Socialnämnd (ansv. 7) −306 329 −299 449 6 880 −314 601 −312 721 1 880 −325 614 −323 734 1 880

Revisorsnämnd (ansv. 91) −658 −658 0 −663 −663 0 −668 −668 0

−951 291 −949 775 1 516 −973 455 −971 553 1 902 −996 235 −993 598 2 637
Statsbidrag Maxtaxa barnomsorg ( skolverket ) 4 200 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 4 200 0

Pensionskostn. inkl.löneskatt etc. (per juli-prognos) −19 479 −21 009 −1 530 −21 143 −19 288 1 855 −20 623 −19 502 1 121

Intern ränta samt övriga centrala  intäkter/kostnader (netto) 1 518 1 518 0 1 609 1 609 0 1 621 1 621 0

Avskrivningar exkl. VA samt upplösningar −50 279 −50 628 −349 −57 785 −52 179 5 606 −66 612 −63 080 3 532

Summa nettokostnader exkl VA −1 015 331 −1 015 694 −363 −1 046 574 −1 037 211 9 363 −1 077 649 −1 070 359 7 290

Skatter & bidrag enligt cirkl. 20:39 dt 20201001 inkl nya tillskott 1 025 250 1 031 303 6 053 1 061 210 1 060 758 −452 1 086 664 1 080 211 −6 453

Summa skatter och bidrag 1 025 250 1 031 303 6 053 1 061 210 1 060 758 −452 1 086 664 1 080 211 −6 453
Finans-netto (inkl finansiella delen på pensioner) −7 885 −5 296 2 589 −9 308 −7 609 1 699 −8 410 −9 734 −1 324

RESULTAT exkl VA 2 034 10 313 8 279 5 328 15 938 10 610 605 118 −487
VA   ( enligt prel. förslag) −911 −911 0 −1 989 −1 989 0 −37 −37 0
Resultat inkl. VA 1 123 9 402 8 279 3 339 13 949 10 610 568 81 −487

Resultat exkl. VA 2 034 10 313 8 279 5 328 15 938 10 610 605 118 −487

Mål:1 % av skatter och bidrag 10 313 10 608 10 802

Resultat exkl. VA / Skatter & bidrag 0,20% 1,00% 0,50% 1,50% 0,06% 0,01%

L 

Summa exkl VA-verksamhet 

+ 

........................................................................................................................................................................ ····························································································································································································································································································· 1············································································ 



Nämndernas anslag - förändringar mellan juni  
och oktober 2020 beslut (avser 2021-2023): 

2020-10-20 Kl.19:00 Bilaga - 1b

(Belopp minustecken avser kosnadsökning eller intäktsminskning, och belopp 
utan tecken avser kosnadsminskning eller intäktsökning)

Förvaltning/verksamhet År 2021 År 2022 År 2023

Kommunledning /kommunstyrelsen nämnd
Tkr. Tkr. Tkr.

Ökning reserv (justering volym pott enligt september 
befolkningsprognos - Äldreomsorg) - KS till förfogande −5 000 0 0

KSF - IT kontorets omorganisering *** 180 180 180

KSF - utredning av lokalfrågor, internprissättningar etc. −400 −400 −400

KSF - fortbildning i smittskyddsfrågor - inom äldreomsorgen & i övrigt −500 - -

Klimatutbildning - fortbidning för förtroendevalda, tjänstemän m m −100 0 0

Justering av central buffert 714 0 735

Budgetförslag −5 106 −220 515

Förvaltning/verksamhet År 2021 År 2022 År 2023

Miljö- och Samhällsbyggnad:  

Besparingar *** 1 102 1 102 1 102

Förstärkning av driftram - gatuenheten −735 −735 −735

Ny tjänst - utredning och utvecklingsfrågor, stab −900 −900 −900

Energikartläggning m m kopplat till energieffektiviseringsmål −120 −120 −120

Budgetförslag −653 −653 −653

Förvaltning/verksamhet År 2021 År 2022 År 2023

Bygg- och Miljönämnd:

Miljö -och hälsoskyddsinspektör −750 −750 −750

Ökat tillsynintäkter 350 350 350

Utredningsinsats för bättre hälsa i Flaten  (utredning av syresättning m 
fl alternativ, utredning av syresättning och fontän ska ingå) −500 - -

Budgetförslag −900 −400 −400

Förvaltning/verksamhet År 2021 År 2022 År 2023

Kultur o Fritidsförvaltningen:

Avgifter i idrottshallar - justeringar *** 45 45 45

Budgetförslag 45 45 45

Förvaltning/verksamhet År 2021 År 2022 År 2023

Barn- och Utbildningsförvaltningen:

Logopedtjänst - justering utifrån minskat behov *** 750 750 750

Justering av fritidspeng - ÅK 4 (tidigare beslut genomförs) *** 500 500 500

Budgetförslag 1 250 1 250 1 250

Förvaltning/verksamhet År 2021 År 2022 År 2023

Socialförvaltningen:

Justering volym pott - Äldreomsorg - överföring till KS till förfogande 5 000 0 0

Korttidsboendets ram justering - behovsbdömd service säkras *** 750 750 750

LSS- insatser (pris upphandlingar/justeringar) *** 200 200 200

Minskning av handläggartjänst *** 430 430 430

Försörjningsstöd -minskad ram (striktare hantering) *** 500 500 500

Budgetförslag 6 880 1 880 1 880

Summa  ( tkr ) : 1 516 1 902 2 637

*Ökade volympott (4 000 tkr) kopplat till grundskolebarn finns under central buffert

**Äldreomsorg riktade medel ( ca 6 000 tkr) finns som en intäkt -och kostnadspost under central buffert 

*** Respektive nämnd har mandat att själva besluta om alternativa besparingar



12020-10-20

Huvud- indelning Ny kategori Projekt SUM av År 2021 SUM av År 2022 SUM av År 2023 SUM av Total summa Bilaga 2 

BoU  Totalt 1. Fågelsången 0 −12 500 000 0 −12 500 000

Arbetsmiljö Arbetsmiljöåtgärder BoU −983 000 −983 000 −983 000 −2 949 000

Inventarier Ny- och återanskaffning inventarier o maskiner BoU −1 000 000 −1 000 000 −1 000 000 −3 000 000

Verksamhetsanpassning o Köksmaskiner BoU −2 720 000 −2 000 000 −2 000 000 −6 720 000

IT-investering Införandeprojekt nytt elevregistersystem −200 000 0 0 −200 000

 Totalt BoU −4 903 000 −16 483 000 −3 983 000 −25 369 000

KoF  Totalt 1. Fågelsången 0 −1 250 000 0 −1 250 000

Arbetsmiljö Arbetsmiljöåtgärder KoF −126 000 −126 000 −126 000 −378 000

Arbetsmiljöåtgärder KoF, idrottshallar −110 000 −110 000 −110 000 −330 000

Inventarier Biblioteket nya bokhyllor barnavdelningen −100 000 0 0 −100 000

Ljudanläggningar idrottshallar −300 000 0 0 −300 000

Ny- och återanskaffning av inventarier KoF −150 000 −150 000 −150 000 −450 000

 Totalt KoF −786 000 −1 636 000 −386 000 −2 808 000

KSF  Totalt 1. Fågelsången −700 000 0 0 −700 000

Arbetsmiljö Arbetsmiljöåtgärder KSF −71 000 −71 000 −71 000 −213 000

Inventarier Ny och återanskaffning inventarier KS −100 000 −100 000 −100 000 −300 000

IT-investering Agresso versionsuppgradering EE 0 0 0 0

Biblioteket Mobil digital, trådlös WIFI −150 000 0 0 −150 000

Digitalt lösenordsbyte −100 000 0 0 −100 000

IT-pott generell (trådlöst, radiolänk, mobiler, plattor, switchar, kringutrustn) −750 000 −750 000 −750 000 −2 250 000

Laddskåp BoU 0 0 0 0

Nya firewalls (brandväggar) 0 0 −960 000 −960 000

Portallösning för e-tjänster 0 0 0 0

Projektorer BoU −782 000 0 0 −782 000

Skrivare 0 0 0 0

Säker digital kommunikation −250 000 0 0 −250 000

Utbyte av IT-utrustningar, projektor, duk etc. 0 −75 000 0 −75 000

Utbyte av skärmar- Bergaholm & Högantorp −300 000 0 0 −300 000

Utbyte stomnät Salems kommuns fastigheter −500 000 −500 000 0 −1 000 000

Ärendehantering −150 000 −151 000 0 −301 000

KS till förfogande E-tjänster till medborgare (försörjningsstöd, orosanmälan mm) −1 950 000 0 0 −1 950 000

Investeringsreserv −3 000 000 −3 000 000 −3 000 000 −9 000 000

Övriga investeringar Rakel-enheter −200 000 0 0 −200 000

 Totalt KSF −9 003 000 −4 647 000 −4 881 000 −18 531 000

MSB  Totalt 1. Fågelsången −124 550 000 0 −34 700 000 −159 250 000

 Totalt 2. Säby sim- och sporthall −1 000 000 −20 290 000 −9 000 000 −30 290 000

 Totalt 3. Hallsta, förskola 0 −16 000 000 −24 000 000 −40 000 000

 Totalt 4. Fastighetsstrategi −30 000 000 −30 000 000 −30 000 000 −90 000 000
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Huvud- indelning Ny kategori Projekt SUM av År 2021 SUM av År 2022 SUM av År 2023 SUM av Total summa Bilaga 2 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöåtgärder MSB −86 000 −86 000 −86 000 −258 000

Grind till driftkontoret - säkerhet och arbetsmiljö −320 000 0 0 −320 000

Gata Gata. Belysningsstolpar inkl register −1 200 000 −1 200 000 −1 200 000 −3 600 000

Gatubeläggning −3 000 000 −3 000 000 −3 000 000 −9 000 000

Gång och cykelvägar, efter reduktion med bidrag −2 000 000 −2 000 000 −10 000 000 −14 000 000

Rondell Salems C 0 0 −7 500 000 −7 500 000

Trafiksäkerhetsåtgärder −200 000 −200 000 −200 000 −600 000

Utbyte av fordon och maskiner −200 000 −200 000 −200 000 −600 000

Utbyte av trafikskyltar −120 000 −120 000 −120 000 −360 000

Utbyte av uttjänt utrustning till fordon och maskiner −100 000 −100 000 −150 000 −350 000

Inventarier Ny- och återanskaffning av inventarier MSB −150 000 −150 000 −150 000 −450 000

IT-investering SBA-arbete −300 000 0 0 −300 000

Upphandling nytt kartsystem −140 000 −370 000 0 −510 000

Lokaler - investering Berga Bollplan, byte av belysningslampor 0 −500 000 0 −500 000

Frysrum Rönninge gymnasium −600 000 0 0 −600 000

Kommunala kök, myndighetskrav, MSB −1 700 000 −1 640 000 −1 800 000 −5 140 000

Låssystem - utbyte −100 000 −100 000 0 −200 000

Ny hemkunskapssal Nytorpsskolan −300 000 −1 000 000 0 −1 300 000

Skyttelokal flytt till Skogsängsskolan 0 −300 000 0 −300 000

Lokaler - underhåll Besiktning o upprust. allm. och kommunala lekplatser −400 000 −400 000 −400 000 −1 200 000

