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§ XX

KS/2021:7

Delårsbokslut per juli, kommunövergripande

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande
poster på 48 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande
poster är 39,8 miljoner kronor.
Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 28,7
miljoner kronor, vilket är 18,4 miljoner kronor bättre än årets budget. Resultatet som andel
av skatter och bidrag är 2,7%. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster
prognostiseras till 25,6 miljoner kronor.
Måluppfyllelsen för målet god ekonomisk hushållning som är de mål som följs upp för
delårsbokslutet visar att samtliga mål har uppfyllts och att kommunen har en god ekonomisk
hushållning avseende delårsuppföljningen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 83/2021

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och
helårsprognosen för 2021.
______________________
Delges:
Ekonomienheten
Alla nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Delårsrapportperjuli2021förSalemskommun 
Förslagti
 llb
 eslut 
Kommunstyrelsenföreslårattkommunfullmäktigegodkännerdelårsrapportenperjulioch
helårsprognosenför2021.

Sammanfattning 
ResultatetförperiodenjanuaritilljuliärettresultatexklusiveVAochjämförelsestörande
posterpå48miljonerkronor.ResultatetförperiodeninklusiveVAochjämförelsestörande
posterär39,8miljonerkronor. 
HelårsprognosenvisarettresultatexklusiveVAochjämförelsestörandeposterpå28,7
miljonerkronor,vilketär18,4miljonerkronorbättreänåretsbudget.Resultatetsomandelav
skatterochbidragär2,7%.ResultatetinklusiveVAochjämförelsestörandeposter
prognostiserastill25,6miljonerkronor. 
Nämndernasnettokostnaderavvikeravseendeföljandeposterihelårsprognosen: 
●

Skatterochbidrag+24,2miljonerkronor 
Skatteintäkternaärhögreänbudgeteratberoendepåattslutavräkningenför
innevarandeårochävendifferensenförslutavräkningenföregåendeårärpositiva
medanledningavenmycketstarkare skatteunderlagsprognos.Kommunens
befolkningärhögre(+76invånare)jämförtmedantagandetvidbudgeteringstillfället,
vilketocksåbidrartillenpositivavvikelse.  

●

Barn-ochutbildningsnämnden-6,7miljonerkronor 
Störstabidragandeorsakärattdetärfärreeleverivissaklasserbådeinom
grundskolanochinomgymnasieskolangörattersättningenintetäckerkostnaderna
förundervisningen.UppstartavnygruppinomAST-verksamhetenbeslutadesefter
budgetensfördelninginämnden. 


Övrigapostersomprognostiserasavvikafrånbudgetärihuvudsak: 
●
●

Tomtförsäljningar+9,5miljonerkronor,eftersomdettaintebudgeterasdådetintegår
attförutsenärtomtförsäljningenrealiseras. 
Nedskrivningarochförstudiekostnaderavseendeexploateringar-12,4miljoner
kronor.  


Måluppfyllelsenförmåletgodekonomiskhushållningsomärdemålsomföljsuppför
delårsbokslutetvisarattsamtligamålharuppfylltsochattkommunenharengodekonomisk
hushållningavseendedelårsuppföljningen. 
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Måluppföljning 
Enligtkommunenspolicyförgodekonomiskhushållningärdeövergripandemålen6-9
verksamhetsmålförgodekonomiskhushållningochskadärmedföljasuppidelårsrapporten
perjuli.Övrigakommunövergripandemålföljsuppperhelår.Samtligamålharuppfylltsvid
delårsuppföljningenochbedömningenärdärmedattkommunenharengodekonomisk
hushållningviddelårsuppföljningen. 

Detärkommunstyrelsensprognosattövergripandemål6,7,8och9 uppnåsheltperhelår
ochutifråndetärdensammanvägdabedömningenattkommunenkommerhaengod
ekonomiskhushållningförhelåret2021 


Driftredovisningp
 ern
 ämnd 
Driftredovisningen,visarenavvikelsemotperiodensbudgetmed41,8miljonerkronor
avseendeenjämförelsemotdepostersomingåri1%-måletförkommunen.Prognosenför
helåretvisarenpositivavvikelsemotbudgetpå18,4miljonerkronor.Resultatetenligt
1%-måletsomandelavskatterochbidragär2,7%förhelårsprognosen. 

Definansielladelarnavisarattdetärfrämstskatterochbidragsombidrartill enpositiv
prognosom24,9miljonerkronor.Detavserhögrepreliminärslutavräkningförinnevarandeår
(+18,7miljonerkronor)ochförföregåendeår(+3,3miljonerkronor).Därutöverhar
befolkningenperden1novembervisat76flerpersoneränvadkommunenbudgeteratför,
vilketgerenökadskatteintäkt. 
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Detnoterasavseendeverksamhetsrelateradekostnaderatt: 

- Kommunstyrelsensförvaltningharenprognospå-0,9miljonerkronorsomavser
inhyrdakonsulterunderrekryteringochvidlängretidsplaneradfrånvaro.I
kommunstyrelsensförvaltningåterfinnsävendetsomavsermedeltillförfogandeför
kommunstyrelsenochdessamedelberäknasnyttjasfulltutiprognosen. 

- Byggochmiljönämndensprognospå-0,4miljonerkronorberorpåattdetkanfinnas
obetaldafakturorgällandebygglovvidårsskiftet,samtökadekonsultkostnader. 

- Barn-ochutbildningsnämndensprognospå-6,7miljonerkronorhänförsigtillatt
bådegymnasieskolaochengrundskolaharförfåeleveriklasserna,somgörattde
måstehabemanningpålärarsidan,menfårintetäckningdåersättningenperelev
interäckertillfördekostnadersomfinns.NämndenharutökatAST-verksamheten
medytterligareengrupp,eftersomantalbarnsomäribehovavden
undervisningsformenökat.Beslutomutökningeninämndenfattadesefterdetatt
budgetenföråretbeslutadesvilketinnebarattbeslutetinteärfinansierat. 
Samtligaverksamhetermednegativaavvikelserharåtgärdsplaner. 

- Socialnämndenharförperiodenenbudgetibalansochävenförhelåretlämnasen
prognossomärilinjemedbeslutadbudget.Inomsocialnämndenfinnsbåde
verksamhetersomavvikerpositivtsomnegativt.Påhelhetentardessautvarandra. 
Positivavvikelseförväntasinommyndighetmedtvåmiljonerkronorsomberorpå
färreärendeninomfamiljeenhetensamtatthemmaplanslösningarkananvändasi
ställetförexternplacering.Tidigareförväntatökandeförsörjningsstödserutatt
kunnahållasiginomdenbudgetsomfinnsföråret.Utförarverksamheternaberäknar
ennegativavvikelseomtvåmiljonerkronorsomfrämstavserminskadeintäkterdå
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detfunnitstommaplatserpåboendena,ökandekostnaderförövertidochmertid
samtinhyrdasjuksköterskor.Inomfunktionsnedsättningfinnskostnadsdrivande
ärendeninompersonligassistansochbostadmedsärskildservice.Denegativa
prognosernainomutförarorganisationenvägsuppavattarbetsmarknadsenheten
kommerattvisaenpositivprognosberoendepåattdeinteharhaftmöjlighetatt
bedrivagruppverksamhetpågrundavderestriktionersomfunnits.  


Investeringsredovisning 
Perjulimånadharnämnderochförvaltningarinvesterat90,2miljonerkronormotplanerat
242,4miljonerkronor.Enavvikelsepå152,2miljonerkronor.Precissomtidigareårkommer
investeringstaktenattökaundersenaredelenavåret.Denstörstabidragandeorsakenär
förseningenavFågelsångensskolaochidrottshall. 

Prognosenförhelåretvisaratt218,6miljonerkronorberäknasattanvändasunderåret.I
budgetenföråretliggereninvesteringsvolympå415,6miljonerkronor.Avvikelsenför
investeringsutfalletberäknastill197miljonerkronor. 
Jämförelsemedföregåendeårbådeavseendeperiodenochprognosenvisarhögre
investeringsvolymerfördettaår,vilketberorpåbyggnationenavFågelsångensskolaoch
idrottshall. 

FörperiodenharFågelsångennyttjatmestmedel. 

Viktigah
 ändelseru
 nderå r2
 021 



●

Coronapandemin,Covid-19,harfortsattpåverkatverksamhetenunderförsta
månadernapååret.Krisledningsnämndochkrisledningsgruppärännuigångsedan
drygtettårtillbaka.Iverksamheternahardetvidtagitsåtgärderförattbromsaoch
förhindrasmittspridningbådegenomanpassadverksamhetbesöksstopppå
äldreboenden,stängdasysselsättningarföräldreochfunktionsnedsattaochinställda
evenemang.Vaccineringavallainomäldreomsorgensomtackatjaskeddeunder
förstakvartalet.Informationtillmedborgareochmedarbetareskerkontinuerligt. 

●

Undervisningenigymnasietochivuxenutbildningenhartillstordelbedrivitspå
distansochundervissaperioderhardetävenskettfördelaravhögstadiet.
Elevfrånvaronharminskatmenharändåiperiodervaritmerän10%.Trots
utmaningarnaipandeminharflerakvalitetsutvecklandeaktiviteterändåkunnat
genomförassåsomdigitalaförestelärarträffarochverksamhetsbesök. 

●

Dagverksamhetenföräldreharvaritstängdunder2021menharbeslutatsattöppna
igenden1september. 

●

Socialförvaltningenharpåbörjatettarbeteförattförebyggaochgestödtill
våldsutsattasamtökainsatsernaförvåldsutövareochdärmedminskaåterfalli
våldsbrott.Enarbetsmodellsomskaprövasutvärderastillårsskiftet. 
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●

Biblioteketochfritidsgårdenharunderåretpåettunderpandeminanpassatsätt
kunnatfortsättamedöppethållandeförsinabesökare.Undersommarenhar
fritidsgårdenhaftextraöppetunderhelajuliförattmötadeungdomarsomvarit
hemmaikommunenundersommaren,verksamhetenharbådevaritutomhusoch
innepåfritidsgården. 

●

PrästbodabollplanharfärdigställtsochdriftenäröverlämnadtillRönningeSalem
Fotboll. 












MatsBergström
Kommundirektör

S ivJönssonWesterlund 
Ekonomichef 

Bilagor 
Delårsrapportper2021-07-31samtprognostill2021-12-31 
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Förvaltningsberättelsep
 erjuli2
 021 
Översiktöververksamhetensutveckling 
Kommunenprognostiserarettresultatpå25,6miljonerkronorföråret2021.Itabellennedanlämnas
enöversiktöververksamhetensutveckling. 


2021
prognos

2020

2019

2018

2017

19,67

19,67

19,67

19,67

19,67

1035,3

958,9

969,3

928,6

874,5

-0,6

-5,4

2,6

6,3

1,8

25,6

50,5

53,1

19,9

46,1

37,4%

38,8%

34,1%

31,1%

30,9%

218,6

93,4

159

88,9 

137,3

39%

119%

82%

79%

70%

33180

19988

19945

17495

20552

Kassalikviditet 

110%

154%

128%

106%

151%

Antalanställda(månadsavlönade) 

1052

1062

1084

1105

1117

17001

16959

16750

16786

16665

-36
121
 09
2
*Kommunalskattesatsärutfallför2021,deandraärprognoserförårsbokslut2021  

50

Kommunalskattesats* 
Verksamhetensnettokostnader,mnkr
Finansnetto-/+,mnkr 
Åretsresultat(inkl.jämf.störande/
extraordinäraposter),mnkr 
Soliditetinkl.totala
pensionsförpliktelser,% 
Investeringar(netto),mnkr 
Självfinansieringsgrad/år,% 
Långfristiglåneskuld(inklVA),
kr/invånare 

Befolkning,antal 
Befolkningsförändring,antal

42

Deflestaprognostiseradenyckeltalenindikerartillfälligaförsvagningarjämförtmotsenastefyraåren.
ÅretsresultatinklusiveVA-ochjämförelsestörandeposterberäknasattlandapå2,4%avskatteroch
bidrag.MenexklusiveVA-ochjämförelsestörandeposterblirnyckeltalet2,7%. 

Självfinansieringsgradenminskarmedanledningavattkommunennualltmergårinien
investeringsexpansivperiodochdennatrendkommerattfortsättanågraårtill.Denlångfristiga
låneskuldenperinvånareinklusiveVAberäknasökakraftigttillföljdavhögreinvesteringstakti
kombinationmedsvagareekonomisktlägepågrundavökadeverksamhetskostnader.
Kassalikviditetenochsoliditetenärtillfredsställandeävenomtrendenärnedåtgåendejämförtmot
tidigareår. 

Densammanfattandebildenavkommunenutifrånettfinansielltperspektiv,ärenkommunmed
mycketgodekonomiigrunden. 
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Viktigaförhållandenförresultatochekonomiskställning 
Sverigesekonomiskautveckling 
Källa:S KRa ugusti2
 021 

DensvenskakonjunkturenblevunderförstahalvåretstarkareänvadSKRtidigareräknatmed.Både
BNPochantaletarbetadetimmarharstigitsnabbareänberäknat.BNPförväntasökamedöverfyra
procent(iförraprognosenlågdetpådrygttreprocent). 
Förutsättningarnaförenstarksvenskkonjunkturuppgångserfortsattgodaut.Densenastetidens
ökandesmittspridningutgördockenrisk,framföralltförvåromvärldpåkortsikt. 
SKRräknarmedattBNP-uppgångenunderdetandrahalvåretiårskadrivasavettstarktinhemskt
efterfrågelyft.Engradvisalltstarkareåterhämtningförinhemskatjänstesektorerkommeralltmeratt
gynnaarbetsmarknaden. 



Antaletarbetadetimmarförväntasöka,mensamtidigtbedömsenlångsamökningstaktförantalet
sysselsatta.Denstörstaökningenavarbetadetimmarkommergenomattdesomredanhararbete
kommerattarbetaflertimmar,blandannatkommerdesomhaftpermitteringslönattåtergåtill
normalarbetstid. Underhösten2021,menocksåunderbörjanav2022räknarSKRmedattdetär
deninhemskaefterfrågan(främsttjänstenäringarna)somdriverdenfortsattasvenska
BNP-uppgången.Samtidigtfinnsproblemmedattfåframvissatyperavvaror,vilketgöratt
produktionenkanavstanna.Bedömningenärattflaskhalsproblemenkommerattmildrasunder
kommandemånaderochindustrinkandååterhämtasig. 
Efterfråganpåarbetskraftharslagitolikamotolikasektorerochdärförkommervissagrupperatt
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påverkasmernärdetgällermöjligheterattfåettarbete.Desomharjobbochstarkställningpå
arbetsmarknadenkansannolikträknamedgodayrkesmöjligheterochgodlöneutveckling.Samtidigt
påverkasandragruppernegativtavkrisen,genomförsämradejobbchanser,arbetslöshetoch
försvagadeinkomster.DenandelinskrivnapersonerhosArbetsförmedlingensomsorterastill
kategorinmed“svagkonkurrensförmåga”stigernu.Uppgångeniandelenlångtidsarbetslösaärockså
tydlighosArbetsförmedlingen. 

Kommunsektornsekonomiskautveckling 
Källa:S KRa ugusti2
 021 

Utvecklingenföråren2021-2022visarenbetydligthögreskatteunderlagstillväxtändeföregående
åren.Utvecklingenvilarpådenpågåendekonjunkturuppgången,vilkenberäknasfortsättaockså
2022.Detsomärskiljersigdessaårmotgenomsnittetfördesista10årenärattdemografinoch
därigenomarbetskraftsutbudetinteärlikagynnsamtframöversamtattennågotlägre
löneökningstaktförväntas.Antaletsysselsattaökarochfleravdesysselsattaarbetariochmedatt 
frånvaronsjunker,samtidigtstigerdenarbetadetidenperpersoniochmedattantaletpersonermed
permitteringslönminskar. 