Biblioteket golvrenovering 0 −700 000 0 −700 000

Brandskyddsåtgärder- underhållspott −800 000 −800 000 −800 000 −2 400 000

Byte/renov. Lekutrustningar −328 000 −300 000 −400 000 −1 028 000

Fastighetsunderhåll 75-kronan −2 825 000 −2 825 000 −2 825 000 −8 475 000

Fastighetsunderhåll Syd 75-kronan −2 825 000 −2 825 000 −2 825 000 −8 475 000

Förskole- och skolgårdar 2021 −1 200 000 0 0 −1 200 000

Inbrottslarm - underhållspott −800 000 −400 000 −400 000 −1 600 000

Renovering av badrumsväggar Sysslagården −160 000 0 0 −160 000

Skogsängshallen ommålning MSB 0 −440 000 0 −440 000

Styrsystem - underhållspott - kvar som egen −400 000 −400 000 −400 000 −1 200 000

Taksäkerhet - pott −800 000 0 0 −800 000

Ytskiktsrenovering av Skogsängsskolan −200 000 0 0 −200 000

Lokaler -underhåll OVK Myndighetskrav MSB −1 600 000 −1 540 000 −1 700 000 −4 840 000

Utemiljö Dikning −220 000 −220 000 −220 000 −660 000

Skogsvård/slyröjning −420 000 −420 000 −420 000 −1 260 000

Övriga investeringar Kameraövervakning allmän plats −200 000 0 0 −200 000

Laddstolpar −300 000 −300 000 −300 000 −900 000

Reinvestering Plaskdammen −3 120 000 0 0 −3 120 000
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Huvud- indelning Ny kategori Projekt SUM av År 2021 SUM av År 2022 SUM av År 2023 SUM av Total summa Bilaga 2 

Ritningsarkiv 0 −640 000 0 −640 000

Tillgänglighet ( Priorådet för funktionshindrade) −900 000 −900 000 −900 000 −2 700 000

Utredningspott MSB −300 000 −300 000 −300 000 −900 000

 Totalt MSB −183 864 000 −90 666 000 −133 996 000 −408 526 000

Soc Arbetsmiljö Arbetsmiljöåtgärder Soc −624 000 −624 000 −624 000 −1 872 000

Inventarier Ny- och återanskaffning av inventarier Soc −600 000 −600 000 −600 000 −1 800 000

SÄBO Möbler 0 0 0 0

IT-investering Upphandling verksamhetssystem (Triserva) −2 000 000 0 0 −2 000 000

 Totalt Soc −3 224 000 −1 224 000 −1 224 000 −5 672 000

VA VA Reinvestering i Va-nät (dag-, spill- o  vattenledningar) −2 100 000 −2 100 000 −2 100 000 −6 300 000

Servisledningar −800 000 −800 000 −800 000 −2 400 000

Utbyte av pumpar och ventiler −400 000 −400 000 −400 000 −1 200 000

Utrustning och inventarier −75 000 −75 000 −75 000 −225 000

VA Underhåll −2 000 000 −2 000 000 −2 000 000 −6 000 000

 Totalt VA −5 375 000 −5 375 000 −5 375 000 −16 125 000

Totalsumma −207 155 000 −120 031 000 −149 845 000 −477 031 000
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Nämndernas investeringar - förändringar mellan juni och november 2020 för perioden 2021-2023 Bilaga 2b

(Belopp med minustecken avser minskning av investeringsbelopp och utan tecken ökning av investeringsbelopp)

Ursprungligt belopp Förändring Ny budget 2021-2023

(Belopp i tkr) År 2021 År 2022 År 2023 År 2021 År 2022 År 2023 År 2021 År 2022 År 2023

Nedprioriteringar efter fullmktiges beslut i juni
Arbetsmiljö

Grind till driftkontoret (MSB) 400 0 0 −80 0 0 320 0 0 

Gata

Utbyte av trafikskyltar( MSB) 150 150 150 −30 −30 −30 120 120 120 

Inventarier

Verksamhetsanpassning och köksmaskiner (BoU) 2 800 2 800 200 −80 0 0 2 720 2 800 200 

IT-investering

Agresso versionsuppgradering  (KSF) 0 0 700 0 0 −140 0 0 560 

Laddskåp (BoU) 170 −170 0 0 0 

Nya brandväggar (firewalls) 0 0 1 200 0 0 −240 0 0 960 

Portallösning för e-tjänster (KSF) 750 0 0 −750 0 0 0 0 0 

Projektorer (BoU) 1 215 0 0 −433 0 0 782 0 0 

Skrivare (BoU 165 0 0 −165 0 0 0 0 0 

Ärendehantering (KSF) 150 300 0 0 −149 0 150 151 0 

Lokaler - investering

Kommunala kök, myndighetskrav (MSB) 1 800 1 800 1 800 −100 −160 0 1 700 1 640 1 800 

OVK Myndighetskrav (MSB) 1 700 1 700 1 700 −100 −160 0 1 600 1 540 1 700 

Lokaler - underhåll

Förskole- och skolgårdar 2021(MSB) 1 500 0 0 −300 0 0 1 200 0 0 

Brandskyddsåtgärder - underhållspott (MSB) 1 000 1 000 1 000 −200 −200 −200 800 800 800 

Inbrottslarm - underhållspott (MSB) 1 000 500 500 −200 −100 −100 800 400 400 

Skogsängshallen ommålning (MSB) 0 600 0 0 −160 0 0 440 0 

Styrsystem - underhållspott (MSB) 500 500 500 −100 −100 −100 400 400 400 

Taksäkerhet (MSB) 1 000 0 0 −200 0 0 800 0 0 

Byte/renovering lekutrustningar (MSB) 400 400 400 −72 −100 0 328 300 400 

Utemiljö

Dikning 300 300 300 −80 −80 −80 220 220 220 

Skogsvård/slyröjning 500 500 500 −80 −80 −80 420 420 420 

Övriga investeringar

Reinvestering Plaskdammen 4 000 0 0 −880 0 0 3 120 0 0 

Ritningsarkiv 0 800 0 0 −160 0 0 640 0 

Summa nedprioriteringar −4 020 −1 479 −970 

Ursprungligt belopp Förändring Ny budget 2021-2023

(Belopp i tkr) År 2021 År 2022 År 2023 År 2021 År 2022 År 2023 År 2021 År 2022 År 2023

Övriga förändringar sedan fullmäktiges beslut i juni
KS till förfogande - pott 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Upphandling verksamhetssystem Soc 0 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 

Agresso versionsuppgradering  (KSF) 0 0 560 0 0 −560 0 0 0 

Ny och återanskaffning av möbler (Soc) 950 600 600 −350 0 0 600 600 600 

SÄBO möbler (Soc) 600 0 0 −600 0 0 0 0 0 

Verksamhetsanpassning o köksmaskiner (BoU) 2 720 2 800 2 800 0 −800 −800 2 720 2 000 2 000 

E-tjänster till medborgare (KS t förfogande) 3 000 0 0 −1 050 0 0 1 950 0 0 

SBA-arbete (MSB) 1 000 0 0 −700 0 0 300 0 0 

Förskola Hallsta (MSB) 0 22 000 24 000 0 −6 000 0 0 16 000 24 000 

Summa förändringar 2 300 −3 800 1 640 
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Salems kommun 
Nämndens ordförande: Lennart Kalderen \(M\) 

Mål och budget 2021 

Vision 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar 
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och 
nytänkande är värdeord för kommunens arbete. 

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Indikator/Indikatorer 

- - "":"-::.~~m ..... .. 
Ekonomi - Effektivitet 100.00% 

Tillgänglighet - Svar på frågan (procent) 60.00% 

TillgängligheUkommunikation - E-post (procent) 90.00% 

TillgängligheUkommunikation - Telefon (procent) 90.00% 

Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet 

Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån 
kommunens struktur i utjämningssystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror. 

\!m{l 

25% 

25% 

25% 

25% 

Grönt -100 % {Ingen eller positiv avvikelse) Gult- 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 
% {Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

Beskrivning: Tillgänglighet - Svar på frågan 

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? 

Det kan vara både att du själv söker information eller om du vänder dig direkt till kommunen. Grönt 60 % 
eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket bra Gult - 41-59% 
positiva svar Rött - 0-40 % positiva svar 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 

Salems 
kommun 



Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre 
dagar. 

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1- 89,9 % Rött - 80% eller lägre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i 
procent. 

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1- 89,9 % Rött - 80 % eller lägre 

2. Kommunens övergripande mål -Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

Indikator/Indikatorer 
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Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål 2,00 

Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 2,00 

Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar) 

Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus 2,00 

Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige) 15.00 

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål 

Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans. 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 

Vikt 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för ungdomar 
och övriga medborgare . 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar) 

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län) 

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt på 18,6 eller lägre dvs 0-16,6 (19,6 år 2018) Gult - Mellan 1,9 
dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 16,7-18,6 Rött- 0,1 dagar högre än 
genomsnitt Sthlm län eller mer= 18,7 eller högre 

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus 

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige) 

Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år. 

Grönt - Ranking 1-15 Gult - Ranking 16-29 Rött - Ranking 30 eller sämre 

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur 

Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas. 
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Indikator/Indikatorer 

Infrastruktur - Tekn iska utskottets mål -

Kommunens anläggningskapital 

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker 

trafikmiljö 

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål -

VA-verksamhet 

2,00 

2,00 

2,00 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital 

Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde. 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö 

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet 

VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Miljö - Perspektiv 

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö 

Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer 

Indikator/Indikatorer 

Bra bo och leva i Salem 

Bäst att leva Boende 

Rekommendera andra att flytta till Salem 

Beskrivning: Bra bo och leva i Salem 

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på 

Fråga i nya medborgarundersökningen fr.o.m. 2021 

Beskrivning: Bäst att leva Boende 

Ranking Bäst att leva - Boende 

Källa Tidningen Fokus undersökning årlig ranking. 

Beskrivning: Rekommendera andra att flytta till Salem 

60.00% 

2.0 

60.00% 

Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? 

Fråga i nya medborgarundersökningen fr.o.m. 2021 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 
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Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Indikator/Indikatorer 

BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 

MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2020 

{procent) 

MSB - Energiförbrukning 2021-

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 

2,00 

60.00% 

2,00 

33% 

34% 

33% 

Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska uppfylla 
EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021 

Grönt - Målet är uppfyllt= 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt= 1 Rött - Målet är inte uppfyllt= 0 

Beskrivning: MSB -Andelen fossilbränslefria personbilar 2020 (procent) 

Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta antalet 
personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla förvaltningar, dividerat 
med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. 

Grönt: 60 % - 100 % fossilfria bilar Gult: 45% - 59,9% fossilfria bilar Rött: 0 % - 44,9 % fossilfria bilar 

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning 2021-

Energiförbrukningen ska minska med 20 procent från år 2021 till år 2030 

Grönt- 2 MSB's energimål uppfyllt Gult- 2 MSB's energimål nära uppfyllt Rött- 0, MSB's energimål ej 
uppfyllt 

Utveckling och lärande - Perspektiv 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 

Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar 
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som 
ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

Indikator/Indikatorer 

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -

ansvar och inflytande 

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -

kunskapsnivå 

2,00 

2,00 

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande 

50% 

50% 

Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna skolans 
arbete 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå 

Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 
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Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Indikator/Indikatorer 
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Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent) 13.00% 25% 

Personal - Tillsvidareanställningar (procent) 25% 

Personal - Total rekryteringsförmåga (antal 

sökande/tjänst) 12.00 25% 

Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse 

Stockholms län (procent) 6.60% 25% 

Beskrivning: Personal -Avgångna tillsvidareanställda (procent) 

Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med 
antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det 
senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. 