SKR:skalkylerutgårfrånattefterfrågetillväxtenblirhögäven2022,samtattsysselsättningen
fortsätterattåterhämtasig.Densvenskaekonominantasrörasigmot“normalkonjunktur”tillår
2023-2024ochdåberäknasarbetslöshetenliggaomkringåttaprocent.Reallönerochproduktivitet,
liksomskatteunderlagetföljerdåentrendmässigutveckling. 
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JämförtmedprognoseniaprilräknarSKRmedenväsentligtlångsammareskatteunderlagstillväxt
framtillår2024(tabell2). 
Prognosenförlönesummanärnågotupprevideradsamtidigtsompensionerochsocialaersättningar
ärnedreviderade.Utvecklingenförår2021ärjusteradutifrånattutvecklingenpåarbetsmarknaden
serutattblistarkareänvadsomtidigareberäknats.  

Befolkning 
Salemsbefolkninguppgicktill16945invånareden30juni2021.Detvarenminskningmed14
personer(-0,08%)jämförtmedårsskiftet2020/2021.UndersammaperiodökadeStockholmslän
med10619personer(+0,4%).Salemskommunharhaftettpositivtfödelsenettomenettnegativt
flyttnettounderförstahalvåretsomberorpåbådenegativtflyttnettofrånlänetochinomStockholms
län. 
TillföljdavcoronapandeminsjönkSverigesfolkökningunderförstahalvåret2020tilldenlägsta
sedan2005.Underförstahalvåret2021harfolkökningenvaritstörreänföregåendeår,menlägreän
allaandraårsedan2008.Antaletföddaharökatnågotjämförtföregåendeårsammaperiodoch
samtidigtharantaletdödsfallminskatbetydligt,vilketgettettnästintilldubbeltsåstort
födelseöverskottförstahalvåret2021motsammaperiod2020.Invandringensomminskadekraftigt
under2020harfortsattminskaunderförstahalvåret2021samtidigtsomutvandringenharökat. 

Finansiellariskerochriskhantering 
Underjanuari-juli2021hanteradesfinansiellariskerienlighetmeddeavfullmäktigebeslutade
finanspolicynochpolicynförförvaltningavpensionsmedel. 
Finansiellariskerharförändratsmarginelltjämförtmeddensenasteårsredovisningen.Fördetaljerad
beskrivningavkommunensverktygförhanteringavfinansiellariskerhänvisastillårsredovisningen
förår2020s.18och22. 
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Ränterisk 
Under2020amorteradekommunenettbanklånpå100miljonerkronor,motsvarandebelopp
lånadesomifebruari2021.Perbalansdagenden31juli2021uppgickkommunenstotalaupplåning
hoskreditinstituttill331,5miljonerkronor(234,8iårsskiftet).Upplåningenplanerasattökamed
ytterligare100miljonerkronorislutetavåretelleribörjanavnästaårförfinansieringav
investeringar. 
Perden31juli2021vardengenomsnittligaräntebindningstiden1,1år(0,2åriårsskiftet)ochden
genomsnittligaräntanvar0,17%(0,38%).Enökadräntamedenprocentenhetskullemedföraökade
kostnaderpå3,3miljonerkronorperår. 

Marknadsriskifi
 nansiellap
 laceringar 

Perbalansdagenlågpensionsportföljeninomdemarknadriskslimitersomdefinierasförrespektive
tillgångsslagipolicyn: 
● andelenaktieruppgicktill33%(20%iårsskiftet),denfickuppgåtillmaximalt40%(22%)av
portföljensvärde. 
● Svenskaaktieruppgicktill34%(32%iårsskiftet)avaktieandelen,fickuppgåtillmaximalt 
50%(50%)avaktieandelen. 

Pensionsförpliktelserochförvaltningavpensionsmedel 
Källa:S öderberg&
 P
 artnerso
 chS kandia 

Målenmedförvaltningenavpensionsmedeläratt: 
● värdepappersportföljenpålångsiktskafinansierakommunenspensionsförpliktelser. 
● Värdepappersportföljenskahaensnittavkastningjusteradförinflationpåminst2%perår
underen5-årsperiod. 
Avkastningunderjanuari-julijämförtmedindex 
2021-07-31sedan2020-12-31 2020-07-31sedan2019-12-31



Portföljensavkastning(%) 

5,5%

−5,5%

Jämförelseindexavkastning(%) 

7,7%

−1,2%

−2,2%

−4,3%

Differens(procentenheter) 

Underjanuari-juli2021blevportföljensavkastning+7,1miljonerkronoreller5,5%,vilketär2,2
procentenhetersämreänportföljenssammansattajämförelseindex,somökademed+7,7%.Att
portföljensavkastningvarsämreänjämförelseindexetberoddeprimärtpåattportföljenhaftenlägre
aktieandelänindex,vilketpåverkadeportföljennegativtdåaktierstegivärdeunderperioden.
Portföljenharhaftenlägreaktieandelänindexförattsäkrariskmåletipolicynomattportföljensom
mestfårtappa10%fråndethögstavärdetdesenaste24månaderna. 
Förhelår2021uppvisarportföljensprognosenpositivavvikelsemotbudgetom+0,2miljonerkronor.
Dockbörportföljensprognostolkasförsiktigt,dådenbefinnersigiettbrettkonfidensintervall. 
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Redogörelseförkommunenspensionsförpliktelserochdessfinansieringimiljonerkronor 
2021-07-31



Pensionsförpliktelse 
Totalpensionsförpliktelseibalansräkning(A+B) 





2019


2018


382,7 367,9 362,5 350,6

 vsättninginklusivesärskildlöneskatt(A) 
A
Ansvarsförbindelseinklusivesärskildlöneskatt(B) 

145,6
237,1

 ensionsförpliktelsesomtryggatsipensionsförsäkring*
P
Summapensionsförpliktelser(C) 
Förvaltadepensionsmedel(marknadsvärde) 

Totaltpensionsförsäkringskapital* 
Finansiellaplaceringaravseendepensionsmedel 
varavnyinsättningunderåret 

S ummaförvaltadepensionsmedel(D) 
Finansiering 
Återlånademedel(C-D) 
Konsolideringsgrad(D/C) 

2020

128,8
239,1

94,9
255,7

17,7 17,7 15,4 15,4
400,4 385,6 377,9 366,0




23,2 23,2
139,0 124,4



15,4
92,3

15,4
81,2

3,9

0,0

162,2 147,6 107,7

96,6

7,5


116,9
245,6

34,7






238,1 238,0 270,2 269,4
40,5% 38,3% 28,5% 26,4%

*K
 älla:K
 PAP
 ensionsförsäkringa ugusti2
 021 


Perden31juli2021uppgickkommunenspensionsförpliktelsertill400,4miljonerkronor(385,6i
årsskiftet). 
Underjanuari-juli2021placeradesnyinsättningarpå7,5miljonerkronoriportföljen.Ytterligare4,0
miljonerkronorplanerasbliplaceradeföreårsskiftet(KS§137dat.2019-12-02).P
 erden31juli2021
uppgickportföljensvärdetill139,0(124,4)miljonerkronor.Därmedförbättrades
konsolideringsgraden,detvillsägaandelenavpensionsförpliktelsersomtäcksochfinansierasav
förvaltadepensionsmedel,till40,5%(38,3%). 
Pensionsportföljenhadeenavkastningjusteradförinflationpå2,4%perårunderfemårsperioden
augusti2016-juli2021,vilketinnebärenårligöveravkastningom0,4%jämförtmed
placeringspolicynslångsiktigaavkastningsmålpå2,0%.Dennominellavinstenfrånpensionsportföljen
uppgicktill17,6miljonerkronorunderfemårsperioden.  
Omdetekonomiskalägetmedgerkommerkommuneniöverensstämmelsemedplaceringspolicyn
attförstärkafinansieringavpensionsförpliktelsergenomattavsättanyttkapitalipensionsportföljen
under2022. 
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Händelseravväsentligbetydelse 
●

Coronapandemin,Covid-19,harfortsattpåverkatverksamhetenunderförstamånadernapå
året.Krisledningsnämndochkrisledningsgruppärännuigångsedandrygtettårtillbaka.I
verksamheternahardetvidtagitsåtgärderförattbromsaochförhindrasmittspridningbåde
genomanpassadverksamhetbesöksstopppåäldreboenden,stängdasysselsättningarför
äldreochfunktionsnedsattaochinställdaevenemang.Vaccineringavallainom
äldreomsorgensomtackatjaskeddeunderförstakvartalet.Informationtillmedborgareoch
medarbetareskerkontinuerligt. 