Jämförelse görs med genomsnittet för Stockholms län 2020 (referensvärde Sthlms län var 13 % år 2019.) 

Detta ger följande målintervaller: 

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre 

Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2 procentenheter 

Rött : Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter 

Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar (procent) 

Andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen. 

Grönt - 88 % eller högre Gult - 85,1-87,9 % Rött - 85 % eller lägre 

Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst) 

Antal sökande per tjänst 

Grönt - 12 sökande eller fler Gult - 9-11 sökande Rött - 8 eller färre sökande 

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent) 

Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse. (2019 - 6,6 
%) 

Grönt - Bättre än genomsnittet 

Gult - Inte mer än genomsnittet+ 0,5 %-enheter 

Rött - Mer än genomsnittet+ 0,5 %-enheter 

Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse. (2019 -

6,6%) 

Resultatet för år 2021 jämförs med det sammanvägda snittet för Stockholms regions kommuner. År 2019 
låg det på 6,6 % 

Ekonomi - Perspektiv 

8. Kommunens övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats 

Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. 
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Indikator/Indikatorer 

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats 

Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn . 

Grönt - Lika eller lägre (2020 - 19,86) Gult - 1-9 öre högre Rött - 10 öre eller högre 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Indikator/Indikatorer 
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Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare 

Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 1.00% 

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare 

-

Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat med antal invånare. Nyckeltalet jämförs med 
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, taget ur Kolada exklusive kommunkoncern och exkl 
VA-lån. Referensvärde Sthlms län 2019: 27 750 kr/inv. 

--

Vikt 

40% 

60% 

Grönt - Lika med eller lägre (27 750 kr för Sthlms län 2019) Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller 

högre 

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 

Kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 % av skatter och bidrag exkl VA. 

Grönt - 1 % eller högre Gult - 0,5-0,99 % Rött - 0,49 % eller lägre 

katsjo, 2020-11-1 3 13:51 
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 § XX KS/2020:192 

Avfallstaxa 2021

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. Det förslag till avfallstaxa 
2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås förändras utifrån ändrade 
omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare för 
ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell 
indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en höjning av 
grundavgiften.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 96/2020
Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med 
SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 daterat 2020-09-25.

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 96 KS/2020:192 - 000

Avfallstaxa

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. Det förslag till avfallstaxA
2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås förändras utifrån ändrade 
omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare för 
ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell 
indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en höjning av 
grundavgiften.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06. 

Yrkanden 
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till ordförandes förslag. Ordföranden konstaterar att enbart 
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
det. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med 
SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 daterat 2020-09-25.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Avfallstaxa 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avfallstaxan för Salems 
kommun fastställs i enlighet med SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 
daterat 2020-09-25.  

 

Sammanfattning av ärendet 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. 

Det förslag till avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås 
förändras utifrån ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt 
efter dialog med företrädare för ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 
innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat 
tjänsten Sorterahemma, samt en höjning av grundavgiften. 

Ärendet 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. Det förslag till 
avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås förändras 
utifrån ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog 
med företrädare för ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget, (daterat 2020-09-25) för 
2021 innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat 
tjänsten Sorterahemma, samt en nödvändig höjning av grundavgiften. 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 september 2020 
(KSTU § 73). Utskottet tog vid sammanträdet  ställning till den tidigare föreslagna 
avfallstaxan (daterad 2020-05-19).  

 
Föreslagna förändringar 

Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det index som speglar 
SRV:s kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som 
basmånad och ger en taxehöjning på 2,38 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i 
taxan.  
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Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med 
förväntad ökning av styckkostnaderna. 

 

Höjning av grundavgift för enbostadshus och för flerbostadshus 
SRV:s återvinningscentraler är populära och inlämnade volymer har successivt ökat upp 
mot 10%, och har ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin. Till detta har 
behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk 
förändrats de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom ökade kostnader för den 
skatt på avfallsförbränning som infördes under 2020. För att kompensera för dessa ökade 
kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Tabellen visar den sammantagna höjningen 
för olika bostadstyper.  

 

 Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning/år 

Enbostadshus    

Osorterat 2 821 kr/år (inkl. 
moms)  

2 991 kr/år (inkl. 
moms)  

170 kr/år 

Matavfallssortering   1 948 kr/år (inkl. 
moms)  

2 095 kr/år (inkl. 
moms)  

147 kr/år 

Sorterahemma   2 435 kr/år (inkl. 
moms)  

2 595 kr/år (inkl. 
moms)  

160 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med 
grovsoprum  

573 kr/år (inkl. 
moms) r 

644 kr/år (inkl. 
moms)  

71 kr/år 

Grundavgift, utan 
grovsoprum  

803 kr/år (inkl. 
moms) 

902 kr/år (inkl. 
moms)  

99 kr/år 

 

Bostadsnära insamling av förpackningsmaterial och tjänsten Sorterahemma 

Efter dialog med ägarkommunernas representanter har SRV valt att avvakta med 
taxeförändringar för tjänsten utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på 
resultat av regeringens översyn av insamlingssystemen.  

För SRVs motiveringar till förändringarna i sin helhet och analys av konsekvenser,  
se bilaga 2 och bilaga 3. 
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Förändrat förslag till Avfallstaxa 2021 

 

Sammanfattning 

Det förslag till avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i maj föreslås förändras utifrån 
ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare 
för ägarkommunerna. 

Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga 
tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en nödvändig höjning av grundavgiften. 

 

Bakgrund 

SRVs styrelse fattade i maj 2020 beslut om förslag till Avfallstaxa 2021. I taxeförslaget föreslogs en 
generell indexhöjning och en förändring av grundavgiften samt en höjning av tjänsten 
Sorterahemma, utifrån de då aktuella förutsättningarna om förpackningsproducenternas ansvar för 
insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingssystem, som regeringen beslutade om 
2018  

Efter styrelsens beslut och utskick av handlingarna till ägarkommunerna har förutsättningarna helt 
förändrats. Naturvårdsverket avslog de två ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem 
(TIS) för förpackningsmaterial som inkommit, då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav.  

Regeringen föreslog parallellt att kommunerna också ska överta ansvaret för insamling och 
materialåtervinning av returpapper. Detta förslag är för närvarande är ute på remiss med svarsdatum 
sista oktober.  

Man har också från regeringens sida aviserat att man efter sommaren avser att se över 
bestämmelserna kring insamlingssystemen, med effekten att även bestämmelserna om separat 
insamling av matavfall, som skulle trätt i kraft från januari 2021, kommer att senareläggas. I 
skrivande stund har ingen ny information kommit. 

Detta innebär att det i nuläget finns mycket stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av 
matavfall, tidningar och förpackningar inför och under 2021.  

Bostadsnära insamling av förpackningsmaterial och tjänsten Sorterahemma 

Lagstiftningens intention för framtiden är mycket tydlig; förpackningsmaterial ska hämtas 
bostadsnära och helt finansieras av förpackningsindustrin. Hur hämtningslösningen ska se ut avgörs 
dock helt av den aktör som ansöker om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) och som 
beviljas godkännande av Naturvårdsverket. TIS-sökande aktörer ska samråda med kommunerna 
under ansökningsprocessen, men kommunerna har ingen beslutanderätt eller vetorätt i ärendet. 

SRVs tjänst Sorterahemma, som utnyttjas av ca 7 000 av de totalt 60 000 enbostadshushållen i 
ägarkommunerna, innebär att hushållet ges möjlighet att sortera ut matavfall, restavfall och 
förpackningar i fyrfackskärl vid tomtgräns, där allt hämtas av SRV.  

Tjänsten underlättar för hushållen, men har stora utmaningar med brist på både på fyrfackskärl och 
fyrfacksbilar, där leveranstiderna är långa. Att hämta mat- och restavfall i en fyrfackslösning är också 
markant mycket dyrare än motsvarande hämtning med sidlastarbil. 

<JsRV 



I samrådsdiskussionerna med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) inför ansökan om 
tillståndspliktigt insamlingssystem visade FTI intresse för att samverka med kommuner med sedan 
tidigare uppbyggda insamlingslösningar, för att respektera redan gjorda investeringar och underlätta 
en snabb utbyggnad av sitt erbjudande. 

Det är dock inte alls en självklarhet att andra aktörer har samma ambition eller intresse. Exempelvis 
har den andra ansökande aktören TMR nyligen kontaktat Sveriges kommuner och informerat om 
erbjudandet de lanserar till hushållen; abonnemang på en för hushållen kostnadsfri hämtningstjänst 
av förpackningsslagen plast, metall och papper/kartong som hämtas i samarbete med 
transportföretaget Bring. 

Framtiden för tjänsten Sorterahemma är därför idag ytterst oklar, men utifrån de förutsättningar 
som funnits sedan 2018 så finns det stor risk att den kommer att upphöra i den form den har idag.  

Insamling av förpackningsmaterial kräver avtal med ett tillståndspliktigt system, och några 
ersättningsmodeller för insamlat material saknas då inget tillståndspliktigt insamlingssystem är 
beviljat i nuläget. 

Efter dialog med ägarkommunernas representanter har SRV därför valt att avvakta med 
taxeförändringar för tjänsten utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på resultat av 
regeringens översyn av insamlingssystemen. 

 

Föreslagna förändringar 

Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det index som speglar SRV:s 
kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad och ger 
en taxehöjning på 2,38 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. Under förutsättning att 
nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna.  

Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus 

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 
samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader, dvs administration som till 
exempel kundtjänst, information, HR och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material 
och extra ÅVC kort. 

Eftersom SRV:s återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat upp mot 
10%, och har ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin.  

Till detta har behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk 
förändrats de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom ökade kostnader för den skatt på 
avfallsförbränning som infördes under 2020.  

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 
höjning i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering.  

Grundavgifter enligt taxa 2020 samt ersättning för materialet motsvarar:  103,5 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:   114,5 mkr 
Det innebär att vi idag har en negativ kalkyl med underskott:  -11,0 mkr 

 

Den föreslagna höjningen av grundavgiften motsvarar 9 mkr, vilket gör att underskottet minskar till 2 
mkr för 2021.  



Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat. 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer att öka kostnaderna för merparten av 
abonnenterna med mellan 6 - 14 kr i månaden. Nedan finns exempel på effekter på ett antal 
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2020.  

För att se samtliga tjänster hänvisas till bifogat underlag Avfallstaxa 2021. 

Observera att avfallstaxan anges per år, men faktureras från och med 1 januari 2020 kvartalsvis.  

 
 Exempel: 

 Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning/år 

Enbostadshus    

Osorterat 2 821 kr/år (inkl. moms) 2 991 kr/år (inkl. moms) 170 kr/år 

Matavfallssortering 1 948 kr/år (inkl. moms) 2 095 kr/år (inkl. moms) 147 kr/år 

Sorterahemma 2 435 kr/år (inkl. moms) 2 595 kr/år (inkl. moms) 160 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med grovsoprum 573 kr/år (inkl. moms) 644 kr/år (inkl. moms) 71 kr/år 

Grundavgift, utan grovsoprum  803 kr/år (inkl. moms) 902 kr/år (inkl. moms) 99 kr/år 

 

 

 

Beslut 

 

Styrelsen har beslutat 

 

att godkänna det nu föreliggande, korrigerade förslaget till Avfallstaxa för år 2021, samt  

 

att  hemställa hos kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med 
detta styrelsens förslag till Avfallstaxa för år 2021, och 

 

att förklara punkten omedelbart justerad 
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AVSNITT 1: 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1A Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna 

avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 

försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

Avfallsavgiften består av grundavgift och abonnemangsavgift samt eventuella tillägg och extratjänster. 

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 

förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens avfallsföreskrifter. I föreskrifterna 

anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat avfall.  

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

Dragväg är den väg som hämtningspersonal drar kärl från den plats där de står uppställda, till 

hämtningsfordonet, eller den väg som slang dras från slamsugningsfordon till anslutningspunkt på 

fastighetsinnehavarens anläggning. 

Enbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus och som används året runt, det vill 

säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening.  

Fastland avser hämtningsområde som utgörs av fastland och öar med fast, avgiftsfri, vägförbindelse 

som är farbar för hämtningsfordon.  

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar 

Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och 

bostadsrätt.  

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt. Som fritidshus räknas även 

kolonistugor. 

Hushåll är lägenhet för boende, i enbostadshus, i flerbostadshus eller i fritidshus.  

m3 eller kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.  

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

Skärgård avser hämtningsområde som utgörs av öar och kust som inte ingår i hämtningsområde 

Fastland, se definition ovan. 
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Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och indelat i fyra fack. 

Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, 

glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och ljuskällor. 

Uppställningsplats för hämtningsfordon avser den plats där fordonet kan stanna på ett trafiksäkert sätt, 

längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, 

förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar med mera som inte 

utgörs av boende.  

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter. 

1D Betalningsskyldig och betalningsmottagare  
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt 

beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska 

betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall 

eller därmed jämförligt avfall. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att 

avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat 

sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Fakturering av avfallsavgiften sker kvartalsvis. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från SRV och fastighetsinnehavare, 

ställas till nyttjanderättshavare. SRV kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte 

uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

1E Ägarbyte och ändring av abonnemang 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.  

Anmälan om byte av abonnemang ska vara SRV tillhanda senast 5 arbetsdagar innan förändringen kan 

träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen 

återbetalning på grund av förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som har fakturerats. 

1F Undantag, enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Gemensam behållare: Kärl för enbostadshus kan delas mellan 2–3 hushåll, efter anmälan enligt 

kommunens avfallsföreskrifter. Varje hushåll betalar grundavgift och för kärl som delas fördelas 

avgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är 

avgiften för abonnemang för den permanentboende 75% av årsavgiften.  

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 

fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 
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skickas antingen till varje enskild fastighetsinnehavare eller till samfällighetsförening, när det finns en 

sådan. 

Hämtning i säck: Om fastighetsinnehavare får använda säck, genom undantag enligt kommunens 

avfallsföreskrifter, ska enbostadshus och fritidshus betala avgift enligt avsnitt för Skärgård. Avgiften för 

210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 
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AVSNITT 2: 

ENBOSTADSHUS  

 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Restavfall och utsorterat matavfall, liksom blandat mat- och restavfall, hämtas normalt varannan vecka. 

Förutom tömning av kärl för hushållsavfall ingår följande i taxan för enbostadshus: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid SRV:s återvinningscentraler. Maximalt 2 m3 grovavfall får lämnas per 

besök, utan extra avgift.  

Total årlig avgift = grundavgift + abonnemangsavgift + eventuella tillägg och extratjänster. 

 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per år 

Enbostadshus  1 141 kr per bostad/hushåll 

  

2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland 
För avgifter i tabell 2 gäller att kärl ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats med 

50 cm fritt område runt kärlet. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 3. 

Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

o Sorterahemma där åtta fraktioner samt batterier och glödlampor sorteras i två separata 

fyrfackskärl,  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av 

kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall. 

Om en kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska sorteras, under en längre period ändå 

inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet eller 

i facket för matavfall, kommer SRV efter skriftligt påpekande att ta kontakt med kunden för att föra en 

dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan 

SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har 

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 
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Tabell 2 Hämtnings- och behandlingsavgifter för enbostadshus 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka, pris per år 

Hämtning var fjärde 

vecka, pris per år1 

Sorterahemma    

Ordinarie abonnemang 

(2 st. 370 liter fyrfackskärl) 

1 454 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140 l restavfall 

268 kr Erbjuds inte 

Källsortering av matavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140 l matavfall +  

140 l eller 190 l restavfall 

954 kr 737 kr 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

140 l matavfall +  

240 l restavfall 

1 221 kr 1 003 kr 

Tillkommande kärl 

190 l restavfall 

1 208 kr  

Tillkommande kärl 

240 l restavfall 

3 244 kr  

Blandat mat- och restavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140–190 l mat- och restavfall 

1 850 kr Erbjuds inte 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

240 l mat- och restavfall 

2 214 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140–190 l blandat mat- och restavfall 

1 850 kr  

Tillkommande kärl 

240 l blandat mat- och restavfall 

3 741 kr  

Övriga avgifter  

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle 

 

 

 

1 Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl 

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 
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Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 

Tabell 3 Extratjänster för enbostadshus med egna kärl 

Tjänst Pris  

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per abonnemang och år 

Dragvägstillägg 1,5–10 meter, enstaka tillfälle. 

Beställs minst två dagar i förväg.  98 kr per hämtställe och tillfälle 

Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie 

hämtningsdag. Beställs minst en dag i förväg. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall från fastigheten2 637 kr per kbm 

 

2C. Abonnemang för gemensamhetsanläggningar  
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från minst fyra hushåll.  

Hushåll som ingår i gemensamhetslösning får beställa hämtning av grovavfall, mot avgift enligt Tabell 

24. 

Kärl 

I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Avgift enligt Tabell 4 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 
Tabell 4 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 568 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 115 kr 

 

 

2 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 5 Dragvägstillägg vid gemensamhetsanläggning med kärl 

Dragvägens längd Pris per hushåll och år 

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 

10 meter 

1 045 kr 

 

Bottentömmande behållare 

Vid bottentömmande behållare beräknas avgiften på fast framkörningsavgift + rörlig avgift per m3 

gånger antal kubikmeter (behållarens storlek). Behållaren får inte rymma mer än 5 m3. Den maximala 

avgiften för blandat mat-och restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter. Årskostnaden för 

abonnemanget delas mellan de fastighetsinnehavare som använder gemensamhetsanläggningen med 

bottentömmande behållare. 

 

För att få använda abonnemang med rörlig avgift för restavfall krävs att det även finns en minimivolym 

i behållare för matavfall beräknat på minst 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall 

sorteras. Om inte bottentömmande behållare används för matavfall, ska kärl för matavfall användas, 

med avgifter enligt Tabell 7. 

 
Tabell 6 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare 

Tjänst Pris vid tömning varje vecka 

Framkörningsavgift, hämtning varje vecka 4 249 kr per år 

Rörlig avgift matavfall 4 830 kr per m3 

Rörlig avgift restavfall 3 164 kr per m3 

Rörlig avgift blandat mat- och restavfall 8 430 kr per m3 

 

Avgift enligt Tabell 7 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kostnad för kärl, men inte kärlskåp.  

 
Tabell 7 Abonnemangsavgifter, kärl för matavfall. Gäller i kombination med bottentömmande behållare för restavfall. 

Abonnemang Pris per kärl och år 

Matavfall 140 liter 824 kr 

Matavfall 370 liter 2 175 kr 

 



10 

 

 

2D. Abonnemang för enbostadshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Enbostadshus med kärl vid den egna fastigheten kan välja mellan två olika abonnemang:  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Avgifter och villkor enligt avsnitt 2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland gäller för ovanstående 

abonnemang. 

Enbostadshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 2C. Abonnemang för 

gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

detta avsnitt. 

För avgifter i Tabell 8 gäller att säck ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid 

annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 9. 

 
Tabell 8 Abonnemangsavgift, säck 

Tjänst Avgift 

210 liters säck, varannan vecka 1 597 kr 

 

Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 
Tabell 9 Extratjänster för enbostadshus - Skärgård 

 Tjänst Pris per kärl 

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per år 

Extra hämtning av säck vid ordinarie hämtning. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per säck och tillfälle 
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AVSNITT 3: 

FRITIDSHUS 

 

Avgifter anges inklusive moms. 

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid återvinningscentral. 

Sommarhämtning sker under perioden maj till oktober. Hämtning sker normalt varannan vecka. 

För gemensamhetsanläggningar erbjuds källsortering av matavfall. Vid hämtning vid enskilda fritidshus 

erbjuds ännu inte matavfallssortering och där läggs mat- och restavfall blandat i samma kärl. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 10 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per år 

Fritidshus 832 kr per bostad 

 

3B. Abonnemang med tömning av enskilda kärl för fritidshus - Fastland 
Kärl ska stå uppställda inom 1,5 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. 

Tabell 11 Tömning av enskilda kärl, 12 hämtningar per år 

Behållarstorlek Pris per kärl och år,  

hämtning vid enskild fastighet  

Pris per kärl och per år,  

gemensam uppställningsplats 

190 l kärl 796 kr 718 kr 

240 l kärl Erbjuds inte 1 518 kr 

 

Tabell 12 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 638 kr per kbm 
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3B. Abonnemang med tömning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - 
Fastland 
I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Kärl ska stå uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. I angiven 

avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 

Avgifterna enligt Tabell 13 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 

samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 14 och faktura skickas 

till varje fastighetsinnehavare. 

 

Tabell 13 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka Hämtning varannan vecka 

Källsortering, 370 liters kärl för restavfall 1 617 kr 1 298 kr 

Källsortering, 660 liters kärl för restavfall 3 390 kr 2 740 kr 

Blandat mat- och restavfall, 370 liter  1 694 kr 1 372 kr 

Blandat mat- och restavfall, 660 liter 3 467 kr 2 817 kr 

 

 
Tabell 14 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 

fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 597 kr 

Blandat mat- och restavfall 674 kr 

 

Tabell 15 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 637 kr per kbm 
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3C. Abonnemang fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt Tabell 11. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt Tabell 13 eller Tabell 14. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

Tabell 16. 

 

Tabell 16 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  

hämtning vid enskild fastighet  

210 l säck 786 kr 

 

 

Tabell 17 Extratjänster för fritidshus - Skärgård 

Tjänst Pris  

Extra säck i samband med ordinarie hämtning  218 kr per säck 
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AVSNITT 4: 

FLERBOSTADSHUS 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall, under en längre period inte sorterat ut 

matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl, kommer SRV efter 

skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation. Om 

ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om 

kundens abonnemang till Abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

4A. Grundavgift flerbostadshus  

 

Tabell 18 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgifter Pris per lägenhet och år 

Grovsophämtning ingår 515 kr 

Utan grovsophämtning 721 kr 

 

 

4B. Abonnemang för flerbostadshus – kärl   
 

Avgifter för abonnemang beräknas genom framkörningsavgift + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Avgift enligt Tabell 19 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 20. 