●

Undervisningenigymnasietochivuxenutbildningenhartillstordelbedrivitspådistansoch
undervissaperioderhardetävenskettfördelaravhögstadiet.Elevfrånvaronharminskat
menharändåiperiodervaritmerän10%.Trotsutmaningarnaipandeminharflera
kvalitetsutvecklandeaktiviteterändåkunnatgenomförassåsomdigitalaförstelärarträffaroch
verksamhetsbesök. 

●

Dagverksamhetenföräldreharvaritstängdunder2021menharbeslutatsattöppnaigen
den1september. 

●

Socialförvaltningenharpåbörjatettarbeteförattförebyggaochgestödtillvåldsutsattasamt
ökainsatsernaförvåldsutövareochdärmedminskaåterfallivåldsbrott.Enarbetsmodellsom
skaprövasochutvärderastillårsskiftet. 

●

Biblioteketochfritidsgårdenharunderåretpåettanpassatsättkunnatfortsättamed
öppethållandeförsinabesökaretrotspandemin.Undersportlovetochpåsklovethar
biblioteketochfritidsgårdenerbjuditevenemangiformavdigitalatips,digitalaquizoch
frågesporterförbarnochunga.Undersommarenharfritidsgårdenhaftextraöppetunder
helajuliförattmötadeungdomarsomvarithemmaikommunenundersommaren,
verksamhetenharbådevaritutomhusochinnepåfritidsgården. 

●

PrästbodabollplanharfärdigställtsochdriftenäröverlämnadtillRönningeSalemFotboll. 

Styrningochuppföljningavdenkommunalaverksamheten 
Kommunensvisionfastställsavkommunfullmäktigeochutifråndennabeslutardeävenomde
övergripandemålen.Fullmäktigesmålärgrupperadeinom femperspektiv:medborgare,miljö,
utvecklingochlärande,medarbetaresamtekonomi.Målenskavaralångsiktiga,strategiskaochgälla
förminstenmandatperiodmenkanaktualiserasochförändrasoftarevidbehov.Fullmäktigeanger
vilkaövergripandemålsomskabrytasnedavsamtliganämnderrespektivevilkasomskabrytasned
avspecifiknämnd/-er. 
Kommunensmålangervadverksamheternasarbeteskaledatillochbehöverdärförutvecklastill
mätbaraindikatorersomgördetmöjligtattföljaupparbetet.Indikatorernaförvarjemålvägssedan
sammantillettindexsomrepresenterarmåluppfyllelsenförrespektivemål. 
Nämndernasmålärennedbrytningavkommunfullmäktigesövergripandemålochomfattar
målsättningarutifrånnämndensverksamhetsområde.Nämndernaska,förutomattsvaraupppåde
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direktutpekademålområdenfrånfullmäktige,ävenbeaktamöjlighetenattbidrainomsitt
verksamhetsområdekopplattilldeövergripandemålen. 

Godekonomiskhushållningochekonomiskställning 
Utvärderingavgodekonomiskhushållning 
Enligtkommunenspolicyförgodekonomiskhushållningärdeövergripandemålen6-9målförgod
ekonomiskhushållningochskadärmedföljasuppidelårsrapportenperjuli.Övriga
kommunövergripandemålföljsuppperhelår. 
Mål6,7,8och9haristortuppnåttsperdelår.Detärkommunstyrelsenssammanvägdabedömning
attkommunenharengodekonomiskhushållningpersistajuli2021. 
Detärkommunstyrelsensprognosattövergripandemål6,7,8och9 uppnåsheltperhelåroch
utifråndetärdensammanvägdabedömningenattkommunenkommerhaengodekonomisk
hushållningförhelåret2021. 


Mål6
 - L ärandem
 iljö 
Salemsförskolorochskolorskaerbjudaenlärandemiljösomgerbarnochelevergoda
förutsättningarförattförvärvakunskaperochtaansvarförsinframtidautveckling.Elevernaskanå
enkunskapsnivåsomliggerövergenomsnittetiStockholmslän. 




Måletförlärandemiljöföljsuppmedhjälpavettframräknatindexdär2=målvärdetuppfyllt(grönt),
1=målvärdetnärauppfyllt(gult)och0=målvärdetejuppfyllt(rött). 
Resultatenförelevernasupplevelseavinflytandeöversinskolgångharhöjtsjämförtmedföregående
årbådeinomgrundskolanochinomgymnasiet.Denstörstaökningensesförgymnasietochdär
infördeverksamhetenunderläsåret2020/2021ettsystemmedklassråd,sektorkonferenseroch
skolkonferenserutifrånettuppdragomattarbetamedeleversinflytande.Dettaarbetekommer
fortsättakommandeläsårochförväntanärattelevernasupplevelseavinflytandeskablibättrenär
undervisningenåtergårtillattblimerskolförlagd. 
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Utifråndebedömningarsomgjortsviddelårsbokslutetkommerkunskapsmåletnåsmednågotökat
resultatänår2020.Resultatenförårskurs3visarpåenkraftigförbättring,iårskurs6och9synsinga
storaförändringarmedandetförgymnasietvisarpåentydligförsämringavresultatet.Vårterminen
fortsattepräglasavcoronapandeminochvarturbulentiallakommunensskolor.Undervisningenpå
gymnasiethartillstordelbedrivitspådistansochivissaperioderhardistansundervisningäven
tillämpatsfördelaravhögstadiet.Elevfrånvaronharvaritlägreänföregåendeår,menperiodvisvar
ändåmerän10%avelevernafrånvarande. 
Andeleneleveriårskurs3somklaratalladelprovisvenskarespektivematematikvisarpådethögsta
resultatetpåfleraåriSalemskommun. 
Förårskurs6visasenmindreökningsedanföregåendeåravandeleneleversomuppnått
kunskapskraveniallaämnen. 
Andeleneleveriårskurs9somärbehörigatillyrkesprogramärisammanivåsomåretinnan,där
SalemharetthögrevärdeänsnittetiStockholmslänskommuner.Ävengenomsnittligameritvärdeti
årskurs9ärisammanivåsomföregåendeår,mendärharSalemettlägrevärdeijämförelsemed
Stockholmslänskommuner. 
Rönningegymnasiumharunderdesenasteårenhaftenlägregenomsnittligtbetygspoängförelever
påhögskoleförberedandeprogramängenomsnittetiStockholmslän.Dengenomsnittliga
betygspoängenärnunerepå11,9ochharsjunkitytterligarejämförtmeddetvåföregåendeåren
(13,3år2020och13,8år2019).Verksamhetenharplaneratinåtgärderförattvändatrendenochfå
flereleverattnåmålenunderläsåret. 


Mål7
 - S alemsk ommuns kav arae
 na ttraktiva rbetsgivare 
Indikatorernaförmåletärantalavgångnatillsvidareanställdaiförhållandetillsenastkändasnitti
Stockholmslän,andeltillsvidareanställningaravtotalamånadsanställningarikommunen,
rekryteringsförmågansommätsgenomantalsökandepertjänstsamtsjukfrånvaroijämförelsemed
Stockholmslän. 
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Måletäruppnåttviddelårsuppföljningenmedettökatresultatmotföregåendeår.
Personalavgångarnaärpåungefärsammanivåsomföregåendeårvidsammatidpunkt8,6%2021
jämförtmed8,5%ijuli2020. 
Tillföljdavcoronapandeminökadeantaletsökandenpertjänstförraåret,delviskopplattillen
rekryteringskampanjsomgjordesundervårenfördenhändelseattlägetskulleförvärras.Färre
tjänsterharannonseratsiutiår,samtidigtsomantaletansökningarpertjänstharökatsedan
föregåendeår,dettakandelvisberopådenökadearbetslösheten. 
Vidjämförelseavförstahalvåret2020och2021såharår2021enlägresjukfrånvaroförSalems
kommun.Detärfrämstkorttidssjukfrånvaronsomharminskat,långtidssjukfrånvaronhardäremot
ökatunderperiodenjanuaritilljuli2021motföregåendeår.Senastkändasammanvägdavärdeför
Stockholmslänskommunerärfrånårsskiftet2020somdålågpå8,5procentochjämförtmeddet
harSalemenlägresjukfrånvaro. 


Mål8
 - S alemsk ommuns kah
 ae
 ns kattesatss omä rk onkurrenskraftigp
 åS ödertörn 
SalemskommunskahaenskattesatssomärkonkurrenskraftigpåSödertörn. 



Kommunalskattenäroförändratmotföregåendeårochärfortfarandelägreänindikatormålvärdet.
DettabedömsgeenkonkurrenskraftigskattesatsochärlägreängenomsnittetförövrigaSödertörn,
därmedärmåletuppnått. 
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Mål9
 - S alemsk ommuns kah
 ae
 ns tabile
 konomi  
AtthaenstabilekonomiinnebärförSalemskommunattviharlägrekostnaderförlångfristiga
skulderperinvånareängenomsnittetförStockholmslänskommuner.Samtattkommunensresultat
uppgårtillminst1procentavskatterochbidragexklusiveVAochmarkförsäljning. 



Måletberäknasuppnåshelt. 

Långfristigaskulderperinvånare(exklusiveVA-lån)kommerattökamarkantjämförelsemotårets
ingång,menliggerfortfarandelägreänStockholmslänssnitt(år2020). 
Åretsberäknadeinvesteringarblirmycketstörreäntidigareårensutfall.Snittetförsenaste5årens
nettoinvesteringar(2016-2020)varca109,5miljonerkronor,däremotäråretsprognos218,6
miljonerkronor.Dettakräverendelfinansieringargenomlånfrånfinansiellainstitutioner,och
belåningenberäknasökaperinvånare.Deninvesteringsintensivaperiodenfortsättertillochmedår
2023,ochsedanberäknasinvesteringarnaliggapåennormalnivå(75-80miljonerkronor). 

Budgeteratresultatföriår(exklusiveVA-ochjämförelsestörandeposter)är1%avskatterochbidrag
(9,4miljonerkronor).Åretsprognostiseratresultatär28,7miljonerkronor(exklusiveVAoch
jämförelsestörandeposter)vilketmotsvarar2,7%avskatterochbidrag.Denstörstaberäknade
positivaavvikelsenliggerunderfinansenmedanledningavattskatteunderlagetharutvecklats
starkareänvitrodde. DenstörstanegativaavvikelsenfinnsunderBarn-ochutbildningsförvaltningen
ochberäknastill6,7miljonerkronor.Förvaltningenharettåtgärdsprogramförattminskadetta
underskott. 
KommunenstotalaberäknaderesultatinklusiveVAochjämförelsestörandeposterär25,6miljoner
kronorsommotsvarar2,4%avskatterochbidrag. 
Sammantagetberäknaskommunenuppnåmåletmedgodamarginaler.Trendenärnedåtgåendei
jämförelsemotförraåretsutfall. 

Utvärderingavresultatochekonomiskställning 
Resultatutveckling 
Eftertvååravstarkaresultatprognostiserasåretsresultattill25,6miljonerkronorsommotsvarar 
2,4%avskatterochbidraginklusiveVAochjämförelsestörandeposter. 
Detprognostiseraderesultatetärlägreänsnittetförde senaste5åren(38miljonerkronor),och
anledningentilldettaärdeökadeverksamhetskostnadernaharblivitsvårareattpareramed
skatteintäktsutvecklingen.  
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KommunensmålsättningärattresultatnivånexklusiveVAochjämförelsestörandeposterskavara
minst1%iförhållandetillskatteintäkterochstatsbidrag.ÅretsprognostiseraderesultatexklusiveVA
ochjämförelsestörandeposterberäknastill2,7%avskatterochbidrag. 

Sevidarebeskrivningunderuppföljningavmål9iavsnittutvärderingavgodekonomiskhushållning. 