I angiven avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. 
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Tabell 19 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 

hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift, 

per hämtställe 
510 kr 1019 kr 2 338 kr 3 658 kr    

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall3 329 kr 658 kr 1 317 kr 1 975 kr 

370 l, matavfall 870 kr 1 739 kr 3 479 kr 5 218 kr 

190 l, restavfall 279 kr 558 kr 1 117 kr 1 675 kr 

240 l, restavfall 353 kr 705 kr 1 410 kr 2 115 kr 

370 l, restavfall 543 kr 1 087 kr 2 173 kr 3 260 kr 

660 l, restavfall 970 kr 1 939 kr 3 879 kr 5 818 kr 

190 l, blandat mat- 

och restavfall 
503 kr 1 005 kr 2 010 kr 3 015 kr 

240 l, blandat mat- 

och restavfall 
635 kr 1 269 kr 2 538 kr 3 807 kr 

370 l, blandat mat- 

och restavfall 
978 kr 1 957 kr 3 914 kr 5 870 kr 

660 l, blandat mat- 

och restavfall 
1 745 kr 3 490 kr 6 980 kr 10 470 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 20 Tilläggsavgift för dragväg vid flerbostadshus med kärlhämtning. Pris per kärl. 

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

3 Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och 

vecka 
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Tabell 21 Extrahämtning vid flerbostadshus med kärlhämtning 

Tjänst Avgift 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan 

samband med ordinarie hämtning 

701 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 370 l restavfall 23 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 660 l restavfall 38 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

370 l blandat mat- och restavfall 

39 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

660 l blandat mat- och restavfall 

68 kr per tillfälle 

 

 

4C. Abonnemang för flerbostadshus – bottentömmande behållare och sopsug 
 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 19.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3.. Den maximala avgiften för blandat mat-och 

restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter.  

 

Tabell 22 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar 

per år 

156 tömningar per 

år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 

 

10 197 kr per år 

 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och restavfall 6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  

 

 

Tabell 23 Sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling 611 kr per ton. Transportkostnad tillkommer. 
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Tömning mobil sopsug 2 425 kr per timme 

 

4D. Grovavfall 
 

Tabell 24 Hämtning av grovavfall4, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år. 1 862 kr per ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år 1 320 kr/år 

Städning av avfallsutrymme för grovavfall, 

begärd av kund, i samband med hämtning 

1 470 kr per påbörjad timme 

Enstaka hämtning av grovavfall, efter 

beställning 636 kr per kbm 

 

 

 

 

4 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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AVSNITT 5: 

VERKSAMHETER – RESTAURANGER OCH STORKÖK 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period, ändå inte 

sorterat ut matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i kärlet för matavfall, 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd 

med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen 

möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

Abonnemang med blandat mat- och restavfall får endast användas när kommunen medgivit undantag 

från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

Avgift tas ut även om kärl inte är framställt.  

 

Avgift enligt Tabell 25 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 26.  

 

Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell 24. 

 



19 

 

 

5A. Abonnemang med kärl 
Avgifter beräknas genom en framkörningsavgift per tillfälle + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Tabell 25 Avgifter för tömning av kärl 

Tjänst Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift5, 

per hämtställe 

421 kr 1 122 kr 1 823 kr 

Avgifter per kärl    

140 l, matavfall 5 157 kr 10 315 kr 15 472 kr 

370 l, restavfall 3 429 kr 6 858 kr 10 287 kr 

660 l, restavfall 4 989 kr 9 978 kr 14 968 kr 

140–370 l, blandat 

mat- och restavfall 

8 130 kr 16 261 kr 24 391 kr 

660 l, blandat mat- och 

restavfall 

11 084 kr 22 169 kr 33 253 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon.  

Tabell 26 Dragvägstillägg  

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

 

5 När matavfallskärl används som komplement till bottentömmande behållare uttas ingen separat 

framkörningsavgift för matavfallskärlen. 



20 

 

 

Tabell 27 Extra hämtning 

Behållare Pris per tillfälle 

Extra hämtning i samband med ordinarie 

tömning 

 

120-160 liter l (säck) 61 kr 

210 l (säck) 83 kr 

240 l (säck) 117 kr 

Extra hämtning6   

Framkörningsavgift vid hämtning utan samband 

med ordinarie hämtning 

701 kr 

140 l (kärl), matavfall 102 kr 

370 l (kärl), restavfall 70 kr 

660 l (kärl), restavfall 158 kr 

370 l (kärl), blandat mat- och restavfall 97 kr 

660 l (kärl), blandat mat- och restavfall 215 kr 

 

5B. Övriga abonnemang för hämtning 

Bottentömmande behållare 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt ovan.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3. 

Tabell 28 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar per år 156 tömningar per år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 10 197 kr per år 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3 3 864 kr per m3 

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och 

restavfall 

6 744 kr per m3  6 744 kr per m3 6 744 kr per m3 

 

 

6 Vid hämtning utanför ordinarie hämtningsdag debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare. 
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Tank för matavfall 

Matavfall kan malas ned i avfallskvarn kopplad till tank. Avgiften beräknas genom besöksavgift + 

behandlingsavgift. 

 
Tabell 29 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Besöksavgift 1 191 kr per timme 

Behandlingsavgift 891 kr per ton 

Bomkörning – tömning har inte kunnat 

genomföras på grund av skäl som kunden råder 

över 

477 kr per tillfälle 

 

Fettavskiljare 

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 
Tabell 30 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris 

Tömning 0–3 m3 1 341 kr per tillfälle 

Tömning 4–6 m3 1 952 kr 

Tömning 7–9 m3 2 566 kr 

Tömning 10–12 m3 3 179 kr 

Tömning 13–15 m3 3 792 kr 

Behandlingsavgift 273 kr per m3 

Slangdragning utöver 10 meter 230 kr per påbörjade 10 meter 

Extra personal 335 kr per person och timme 

Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för 

tömning 

1 148 kr  

Sug- och spolbil med ånga 2 107 kr per timme 

Liten garagebil 2 877 kr per timme 
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AVSNITT 6: 

SLAMTÖMNING  
Avgifter anges inklusive moms. 

 

Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas 

minst en gång vartannat år. Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med vattentoalettanslutning 

och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för 

permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. 

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till hämtnings- och tömningsplats framkomlig. 

Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 

renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en 

avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

 

Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 

Definitioner, utöver de som anges i Avsnitt 1: 

Allmänna bestämmelser används följande begrepp avseende hämtning av slam: 

Ekonomitömning avser schemalagda tömningar, upp till två gånger per år, under veckor som aviseras i 

förväg av SRV. Ekonomitömning tecknas som abonnemang för de tömningar som bedöms behövas 

under ett år.  

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utför schema för ekonomitömning. 

Akut tömning avser tömning som sker inom 24 timmar efter kundens beställning. Tömning utförs 

dagtid, vardagar mellan kl. 7-16. 

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar. 
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6A Slamtömning Fastland 
Tabell 31 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning  847 kr 1 144 kr 

Avtalad tid för tömning 

(beställd av kund minst en 

vecka innan tömning, 

inplanerad av SRV) 

1 050 kr 1 347 kr 

Extra tömning  1 172 kr 1 471 kr 

Akut tömning  1 902 kr 2 200 kr 

Jourtömning 4 251 kr 4 251 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 32 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan 

anläggning och som töms i samband med denna 

225 kr per tömning (max 3 m3) 

Extra personal 418 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor 1 498 kr per ton 

Ej framkomlig väg till brunn/tank 740 kr per tillfälle 

Slangdragning utöver 10 m 292 kr per påbörjat 10-tal meter7 

Extratömning det vill säga tömning vid annat 

tillfälle än ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

extratömning.  

740 kr per tillfälle 

Extra arbete, till exempel spolning 1 436 kr per timme 

   

 

 

7 Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, d.v.s. mätningen kan komma att 

omfatta mark utanför fastighetsgränsen. Max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om slamkärra 

används eller ej. 
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6B Slamtömning Skärgård 
 

Tabell 33 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning (schemalagda 

tömningar under veckor som 

aviseras i förväg av SRV) 

847 kr 1 144 kr 

Jourtömning 4 521 kr 4 521 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns-/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 34 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Extra tömning: vid jourtömning, det vill säga 

extra tömning eller tömning vid annat tillfälle än 

ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

ekonomitömning enligt Tabell 33  

4 883 kr per tillfälle 
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AVSNITT 7: 

LATRINHÄMTNING 
 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Kärl ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan. 

 
Tabell 35 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka 7 118 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 

 

 

Tabell 36 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka,  

8 gånger per säsong 

3 226 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 73 

Avfallstaxa 2021 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-09-30 

4 av 19 

KS/2020:192 

SRV har tagit fram ett förslag på avfallstaxa för 2021. Förslaget innehåller ett förslag till en 
generell höjning av taxan med 2,38 % enligt index, samt nödvändiga förändringar av 
grundavgiften och tjänsten Sorterahemma. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 augusti 2020. 

Tekniska utskottets beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige besluta att avfallstaxan för 

Salems kommun fastställs i enlighet med SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 

daterat 2020-05-19. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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 § XX KS/2020:297 

Förslag på Kompensation till fristående grundskolor

Kommunen ska kompensera fristående förskolor och grundskolor om kommun har haft ett 
underskott i årsbokslut (1991:900 KL). Det innebär bland annat att underskott ska regleras 
under de tre följande åren. 

År 2018 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 678 tkr. Under 2019 
återstod ett underskott om 266 tkr. 

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 
skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 
resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 
underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträdet den 1 september 
2020 § 41. Därefter har nämnden genom ett ordförandebeslut fattat beslut och att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att anta förslaget att kompensera 
fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr 
samt att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 97/2020

1. K
ommunfullmäktige antar förslaget att kompensera fristående grundskolor 
motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr.

2. K
ommunfullmäktige antar förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 
2020.
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KS § 97 KS/2020:297 - 610

Förslag på Kompensation till fristående grundskolor

Kommunen ska kompensera fristående förskolor och grundskolor om kommun har haft ett 
underskott i årsbokslut (1991:900 KL). Det innebär bland annat att underskott ska regleras 
under de tre följande åren. 

År 2018 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 678 tkr. Under 2019 
återstod ett underskott om 266 tkr. 

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 
skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 
resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 
underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträdet den 1 september 
2020 § 41. Därefter har nämnden genom ett ordförandebeslut fattat beslut och att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att anta förslaget att kompensera 
fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr 
samt att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar förslaget att 
kompensera fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019 
motsvarande 266 tkr.

2. Kommunfullmäktige antar förslaget att ta 
bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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kommun 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslut om kompensation till fristående grundskolor för åren 
2018-2019 

Grundskolorna hade i årsbokslutet 2018 ett samlat underskott motsvarande 678 tkr som 
fördes över till år 2019 fördelat på två av grundskolorna, Skogsängsskolan och Säbys kolan. 
Årsbokslutet 2019 slutade med ett samlat underskott för grundskolorna motsvarande 266 
tkr. Skolorna har alltså tillsammans arbetat av underskottet från år 2018 på 678 tkr till att 
det återstår 266 tkr. 2019 års underskott fördelades till Säbyskolan. 

Mycket tyder på att resultatet för år 2020 för våra grundskolor kommer att vara mer 
negativt än resultaten för åren 2018-2019. 

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 
skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 
resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 
underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr. 

I och med att fristående grundskolor kompenseras med 266 tkr, regleras samtidigt 
Säbyskolans budget för år 2020, genom att ta bort kravet om överskott motsvarande 266 
tkr, till en budget i balans, dvs 0 tkr. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget att kompensera fristående grundskolor motsvarande underskottet från 
åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020. 

Lennart Ejenäs ( 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rosie Jidbacken 
Förvaltningsekonom 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om kompensation till fristående grundskolor för åren 
2018-2019 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget att kompensera fristående grundskolor motsvarande underskottet från 
åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020.

Ärendet 

Sedan tidigare har förvaltningen kompenserat fristående förskolor och grundskolor när 
våra enheter haft underskott i årsbokslut för åren 2010-2017.  

År 2018 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 678 tkr. Detta 
underskott fördelades proportionerligt på de två grundskolor som hade underskott. 

De två skolorna började året 2019 med underskott i sina respektive budgetar. Enligt 
kommunallagen (1991:900) KL, innebär det att underskotten ska regleras under de 
följande tre åren. Kammarrätten i Jönköping (mål 1230-1233-14) ansåg att det kunde 
vara utgångspunkt för bedömning av vad som är en rimligt tid. 

Salems kommun har regler för överföring av enheternas resultat och kan visa att det 
regleras på skolnivå. 

År 2019 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 266 tkr. Detta 
underskott fördelades till den grundskola som hade underskott. Årets resultat är 

Salems 
kommun 

Resu litat gru n~ko!or 2018: 

Enhet: 2018 

Nytorpsskola n +113 

Rönn i ng,e skola +76 

Skogs ä ngss.kol an -252 

Säby.skol an -615 

Summa -678 

Under.s,lmtt i budget 201:9 

Enhet 2018 

Skogs.ä ngss.kol an -19'7 

Säby.skolan -481 

Sumrna1 -678 
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inklusive kravet om överskott sett till underskottet föregående år. Skolorna har alltså 
tillsammans arbetat av underskottet på 678 tkr till att det återstår 266 tkr. 

Mycket tyder på att resultatet för år 2020 för våra grundskolor kommer att vara mer 
negativt än resultaten för åren 2018-2019.  

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 
skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 
resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 
underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr. 

I och med att fristående grundskolor kompenseras med 266 tkr, regleras samtidigt 
Säbyskolans budget för år 2020, genom att ta bort kravet om överskott motsvarande 266 
tkr, till en budget i balans, dvs 0 tkr. 

Katarina Sweding 
Förvaltningschef och skolchef 

Rosie Jidbacken 
Förvaltningsekonom 

Delges 

Rektor Säbyskolan 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 

Salems 
kommun 

Re.s·UJ ilat gn.J .:.skollor 2019 

Enhet 2019 

Nytorp&Skol an +6,6 

Rö,nn i ng,e skola +4 

Skogsä ngsskol an +418 

Säby.skolan -75 4 

Summa -266 

Umder,skott 1i ln1dget 2020 

Enhet 2018 

Säbys.kol an -266 

Summa -266 
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§ XX KS/2020:196  

 

Förslag på en utökning av Bygg- och miljönämndens reglemente 
avseende ansvar för viltvård och kommunjägare 

Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar förekomsten av döda djur i de fall de förekommer på 
kommunal mark. Rutinen är att vid skadat vilt på kommunal mark kontaktas kommunens växel 
under kontorstid. Vid skadat vilt utanför kontorstid, kontaktas kommunens larmcentral. 
Larmcentralen kontaktar kommunens driftcentral som i sin tur tar kontakt med kommunjägaren. Det 
är sedan kommunjägaren själv som avgör vad som behöver göras. Bygg- och miljönämnden 
beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 att föreslå kommunstyrelsen att utöka bygg- och 
miljönämndens ansvar att även omfatta viltvård och kommunjägare. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att §2 Bygg- och miljönämndens reglemente utökas med ytterligare en punkt “att ansvara 
för viltvården och kommunjägare”. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 92/2020 

Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- och miljönämndens reglemente under § 2 lägga till - “att 
ansvara för viltvården och kommunjägare”. 

_____________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 
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KS § 92 KS/2020:196 - 000

Förslag på en utökning av Bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende ansvar för viltvård och kommunjägare

Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar förekomsten av döda djur i de fall de
förekommer på kommunal mark. Rutinen är att vid skadat vilt på kommunal mark kontaktas
kommunens växel under kontorstid. Vid skadat vilt utanför kontorstid, kontaktas 
kommunens
larmcentral. Larmcentralen kontaktar kommunens driftcentral som i sin tur tar kontakt med
kommunjägaren. Det är sedan kommunjägaren själv som avgör vad som behöver göras.
Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 att föreslå
kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar att även omfatta viltvård och
kommunjägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och miljönämndens
reglemente utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården och kommunjägare”.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- 
och miljönämndens reglemente under § 2 lägga till - “att ansvara för viltvården och
kommunjägare”.

_____________________

Beslutsexpediering

Arkiv
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Förslag på tillägg i bygg- och miljönämndens reglemente §2 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- och miljönämndens reglemente under § 2 lägga 
till -  “att ansvara för viltvården och kommunjägare”.  

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar förekomsten av döda djur i de fall 
de förekommer på kommunal mark. Rutinen är att vid skadat vilt på kommunal 
mark kontaktas kommunens växel under kontorstid. Vid skadat vilt utanför 
kontorstid, kontaktas kommunens larmcentral. Larmcentralen kontaktar 
kommunens driftcentral som i sin tur tar kontakt med kommunjägaren. Det är 
sedan kommunjägaren själv som avgör vad som behöver göras.  

 
Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar att även omfatta viltvård 
och kommunjägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och 
miljönämndens reglemente utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården 
och kommunjägare”. 

Ärendet 

Salems kommun saknar reglemente för vem som bär ansvaret för skadat, sjukt eller dött 
vilt på kommunens mark. Av kommunstyrelsens delegationsordning p.56, framgår att 
bland annat bygg- och miljöchefen får fatta beslut om skottlossningstillstånd för viltvård 
och jakt på kommunens tillhörande mark. Utifrån detta har  Bygg- och miljönämnden 
fattat beslut om att föreslå kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar 
att även omfatta viltvård och kommunjägare.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och miljönämndens reglemente 
utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården och kommunjägare”. 
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 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 Bilagor 

protokollsutdrag BoM § 38 2020-06-16 

Tjänsteskrivelse Beslut, utöka bygg- och miljönämndens ansvar avseende viltvård och 
kommunjägare.  

Delges 
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Bygg- och miljönämnden 

BoM § 38 Dnr. 2020-222 

Utökning av bygg- och miljönämndens ansvar för viltvård 
och kommunjägare 

Ärendebeskrivning 

Salems kommun saknar reglemente för vem som bär ansvaret för skadat, sjukt eller dött 
vilt på kommunägd mark. 

Av kommunstyrelsens delegationsordning p.56, framgår att bl.a bygg- och miljöchefen får 
fatta beslut om skottlossningstillstånd för viltvård och jakt på kommunen tillhörande mark. 
Bygg- och miljönämndens reglemente reglerar inte ansvar för viltvård eller 
kommunjägare. Tidigare har nämnden ingått kommunskytteavtal med av kommunen 
anställd personal. Då dessa personer gått i pension finns ingen kommunskytt inom 
organisationen som kan omhänderta dött, sjukt eller skadat vilt på kommunens mark. 
Frågan om dött, sjukt eller skadat vilt landar på bygg- och miljöenheten vilket inte regleras 
i delegationsordningen varpå detta bör fastställas vem i kommunen som ansvarar för 
frågan. Ansvaret medför en kostnad som inte ryms i nämndens budget (2020). 

För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2020-05-06. 

Finansiering 
Enligt Nationella Viltolycksrådets PM, en sammanställning enligt Rikspolisstyrelsens och 
Naturvårdsverkets föreskrifter, framgår ersättning för eftersöksjägare. 
Skottlossningstillstånd kostar ca 1200 kr. Destruktion av sjuka djur medför en kostnad som 
ännu inte är klarlagd, vidare tillkommer transportkostnad och administrativa kostnader. 
Finns behov för fler än en kommunjägare tillkommer ytterligare kostnad. Uppdraget till 
bygg- och miljönämnden ska inte omfatta djur som medför skada eller olägenheter på 
kommunens fastigheter. Nämnden har blivit beviljad en utökad ram på 50 tkr från 2021 
för uppdraget. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Enheten föreslår att reglementet för bygg- och miljönämnden utökas att även gälla ansvar 
för viltvården och kommunjägare. 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utöka bygg- och 
miljönämndens ansvar att även gälla viltvård och kommunjägare. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

5
 § XX KS/2020:313 

Salems kommuns Policy- och riktlinje mot mutor

Den nuvarande riktlinjen från 2008 “Förhållningsregler mot mutor”  är i behov av en 
uppdatering och modernisering. Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till 
en ny riktlinje som föreslås ersätta den tidigare från 2008. Vidare har förvaltningen 
identifierar ett behov av en kort policyskrivning som tydligt anger kommunens övergripande 
förhållningssätt. 

Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad som 
gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 103/2020

1. K
ommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns policy för 
när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående

2. P
olicy och riktlinjer för när förtroendevalda erbjuds förmåner av utomstående ersätter 
tidigare “Förhållningsregler mot mutor” (antagna 2008).

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 103 KS/2020:313 - 003

Salems kommuns policy och riktlinjer för när förtroendevalda 
och anställda erbjuds förmåner

Den nuvarande riktlinjen från 2008 “Förhållningsregler mot mutor”  är i behov av en 
uppdatering och modernisering. Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till 
en ny riktlinje som föreslås ersätta den tidigare från 2008. Vidare har förvaltningen 
identifierar ett behov av en kort policyskrivning som tydligt anger kommunens övergripande 
förhållningssätt. 

Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad som 
gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 
beslutar att anta Salems kommuns policy för när förtroendevalda och anställda 
erbjuds förmåner av utomstående

2. Policy och riktlinjer för när 
förtroendevalda erbjuds förmåner av utomstående ersätter tidigare 
“Förhållningsregler mot mutor” (antagna 2008).

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1.  Kommunstyrelsen beslutar att anta 
förslag till Salems kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds 
förmåner av utomstående.

_____________________
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 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ulf Haraldsson 
HR-chef 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Salems kommuns policy och riktlinjer för när 

förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner  
 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns 

policy för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående 
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Salems kommuns riktlinjer för när 

förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående 
3. Policy och riktlinjer för när förtroendevalda erbjuds förmåner av utomstående 

ersätter tidigare “Förhållningsregler mot mutor” (antagna 2008) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande riktlinjen från 2008 “Förhållningsregler mot mutor”  är i behov av en 
uppdatering och modernisering. Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett 
förslag till en ny riktlinje som föreslås ersätta den tidigare från 2008. Vidare har 
förvaltningen identifierar ett behov av en kort policyskrivning som tydligt anger 
kommunens övergripande förhållningssätt.  

Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad 
som gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande). 

 
Ärendet 
Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad 
som gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande). Den 
ersätter tidigare riktlinje “Förhållningsregler och rutiner för att förhindra mutor” som 
togs fram 2008.  

 
Det har dock saknats en policy för att tydligt uttrycka kommunens förhållningssätt. Den 
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tidigare riktlinjen har förvisso angivit tydliga regler men skrivningen har utvecklats och 
moderniserats. (Den här typen av styrdokument bör revideras med jämna mellanrum för 
att följa förändrad lagstiftning och liknande) 

Salems kommun som arbetsplats ska vara fri från korruption i alla dess former. En 
förutsättning för detta är att nolltolerans gäller för mottagande av gåvor eller liknande 
som skulle kunna påverka tjänstemannen/ den förtroendevaldas handläggning och 
beslut.  
 