Budgetföljsamhet 
Engrundläggandeförutsättningförgodekonomiskhushållningärattkommunensnämnderklararav
attbedrivaverksamhetinomgivnabudgetramar. 
Avredovisningenkanviseattbudgetavvikelsenavseenderesultatetenligt1%-måletärpositivtoch
uppgårvidjulimånadsutgångtill41,8miljonerkronor.Samtliganämnderuppvisarpositivaresultat
motbudgetförperioden. 
Förhelårsutfallet2021prognostiserasettöverskottförkommunentotaltjämförtmedbudgetom
16,2miljonerkronor.ResultatexklusiveVAochjämförelsestörandeposterförmarkförsäljningblir
prognosavvikelsen18,4miljonerkronormothelårsbudgeten.Detärettresultatmotsvarande2,7%
somandelavskatterochbidrag.Detfinnstrenämndersomredovisarnegativavvikelseförhelåret
ochdetärKommunstyrelsen(-0,9miljonerkronor),Bygg-ochmiljönämnden(-0,4miljonerkronor)
ochBarn-ochutbildningsnämnden(-6,7miljonerkronor).  
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Kommunstyrelsensförvaltningh
 arförperiodenenpositivavvikelse med3,6miljonerkronoroch
prognosenförhelåretberäknastillennegativavvikelsemed-0,9miljonerkronor. 
Förperiodenavseravvikelsernatillstörstadelenejförbrukademedeltillförfogande(2,8miljoner
kronor). Resterandepositivaavvikelserberorpåvakanserochkostnadersomkommersenareunder
året. 
Förhelåretåterfinnsnegativaavvikelsersomberorpåinhyrdakonsulterunderrekryteringochvid
längretidsplaneradfrånvaro.Demedelsomkommunstyrelsentilldelatsföratthacoronarelaterade
utbildningarinomfrämstsocialnämndensområdekommerinteattnyttjas,dåettriktatstatsbidrag
finnshosSocialnämndenfördessainsatser. 
Miljö-ochsamhällsbyggnadsförvaltningenexklusiveVAochmarkförsäljningredovisarförperioden
enpositivavvikelseom3,9miljonerkronor.Förhelåretberäknasdenpositivaavvikelsentill0,8
miljonerkronormotbudget.  
Avvikelsenförperiodenåterfinnstillstörstadeleninomfastighetsenhetenochberorpåattbudgeten
fördriftkostnaderharökat,menhittillsharkostnadernainteökatimotsvarandegrad.Positiv
avvikelseåterfinnsäveninomgatuverksamhetenochavserintäkteravmarkupplåtelseförNorra
Vitsippan.InomMiljö-ochsamhällsbyggnadsförvaltningenkommerkostnaderundersenaredelenav
året,vilketinteavspeglasibudgeten. 
Förhelåretförväntaskostnadernaförvinterunderhållejklarabudget,störstadelenavdenna
avvikelsekantäckasavintäkternaförmarkupplåtelsenförNorraVitsippansomintevarbudgeterad.
Inomfastighetsenhetenförväntasenpositivavvikelsesomberorpåattsamtligamedelför
lokalkostnadernaintekommerattförbrukas. 
Bygg-ochmiljönämndensavvikelseförperiodenäribalansochprognosenuppvisarennegativ
avvikelseom-0,4miljonerkronor.Avvikelsenförhelåretberäknasberopåattdetkanfinnasobetalda
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fakturorgällandebygglovsamtökadekonsultkostnader. 
Kultur-ochfritidsnämndenharenpositivavvikelseförperiodenom1,1miljonerkronoroch
prognosenförhelåretberäknastill0,4miljonerkronor.Avvikelsenförperiodenberorpåvakanser
inomfritidsgårdsverksamhetensamtattmångaaktiviteterförbiblioteketliggerunderresterandedel
avåret.NämndenharpåverkatsavCovid-19,dåidrottshallarnainteharkunnathyrasutisamma
utsträckningsomettnormalår.Iprognosenförhelåretfinnsenosäkerhetsfaktorförhurstor
påverkanCoronavirusetkommerattfåpåverksamhetenunderhösten. 
Barn-ochutbildningsnämndenharförperiodenenpositivavvikelsemed0,4miljonerkronor.
Prognosenförhelåretberäknastillennegativavvikelseom-6,7miljonerkronor. 
Periodensutfallbeståravbådepositivaochnegativaavvikelser.Depositivafinnsinomförskola(1,7
miljonerkronor),grundskola(tvåmiljonerkronor)ochvuxenutbildningen(enmiljonkronor)ochde
negativaavvikelsernaåterfinnsinomgymnasium(-2,3miljonerkronor)samtAST-verksamheten(-2,6
miljonerkronor). 
Inomf örskolaa vseravvikelsenflerbarniverksamhetensamtflermedarbetarei
arbetsmarknadsåtgärdersamtfärrevikarieränplanerat.Denöppnaförskolanharhaftstängtunder
enperiodvilketharinneburitlägrepersonalkostnader.Kommunenharhaftflerbarnfrånandra
kommuneränplanerativerksamheten. 
Grundskolornaikommunenvisarettunderskott(-0,6miljonerkronor),mentotaltfinnsettöverskott
(tvåmiljonerkronor)beroendepåattfärrebarnhaftskolbarnsomsorgunderpandemin.
Underskotteninomskolornaberorpåbehovavextraelevresursersamtattdetfinnsflertalklasser
medfåelever.Därbehövslikamångalärare,mendenersättningskolanfårperelevräckerintetillför
atttäckadekostnadersomfinns. 
InomvuxenutbildningenharSFI-verksamhetenintehaftfullverksamhetundervårensamtattdet
tilldelatsettextrastatsbidragförförstärkninginomkomvux,dåantagandetärattdetskabliflersom
skasökavuxenutbildningunderhösten. 
Gymnasieverksamhetenpåverkasavatteleverväljerandraskolorochenöversynhardärförskettav
detprogramutbudsomfinns.Översynenochförändringenutifråndennaharinneburitnågothögre
kostnaderunderenperiod,dåårskurstvåochtrefinnskvarochharbehovavlärare. 
AST-verksamhetenharflerelevermedbehovavstödänvadsomfinnsidenbudgetverksamheten
har.Ennygrupptillskapadesredanvidårsskiftet,eftersomantalbarnsomäribehovavden
undervisningsformenökat.Vidbeslutstillfälletfannsingenfinansieringförutökningen.
Förhelåretbedömstreverksamheterhastoranegativaavvikelser.Detärgrundskolor(-1,8miljoner
kronor),gymnasium(-1,6miljonerkronor)samtAST-verksamheten(-2,7miljonerkronor). 
Inomg
 rundskolornaä rdettvåskolorsomvisarnegativaprognoserförhelåret.Rönningeskolamed
-0,2miljonerkronor,vilketberorpåattdehaftfleravårdnadshavaresomintehaftbehovav
skolbarnsomsorgunderpandemin.Skolanhartagitframenåtgärdsplan,vilkeninteärmedräknadi
prognosendärdekommerattavvaktatillsättningavskolledareochläraretillnästaår.Medhänsyn
tagettillåtgärdsplanenskullehelårsresultatetvaraibalans.Säbyskolansprognosär-2,5miljoner
kronorochskolanharredanunderåretsettövervilkalärarresursersomskullekunnaminskas,i
förstahanddesomärvakantaellerblivitvakantapågrundavavslutellertjänstledighet.
Problematikenmedfåeleverivissaklasserharinneburitattskolanintefulltutkanparera

15 



minskningeniintäkternamedminskadekostnaderiformavfärrepedagoger. 
Rönningegymnasiumh
 arenprognospå-1,5miljonerkronorochdeåtgärderskolanvidtagitärbland
annatattlärareundervisarpåandraenheter,läraresomärtjänstledigaersättsinteochettantal
tjänsterminskasiomfattningtillhöstterminen2021samtallmäntinköpsstoppförövrigakostnader. 
AST-verksamhetenhardenstörstaavvikelseninomvolymtilldelningavpengtillskolorna.Avvikelsen
berorpåattennygruppbeslutadesstartavidårsskiftetutanattbudgetentotaltsettomfördelades.
DetfinnsingaåtgärderkoppladetillprognoseninomAST-verksamheten.Införnästkommande
budgetårskanämndenseöverfördelningenavmedeltillolikaverksamheter.  
Socialnämndenh
 arförperiodeningenavvikelsemotbudgetochävenprognosenförväntashaett
resultatsomöverensstämmermedbeslutadbudget. 
Socialnämndensbalansvisarsigiattvissaverksamheterharpositivaavvikelserochandrahar
negativa,mentotaltsettbalanserardessa. 
Förperiodenavvikercentraladministration(1,1miljonerkronor)ochmyndighet(0,8miljoner
kronor)positivtochutförardelarna(-1,7miljonerkronor)negativt.Inomutförardelarnahandlardet
omäldreomsorg(-4,5miljonerkronor)ochfunktionsnedsättning(-2,0miljonerkronor)ochavser
ökadekostnaderförtimvikarier,övertidochmertidsamtkostnaderförinhyrdpersonal.Detärbland
annatstorasvårigheterattrekryterasjuksköterskorsominnebärökadekostnaderförinhyrd
personal.Inomutförarverksamhetenfinnsävenpositivaavvikelserinomarbetsmarknadsenheten
(4,8miljonerkronor)dåverksamheteninteharhaftmöjlighetattbedrivagruppverksamhetpågrund
avcoronarestriktioner. 
Inommyndighetsesfrämstavvikelseravseendefärrenyaärendenunderförstahalvåret2021jämfört
medandrahalvåret2020inomfamiljeenheten.Ettaktivtarbetemedhemmaplanslösningarsamt
medbefintliganätverkharletttillenminskningavheldygnsvården.Inomekonomisktbiståndfanns
enoroomökadekostnader,vilketocksåvarfalletunderperiodenjanuaritillmars.Frånaprilmånad
harsedankostnadernaminskatochundermajochjulihardelegatunderbudget. 
Förhelåretbedömsmyndighetvisapositivavvikelsemedtvåmiljonerkronorsomberorpåfärre
ärendeninomfamiljeenhetensamtatthemmaplanslösningarkananvändasiställetförextern
placering. 
Inomutförarorganisationenvisarprognosenennegativavvikelseomtvåmiljonerkronorochfinns
inomhemtjänsten(minusenmiljonkronor),särskiltboende(-1,9miljonerkronor)samtinomhälso-
ochsjukvårdsenheten(-0,7miljonerkronor).Inomsärskiltboendesesminskadeintäkterpågrundav
attdetfunnitstommaplatser.Inomfunktionsnedsättning(minustvåmiljonerkronor)finns
kostnadsdrivandeärendeninompersonligassistansochbostadmedsärskildservice. Föratt
ekonominskavaraibalansävenkommandeårfortsätternämndenmedettarbetekringhemtjänsten
ochschemaläggning. 
Övriganämnderb
 eståravöverförmyndarnämndochrevisionsnämnd.Revisionsnämndenberäknas 
haenprognossomöverensstämmermedåretsbudgetmedanöverförmyndarnämndenberäknasfå
enpositivavvikelsemed0,2miljonerkronorsomberorpåattantaletärendensjönkunder
föregåendeårochförväntashållasigpådennivånävenunderdettaårmedansbudgetenharvarit
oförändradmellanåren.  
Finansverksamhetsrelateradinnebärdedelaravfinansförvaltningensomhanterarkostnaderoch
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intäktersomärhänförbaratillverksamhetsresultatet.Detärblandannatskatteintäkterochbidrag,
avskrivningskostnaderochräntorsamtkostnaderförsemesterlöneskuldochpensionskostnader. 
Förperiodenliggeravvikelsenpåenpositivavvikelseom32,6miljonerochprognosenvisaren
positivavvikelseom24,9miljonerkronor.A
 ttavvikelsenförändrassåmycketberorpåatt
semesterlöneskuldenijulimånadärlågdåmångahartagitutsemesterochsedanbyggsdenpå
underhösten.D
 ärutöverharkommunenfåttersättningarförsjukskrivningarfrånFörsäkringskassan
drygttremiljonerkronorunderperioden.Iprognosenberäknasdelavdennaersättningförbrukas. 
Ökadepensionskostnaderpågrundavattlivslängsantagandetuppdateratsochdetpåverkar
resultatetnegativtförperiodendrygtfemmiljonerkronor. 
Somjämförelsestörandekostnaderifinansförvaltningenfinnsn
 edskrivningarochkostnaderför
exploateringarsomgerennegativavvikelsepå6,5miljonerkronorunderperiodenochdrygt12
miljonerkronorförhelaåret. 
Markförsäljningenberäknastill9,5miljonerkronorunderåretochfinnssomjämförelsestörande
postpåintäktssidan. 
VAgårmeddrygttremiljonerkronorpositivavvikelseperjuli,mendettaberäknasjämnasutunder
restenavåret.  