 
                                      Ulf Haraldsson 
                                      HR-chef 
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Salems kommuns Policy för när förtroendevalda och anställda 
erbjuds förmåner 
Mutor och bestickning ska inte förekomma i Salems kommun. Inom kommunen handlägger vi 
ärenden och sköter andra uppgifter som har stor betydelse för enskilda människor eller företag. 
En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för kommunens, 
styrelsers, nämnders eller förvaltningarnas saklighet eller opartiskhet kan rubbas. Det är vart 
och ens eget ansvar att varken ta emot eller ge mutor av något slag. 

Kommunen kommer ovillkorligen att polisanmäla varje försök  till tagande eller givande av muta. 

 
Salems kommuns riktlinje för när förtroendevalda och anställda 
erbjuds förmåner 
 
Bakgrund 
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och intresse. Vi som är verksamma i den 
har ett särskilt ansvar att bekämpa ett korrupt beteende vad det än må vara. På det sättet 
rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. Detta lägger ett 
stort ansvar på var och en av oss. 

 
Lagar och förordningar kan ge oss viss vägledning men det personliga ansvarstagandet och 
den egna förmågan att göra etiska val väger tungt. Denna policy och tillhörande riktlinje ska 
vara ett stöd för dig och för verksamheten att göra rätt. 

Mutor och bestickning 

Vad säger lagen? 
Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett 
om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller 
anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Bestämmelserna om mutbrott och 
definitionen återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§. 
 
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans 
räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en 
muta eller låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver 
inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete. 
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Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller 
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en 
otillbörlig förmån är också bestickning (17 kap. 7 § brottsbalken). 
 

Vad menas med “tillbörlig och otillbörlig”? 
Gränsen mellan en ”tillbörlig” och ”otillbörlig” belöning är flytande och kan växla från tid till 
annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Det framgår dock tydligt att rättspraxis ställer 
särskilt höga krav på anställda inom offentlig sektor. 
 
En belöning kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska handla på ett visst 
sätt. Den som är offentligt anställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan 
misstänkas påverka tjänsteutövningen. 

Om anställda bryter mot dessa regler riskerar man disciplinära åtgärder och ytterst att förlora sin 
anställning i kommunen. 
 
Exempel på händelser 

Måltider 
Om du blir bjuden på måltider ska det finnas ett naturligt samband med uppdraget/arbetet och 
vara av typen normal arbetslunch av vardaglig karaktär. Måltiden i sig ska inte vara det 
huvudsakliga skälet till att man träffas och de får inte vara fler än enstaka bjudmåltider sett över 
en ettårsperiod.  

Visning av projekt och/eller projektturer samt invigningar 
Om ett företag vill visa, ett i sammanhanget, relevant projekt och bjuda på en enklare måltid är 
detta normalt tillåtet. Detta gäller även i samband med invigningar av olika slag. 

Kundträffar 
Om ett företag som kommunen handlar med bjuder på en kundträff är det normalt tillåtet att 
delta om syftet med träffen är att utbyta information. Om det vid träffen förekommer viss 
underhållning och bjuds på enklare förtäring är det i regel godtagbart. Det är dock viktigt att 
huvudsyftet är just informationsutbyte och inte nöje. 

Studieresor, konferenser 
Flera rättsfall finns som handlar om konferenser där nöjesinslag har ifrågasatts då dessa synes 
överväga nyttoinsatserna. Ett riktmärke är att det bör vara minst sex timmars arbete per dag. 
Det ska alltid finnas en konferensplan och en dagordning som tydligt visar detta. Vid studieresor 
är det viktigt att inte låta sig bli bjuden på vare sig resa, kost eller logi. Sådana kostnader ska 
kommunen själv stå för. 
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Gåvor  
Som huvudregel ska du aldrig ta emot en gåva oavsett värdet av gåvan. Om värdet är mycket 
lågt (absolut max 450 kr enligt Skatteverkets riktlinjer) kan det vara tillåtet att ta emot gåvan.. 
Men det måste vara helt klart att det inte uppfattas som en muta.  
Dock kan upprepande gåvor till ett lägre värde över tid innebära att den kan anses vara en muta 
 
Om du är osäker ta inte emot gåvan. Förklara tydligt för givaren varför du inte tar emot gåvan. 
 
Om du trots detta får en gåva som inte är av ringa värde ska du snarast överlämna den till 
förvaltningschefen för beslut om hur myndigheten ska hantera den. Tänk dock på att en 
otillbörlig gåva aldrig kan bli tillbörlig genom att förvaltningschefen tar emot den eller godkänner 
den. 

Tänk på att 
Rena penninggåvor kan aldrig tas emot även om det rör sig om små belopp. 

Gåvor och andra förmåner från vårdtagare/vårdnadstagare/elever 
Anställda inom vårdområdet och skola kan bli särskilt utsatta för att vårdtagaren/eleven/ 
vårdnadshavaren vill ge en gåva för ett bra utfört arbete.  

Vård 
För att upprätthålla kravet på lika vård och lika bemötande inom omsorgen, måste personalen 
omedelbart säga ifrån när en vårdtagare vill ge en gåva eller annan belöning. På detta område 
gäller nolltolerans. Detta innebär att det är totalt oacceptabelt att ta emot en gåva. Det är inte 
heller acceptabelt att en vårdtagare testamenterar egendom till anställda. Om en vårdare får 
veta att en vårdtagare tänker testamentera egendom till honom eller henne så ska vårdaren 
omedelbart klargöra för testatorn (vårdtagaren) att han eller hon inte får ta emot förordnandet. 
Den anställde bör avhålla sig från varje handlande som av testatorn kan uppfattas som ett 
samtycke till förordnandet. 
 
Skola 
Gåvor till lärare m.fl. från enskilda elever bör i princip inte tas emot om gåvan 
inte är av obetydligt värde. Gåvor från elever/föräldrar kollektivt i samband 
med terminsavslutningar är tillåtet men bör inte tas emot om de är värda mer 
än 450 kr.  

 
Rabatter, lån 
Rabatter och liknande erbjudanden som inte riktar sig till alla anställda i kommunen ska man 
tacka nej till. 
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Fritidsaktiviteter 
Det kan förekomma att anställda eller förtroendevalda i kommunen får erbjudanden i tjänsten 
om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på fritiden. Det kan vara fråga om 
att resa, att låna en sportstuga/segelbåt eller om aktiviteter typ golftävlingar. Detta ska man 
alltid tacka nej till.  

Vad är ditt ansvar? 
Varje förvaltning och enhet samt kommunens förtroendevalda behöver sätta sig in i dessa 
frågor och följa kommunens riktlinje samt de lagar och förordningar som gäller. Det finns inga 
undantag till detta.  

Du som medarbetare/förtroendevald har ett eget ansvar och det är din skyldighet att göra 
följande. 

● sätta sig in i och följa lagar och riktlinjer som gäller 
● aktivt medverka till och delta i diskussioner med kollegor och chefer för att tillämpningen 

av regler och riktlinjer på arbetsplatsen uppfyller högt ställda etiska krav 
● alltid informera närmaste chef eller annan lämplig överordnad om man i sitt arbete blir 

utsatt för försök till påverkan 
 
Du som chef ska också göra följande. 
 

● informera om lagar och regler som gäller 
● se till att diskussioner förs på arbetsplatsen om hur lagar och regler ska tillämpas just 

där 
Kommunen kommer att polisanmäla alla försök till att ta eller ge en muta. 

Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter 
Den som ser eller uppfattar att något sker i organisationen som kan handla om mutor eller 
bestickning uppmanas att informera om detta (se nedan). Den grundlagsfästa meddelarfriheten 
råder och arbetsgivaren får inte efterforska vem som lämnat information. Informationen kan 
således lämnas helt anonymt.  
 
Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan ska du genast meddela din chef alternativt 
chefens chef. Denne får då gå vidare till kommundirektören med ärendet. 

Om du får reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig direkt eller indirekt påverkas 
på ett otillbörligt sätt ska du också informera lämplig chef. Du kan också direkt vända dig till 
kommundirektören eller till polisen. 

Du är alltid välkommen att vända dig till HR-enheten för ytterligare information och råd. 
 

 

Salems 
kommun 



 

 

 

2020-09-28 
Dnr KS/2020:313 

 

 
Ulf Haraldsson 
HR-chef 
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 § XX KS/2020:265 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts

Kommunen har enligt 16 kap 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera gynnande 
beslut som inte har verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (Individ- och familjeomsorg).

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 7 september 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 94/2020
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande besut enligt SoL och LSS andra 
kvartalet 2020 som ej verkställts.

______________________
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Kommunstyrelsen
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KS § 94 KS/2020:265 - 709

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts

Kommunen har enligt 16 kap 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera gynnande
beslut som inte har verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till
personer med funktionsnedsättning) och IFO (Individ- och familjeomsorg).

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 7 september 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige . Kommunfullmäktige godkänner
rapporteringen av gynnande besut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2020 som ej verkställts.

______________________
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Administratör 
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Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 2:a 
kvartalet 2020 som ej verkställts 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och lSS, 2:a kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Ärendet 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § lSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skyldighet att 

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), 

OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § lSS, som inte 

verkställts tre månader från dagen för beslut. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § lSS, där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för 

avbrott. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § lSS, som avslutats 

av annan anledning utan att verkställas. 

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

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2020-04-01 - 2020-06-30 finns ett (1) gynnande beslut som 
rapporterats tidigare och fortfarande ej verkställts (se bilaga). 

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga). 

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga). 
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För perioden finns inga (O} gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga). 

Jenny Thorsell 
Socialchef 

Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 2:a kvartalet 2020 som ej verkställts 

Delges 
Kommunfullmäktige 



Bilaga 1 

SN/2020:99:726 

pportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

slutsdatum, 2:a kvartalet 2020 

Jm för beslut Typ av bistånd 

l9-12-17 Växelvård enligt 4 kapitlet 1 §Sol* 

r rapporterats tidigare 

Antal kalenderdagar 

sedan beslut 

196 

Orsak/kommentar Kön 

2020-03-05 tackade den enskilde nej till erbjudande om M 
extern växelvårdsplats. Står i kö för intern växelvårdsplats. Den 
enskilde har insats turbunden resa, avlösning upp till 15 
timmar och dagverksamhet. Har ej verkställts pga Covid-19. 

pportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

tum för avbrott 

atum 

· beslut 

Datum 

för avbrott 

Typ av bistånd Antal kalenderdagar 

sedan avbrott 

Orsak/kommentar 

pportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

tum Datum Typ av bistånd 

beslut för avslut 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och avslut 

Orsak/kommentar 

Kön 

Kön 

1 



pportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

rkställts 

3tum Datum Typ av bistånd 

· beslut för verkställighet 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och verkställighet 

Orsak/kommentar Kön 

2 
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2020-09 -07 

Socialnämnd 

SN § 66 SN/2020:99 .726 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS som ej 
verkställts kv.2 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § lSS (lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Solskyldighet att rapportera 

gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF 

(omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (ind ivid - och familjeomsorg). 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 

beslut enligt Sol och lSS, 2:a kvartalet 2020 som ej verkställts . 

Beslutsexpediering: 

Akten 

Biblioteket 

Revisorer 

Kommunfullmäktige 

21 av 24 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

             7
 § XX KS/2018:242 

Svar på motion om valfrihetstimme i hemtjänsten

Mia Franzén (L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta om att införa ett 
försök med valfrihetstimme i hemtjänsten för att öka flexibiliteten i såväl kommunal som 
privat utförd hemtjänst. Fördelarna som beskrivs i motionen är egenmakt, respekt och 
självbestämmande. Det beskrivs vidare att flexibiliteten i hemtjänsten är minimal. 
Valfrihetstimmen syftar till att ge brukare och anhöriga möjligheten att bestämma över en 
timme av den beviljade timmen per månad.

Socialförvaltningens bedömning är att det inte finns rättsligt stöd i att fritt bestämma över 
den beviljade tiden. Hemtjänstinsatser beslutas utifrån en behovsprövning enligt 4 kap. 1 § 
SoL. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. I Salems kommun har 
personer med biståndsbeslut möjlighet att byta en insats mot en annan insats. Det innebär 
att om ett biståndsbeslut omfattar exempelvis promenader och städning kan personen välja 
att ta städningen istället för promenaden vid ett speciellt tillfälle. Om ett sådant byte ska ske 
måste det meddelas minst fem dagar innan den inplanerade insatsen. Socialförvaltningens 
bedömning är att att införandet av en valfrihetstimme per månad skulle innebära högre 
kostnader för kommunen. En sådan kostnad kan innebära att besparingar behöver införas 
inom äldreomsorgens andra områden.

Ärendet behandlades vid socialnämndens möte den 7 september 2020 § 60.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 95/2020
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 20 maj 2020 anses motionen vara besvarad.

______________________

Sändlista

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 95 KS/2018:242 - 000

Svar på motion om valfrihetstimme i hemtjänsten

Mia Franzén (L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta om att införa ett
försök med valfrihetstimme i hemtjänsten för att öka flexibiliteten i såväl kommunal som
privat utförd hemtjänst. Fördelarna som beskrivs i motionen är egenmakt, respekt och
självbestämmande. Det beskrivs vidare att flexibiliteten i hemtjänsten är minimal.
Valfrihetstimmen syftar till att ge brukare och anhöriga möjligheten att bestämma över en
timme av den beviljade timmen per månad.
Socialförvaltningens bedömning är att det inte finns rättsligt stöd i att fritt bestämma över
den beviljade tiden. Hemtjänstinsatser beslutas utifrån en behovsprövning enligt 4 kap. 1 §
SoL. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. I Salems kommun har
personer med biståndsbeslut möjlighet att byta en insats mot en annan insats. Det innebär
att om ett biståndsbeslut omfattar exempelvis promenader och städning kan personen välja
att ta städningen istället för promenaden vid ett speciellt tillfälle. Om ett sådant byte ska ske
måste det meddelas minst fem dagar innan den inplanerade insatsen.
Socialförvaltningens bedömning är att att införandet av en valfrihetstimme per månad skulle
innebära högre kostnader för kommunen. En sådan kostnad kan innebära att besparingar
behöver införas inom äldreomsorgens andra områden.

Ärendet behandlades vid socialnämndens möte den 7 september 2020 § 60.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av socialförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2020 anses motionen vara besvarad.

Yrkanden och proposition

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Arne Närström (S) yrkar att motionen ska avslås.

Ajournering

Mötet ajourneras mellan kl 19:14-19:17.

Proposition

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Ordföranden ställer ordförandes förslag till beslut mot Arne Närströms (S) yrkande om avslag
och finner att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Att göra vissa redaktionella ändringar i sammanfattningen av ärendet.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av socialförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad den 20 maj 2020 anses motionen vara besvarad.

______________________

Beslutsexpediering

Arkiv

Salems 
kommun 
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 Socialförvaltningen 
Jevgenia Villarroel 
Utredare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Svar på motion “Valfrihetstimme inom hemtjänsten” 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendet 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta om att införa ett 
försök med valfrihetstimme i hemtjänsten för att öka flexibiliteten i såväl kommunal som 
privat utförd hemtjänst.  

Fördelarna som beskrivs i motionen är egenmakt, respekt och självbestämmande. Det 
beskrivs vidare att flexibiliteten i hemtjänsten är minimal. Valfrihetstimmen syftar till att 
ge brukare och anhöriga möjligheten att bestämma över en timme av den beviljade 
timmen per månad. 

Socialförvaltningens bedömning är att det inte finns rättsligt stöd i att fritt bestämma 
över den beviljade tiden. Hemtjänstinsatser beslutas utifrån en behovsprövning enligt 4 
kap. 1 § SoL. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå.  

Det finns en relativt ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre som regleras i 4 kap. 2a SoL. Bestämmelsen innebär att socialnämnden får en 
befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående 
behovsprövning. Syftet är bland annat att öka den äldres rätt till självbestämmande och 
delaktighet, genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de 
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras. 

Ett erbjudande om hemtjänstinsatser enligt bestämmelsen i 4 kap. 2a SoL ska föregås av 
viss information till den äldre personen. Innan erbjudandet ska den äldre informeras om i 
vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna. 
Till exempel att personen kan välja insatser inom ramen för ett visst antal beviljade 
timmar. Det kan också handla om att meddela den äldre att han eller hon har möjlighet 
att inom ramen för verkställigheten byta ut planerade insatser med varandra. Det kan till 
exempel handla om att istället för en planerad städning få hjälp till frisören eller att få en 
tidning eller bok uppläst. Det viktiga vad gäller bytet av insatser är att personalen och den
äldre personen i sitt möte talar om vad som är möjligt att utföra inom ramen för de 
kommunala riktlinjerna. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.  

Äldreomsorgen i Salems kommun bedrivs till en kostnad som överstiger vad som 
förväntas utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet. Det 
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föreligger därmed stora utmaningar med att kostnadseffektivisera äldreomsorgen. Det 
behöver göras en översyn av de beviljade hemtjänsttimmarna för att säkerställa att 
beviljad tid följer det faktiska behovet. Utförandegraden i hemtjänsten i egen regi var 
under 2019 78% och strävan är att vara så nära 100% som möjligt, det vill säga att 
insatser utförs i den utsträckning som de är biståndsbedömda och beviljade. 

 

Bedömning görs att införandet av en valfrihetstimme per månad skulle innebära högre 
kostnader för kommunen. En sådan kostnad kan innebära att besparingar behöver 
införas inom äldreomsorgens andra områden.  

 

Finansiering 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
 
 
 Jenny Thorsell 

Socialchef 
Jevgenia Villarroel 
Utredare 
 
 
 
Fuad Ganibegovic 
Verksamhetschef 

 
  

Bilagor 

1. Liberalernas motion om valfrihetstimme i hemtjänsten. 

 

Delges 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-07 

Socialnämnd 

SN § 68 SN/2020:118.767 

Ändring av reglemente för socialnämnden 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente ingår att ansvara för Salems kommuns 
ungdomsmottagning (§ 1, punkt 14). 

Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland 
ungdomar i åldrarna 12-22 år, samt stärka ungdomars identitetsutveckling. Salems 

ungdomsmottagning drivs genom ett delat huvudmannaskap där kommunen är 

huvudman för psykosociala insatser och regionen är huvudman för hä lso- och sjukvården. 
För att fu llgöra uppdraget har ungdomsmottagningen en kurator motsvarande en 
heltidstjänst. Denna arbetar nära den av regionen anställda barnmorskan. Kuratorn 

arbetar också nära andra verksamheter inom Växthuset, såsom Öppenvårdsteamet och 
M inimaria, vilka faller inom socialnämndens ansvar. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringen 

av socialnämndens reglemente som innebär att ansvaret för 
ungdomsmottagningen övergår från barn- och utbildningsnämnden til l 
socialnämnden. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändringen ska gälla 
från och med 1 januari 2021. 

Bes I utsexpediering: 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kornrnunfullrnaktige 

Ordf. sign . 
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Coumba Sobel Fall 
Nämndsekreterare 

Socialnämnden 

Ändring av reglemente för socialnämnden 

Förslag till beslut 
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1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringen 
av socialnämndens reglemente som innebär att ansvaret för 
ungdomsmottagningen övergår från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämnden. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändringen ska gälla 
från och med 1 januari 2021. 

Ärendet 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente ingår att ansvara för Salems kommuns 
ungdomsmottagning (§ 1, punkt 14). 

Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland 
ungdomar i åldrarna 12-22 år, samt stärka ungdomars identitetsutveckling. Salems 
ungdomsmottagning drivs genom ett delat huvudmannaskap där kommunen är 
huvudman för psykosociala insatser och regionen är huvudman för hälso- och sjukvården. 
För att fullgöra uppdraget har ungdomsmottagningen en kurator motsvarande en 
heltidstjänst. Denna arbetar nära den av regionen anställda barnmorskan. Kuratorn 
arbetar också nära andra verksamheter inom Växthuset, såsom Öppenvårdsteamet och 
Minimaria, vilka faller inom socialnämndens ansvar. 

Mot bakgrund av att ungdomsmottagningens direkta uppdrag har fler samarbetsytor 
kopplade till flera av socialförvaltningens verksamheter bedömer socialförvaltningen i 
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen att ansvaret för ungdomsmottagningen 
bör övergå till socialnämnden. 

De direkt inblandade: kurator, chef för ungdomsmottagningen, socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen är positiva till att ansvaret flyttas. 

Ungdomsmottagningens uppdrag ligger fast och verksamheten kommer fortsatt ha kvar 
samma samarbetsytor med skolenheterna och andra av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. Det som föreslås ändras är regleringen av ansvaret från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden. 
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I barn- och utbildningsnämndens förslag till mål och budget för år 2021 föreslås att barn
och utbildningsnämndens ram ändras så att kostnaderna för ungdomsmottagningen i 
form av personalkostnad för kurator övergår till socialnämnden. Ändring av ansvar och 
överflyttning av medel föreslås ske från och med 1 januari 2021. Detta är under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av nämndernas 
reglementen. 

Jenny Thorsell 
Förvaltningschef 

Delges 

Akten 

Revisorer 

Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Coumba Sobel Fall 
Nämndsekreterare 



SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

I. 
2018 -06--·..t 2 

Diarienr 

Liberalerna 

2018-06-07 

Motion om Valfrihetstimme i hemtjänsten 

Varför ska någon annan bestämma över den tid man beviljats som stöd i 
det egna boendet? Egenmakt, respekt och självbestämmande är lika 
viktigt genom hela livet. Idag minut-regleras varje beviljad insats och 
flexibiliteten, främst i kommunens egendrivna hemtjänst är minimal. 
Målet i hemtjänsten bör ju vara att varje insatsbehövande person ska få 
100% av beviljat stöd. Stödet är till för att avlasta anhöriga och göra 
kunderna mer självständiga, så att den som så önskar ska kunna bo kvar i 
sitt hem med stöd. För att öka flexibiliteten i hemtjänstens insatser vill vi 
pröva att låta brukare och anhöriga få bestämma över en timme av 
beviljade tiden per månad. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att införa ett försök med V alfrihetstimme i hemtjänsten för att öka 
flexibiliteten i såväl kommunal som privat utförd hemtjänst. 