Investeringaro
 chd
 essfi
 nansiering 
Uppföljningperjuliförinvesteringarnaresulterariföljandeutfallochprognosförnämnderoch
förvaltningar: 


Förperiodenharnämnderochförvaltningarinvesterat90,2miljonermotplanerat242,4miljoner
kronor.Detärenavvikelsepå152,2miljonerkronor.Utfalletförperiodengårinteattjämföramed
utfalletförsammaperiodföregåendeårpågrundavnybyggnationavFågelsångensskolaoch
idrottshall.  
Prognosenförhelåretvisaratt218,6miljonerkronorberäknasattanvändasunderåret,vilketär53%
avåretsbudgeteradeinvesteringsvolympå415,6miljonerkronor.Avvikelsenförinvesteringsutfallet
beräknastill197miljonerkronor. 
Investeringarnaberäknasökajämförtmedföregåendeårshelårsutfallmedanledningavatt
utgifternaförattuppföraennyskolaochidrottshallbelastarår2021meränförår2020. 
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Störstförbrukningunderperiodenhardennyaskolanochidrottshallenhaftmed65,6miljoner
kronoriutfall,därefterkommerOVK-åtgärdermed3,3miljonerochRönningecentrummed2,1
miljonerkronor. 
FörFågelsångensskolaärschaktningenochpålningsarbetetklartochdetpågårarmeringsarbetenför
skolan.Helabottenplattanföridrottshallenhargjutits. 


DeprojektsomiprognosenberäknashastörstförbrukningärFågelsångensskolaochidrottshall,
Karlskronaviken,Skönviksgården(inomfastighetsstrategin)ochOVK-åtgärderinomkommunen. 
Karlskronavikenbefinnersigpåetapptvåsominnebärattbyggagång-ochcykelbrontillSödertälje.
Femmiljonerfrånprojektgång-ochcykelvägarharbeslutpåomdisponeringtillKarlskronavikens
projekt. 


Videnuppföljningavkommunensprojektmedenbudgetövertremiljonerkronor,kansesatt
samtligaprojektharprognosersomärlägreändenbudgetsomärbeslutad.Kommentarerpåde
störstaprojekten: 
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Fågelsångensskolaochidrottshallärförsenad,vilketinnebärattdetprojektetkommeratthaenstor
tidsmässigavvikelseundernästanhelaprojektetsgång.Skolanberäknasvaraklarunderår2023. 
Skönviksgårdenbefinnersigiförprojekteringsstadietsompågårtillmittenavaugusti2021,och
därefterväntasbeslutomnästastegiseptember.Prognosenärnedjusteradpågrundavförskjutning
iprojektet. 
OVK-åtgärderfi
 nnssomtvåprojekt,ettsomärgenerellapottenochettsomfinnsunder
fastighetsstrategin.UnderåretkommerdetutförasOVK-åtgärderendastidenbudgetsomärårligen
återkommande.EnOVK-rapportharbeslutatsavKSTUimars2021ochdetpågårprojekteringför
Sysslagården,KulturskolanochRönningsskolanochennyventilationsanläggningförSysslagårdenär
utförd.UpphandlingkommerattskeförutförandeiKulturskolanochRönningeskolanunderhösten
2022. Bristpåpersonalresurserinomverksamhetengörattsamtligaåtgärderintekangenomföras
underåret.  
GångochcykelvägarharfåttsinbudgetomdisponeradtillKarlskronavikensprojektmedfem
miljonerkronorochprognosenförresterandeprojektärpåtvåmiljoner.Detpågårarbetemedgång
ochcykelvägarkopplattillNorraVitsippan,mellanHagsätervägenochSandbäcksvägensamt
projekteringavseendeSalemsvägen. 
Säbysim-ochsporthallharettavtalomprojekteringavskickochåtgärdermeden
kostnadsuppskattning.Projekteringenförväntasbliklarunderoktober2021ochdåärbyggstartav
ombyggnationplaneradtillhösten2022. 

Soliditet 
Kommunenssoliditetharökatstarktmellanår2017till2020,ochlåg8procentenheterbättremot
Stockholmslänvidingångenavåret.Soliditetenförhelåret2021ärmarginelltnedåtpekandemed
anledningavpågåendestorainvesteringarikombinationavsvagareekonomisklägeochhögre
upplåningar.KommunensprognostiseradesoliditetliggersignifikantbättremotStockholmlänsutfall
förförraåret.  


Dennamarginellaförsvagningärtillfälligochpåsiktberäknaskommunenkunnabehållaenstark
soliditetsomärviktigförkommunenslångsiktigaekonomiskagrund.Soliditetenförriketliggerkring
28%,ochkommunenssoliditetsomärmarkantbättreänriketskanbedömassomtillfredsställande.  

Pensionsskuldensu
 tveckling 
Pensionsskuldenberäknasuppgåtill396,6miljonerkronor(inklusiveansvarsförpliktelserochdendel
somärtryggadipensionsförsäkringar),vilketärenökningmed2,8%jämförtmed2020. 
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Pensionsskuldenförväntasfortsättaökaenligtaktuellprognos.Detuppdaterade
livslängdsantagandetärenavfaktorernasomhaftstörstpåverkanföråretsökningavskulden.  
Utredningsgradenpåpensionsskuldenär97%. 

Slutsatsera vseender esultato
 che
 konomisks tällning 
Beräknadeutfalletislutetavåret2021uppvisarenrelativtsvagutvecklingpåallafronter.Settöver
enfemårsperiod(2017-2021)hardenkommunalaekonominbefunnitsigienrelativtstabilfinansiell
ställning.Isnittharresultatnivåernavarithöga,drygtfyraprocentiförhållandetillskatterochstatliga
bidrag, ochöverträffatbudgeteratresultat.Ävensoliditetenharförbättratskraftigt,ochliggerien
nivåsomärmyckethögreänsnittetförStockholmslänochrikssnittet.Soliditetenkommerattbli
lägreunderdekommandeåren.  

Balanskravsresultat 
Balanskravetärkommunallagensregelverkförkravpåekonomiskbalansmellanintäkteroch
kostnader.Omkostnadernaärstörreänintäkternaettenskilträkenskapsåruppstårettunderskott
somskaåterställasinomdepåföljandetreåren. 
Kommunenharsedaninförandetår2000,uppfylltbalanskravet,ochdetfinnssåledesintenågot
underskottattåterställa.Kommunensresultatutjämningsreservuppgårtill80miljonerkronor. 
Åretsprognostiseradebalanskravsresultatärpositivtochuppgårtill2
 3miljonerkronor(35,2),vilket
därmedleverupptilllagenskrav.J ämförtmottidigareårärbalanskravsresultatetlägrepågrundav
kommunensökade nettokostnaderförverksamheterna. 
Vidavstämningavbalanskravet(prognostiseratresultat)ienlighetmedLKBR(setabellennedan)görs
följandeslutsatser: 
●

Detfinnsintenågothistorisktunderskottattåterställa. 

●

Resultatetinnehållerorealiseradevinsterivärdepapperpå2,6miljonerkronorsomräknats
bortfrånresultat. 

●

Detfinnsingenplaneradreserveringtillresultatutjämningsreserven,dånuvarandenivåpå
resultatutjämningsreservenansesvaratillräcklig(80miljonerkronor). 
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Balanskravsutredningutifrånprognostiseratresultatiårsbokslut2021,mnkr 



Väsentligapersonalförhållanden 
Antaletanställdaden31juli2021vartotalt1424personer(1436personer31juli2020),varav933
tillsvidareanställda(939föregåendeår).Omräknattillårsarbetareuppgårdettill871
tillsvidareanställda(877föregåendeår). 
Sjukfrånvaronförtillsvidareanställdaochmånadsavlönadevarisnitt6,1%underperiodenjanuaritill
juli2021,sammaperiodföregåendeårvardet7,5%.Denökningavkorttidssjukfrånvarosomskedde
föregåendeår,tillstordelpågrundavcoronapandeminharminskatunderförstahalvåret2021.
Korttidssjukfrånvaronjanuaritilljuli2021lågpå3,5%medandenlågpå4,2%försammaperiod
föregåendeår.Däremotharlångtidssjukfrånvaronökattill33,1%från26,1%föregåendeårsamma
period. 

Förväntadutveckling 
EnligtSverigeskommunerochregioner,SKR,ärprognosenfördensvenskakonjunkturenenmarkant
förbättringavseendeår2021.B
 ådeBNPochantaletarbetadetimmarharstigitsnabbareän
beräknat.Förutsättningarnaförenstarksvenskkonjunkturuppgångserfortsattgodaut.  

Avseendekommunensekonomiskaplaneringochutvecklingharkommunfullmäktigefastställten
budgetochstrategiplanförtreårframåt(budgetför2022ochplanför2023-2024)ijuni.En
detaljeradbudgetför2022skaarbetasframunderhösten.D
 enskattefinansieradeverksamheten
pressasavökadekostnader,vilketinnebärattrelationenmellanresultatfrånskattefinansierad
verksamhetochskatteintäkterochstatsbidrag,enligtkommunensberäkningar,intekommerattnå
upptillmåletpå1procentundertreårsperioden.Deförstatvåårenuppnårbudgeteratresultat
1%-måletiförhållandetillskatterochstatligabidrag,menförtredjeåret(2024)ärresultatetnoll.
Erfarenhetsmässigtkanviseattdettaharkunnathanterasinomordinariebudgetarbetekommande
år. 
Itabellengesenöversiktöverdenekonomiskaplaneringenförår2022-2024. 
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Verksamhetensnettokostnaderförväntasökamedisnitt2,7%perårframtillår2024och
skatteintäkternameddrygt2%,vilketkommerattförsvagaresultatetochkanskapaenobalans
mellanintäkterochkostnaderpålängresikt.Påkortsiktharkommunenenplaneradcentralbuffert
förattmötakostnadsökningarsomkanuppkommamedanledningavförändringarivolymeroch
andraoförutseddakostnader. 
Kostnadernaföravskrivningarberäknasökamednärmare30%underdenkommandetreårsperioden
(år2022till2024)omplaneradeinvesteringargenomförs.Utrymmetförsjälvfinansieringav
investeringarräckerintetillochdenlångfristigalåneskuldenkommerattökasignifikantunder
perioden,menräknasändåkunnahållasignästanlikaellerlitelägreänsnittetför Stockholmlän.
Resultatiförhållandetillskatterochbidragplanerastillenprocentframöverförutomår2024.Detär
ettsvagtresultatsomgermindreutrymmeatthanterakommunensoförutseddahändelser. 
Soliditetenväntasdockfortsattvaragodävenomdensjunkernågotinförkommandeårochpressas
nertillrunt30%vidutgångenavår2024. 
Kommunensbefolkningsprognosvisarpåenfortsattbefolkningstillväxt,utfalletförår2020visarpå
enfolkökningom1,2%,somkanjämförasmotStockholmsregionensökningpå0,6%.Tillår2030
prognostiserasSalemsbefolkningökatill19272personerochdenstörstaökningenberäknasunder
år2024-2026isambandmednybyggnationeriSalemsstadskärna,SödraHallstaochSöderbyGärde. 
Iprognosensesenökningavantaletpersonerideflestaåldrar,förutomiåldern40-55,vilketinnebär
enökadefterfråganpåolikaformeravsamhällsservice,somtillexempelförskola,skolaoch
äldreomsorg. 
Ennybefolkningsprognoskommeratttasframunderseptember2021förattaktualiseraframtida
resursfördelningar. 
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Ekonomiskas ammanställningar 
Resultaträkning 


*Enligtkommunfullmäktigesbeslut§49dat.2020-11-25avseendebudgetenförår2021. 
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Balansräkning 
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Noter 
Innehåll 
Not1Redovisningsprinciper.Not2Uppskattningarochbedömningar.Not3-10tillresultaträkning.
Not11-28tillbalansräkning.


Not1
 R
 edovisningsprinciper 
DelårsrapportenärupprättadienlighetmedLagomkommunalbokföringochredovisningoch
rekommendationerutgivnaavRådetförkommunalredovisning(RKR)vilketbl.a.innebäratt
redovisningsprincipernaochberäkningsmetodernaharvaritoförändradejämförtmeddensenaste
årsredovisningenmeddeundantagsombeskrivsinedanståendeavsnittÄndrade
redovisningsprinciper. 
Förtillämpaderedovisningsprinciperhänvisastillårsredovisningenförår2020sidan38. 
Ändraderedovisningsprinciper 
Gränsdragningmellankostnadochinvestering 
Frånochmedår2021ärgränsenförmindrevärde50000kronor(tillochmed2020vardetett
prisbasbelopp,eller47300kronoriår2020).Ändringenavredovisningsprincipenharintepåverkat
jämförelsetalenförresultaträkningen.Gränsenförmindrevärdegällersomgemensamgränsför
materiellaochimmateriellatillgångarsamtförfinansiellaleasingavtal. 

Not2
 U
 ppskattningaro
 chb
 edömningar 
Periodisering 
Väsentligtbeloppförattperiodiseraintäkterochkostnaderär50000kronor. 
Jämförelsestörandeposter 
Vidförekomstavjämförelsestörandepostermarkerasdessairespektivenottillresultaträkningen
(noter3-5).Somjämförelsestörandebetraktasföljandeposter: 
● realisationsvinstervidfastighetsförsäljningarsamtkostnaderochintäkterförtomtförsäljning
ochisambandmedmarkexploatering 
● nedskrivningar. 
Internränta 
Internräntan2021förfördelningavkapitalkostnaderföraktiveradeinvesteringaruppgårtill1,25%
(1,50%iår2020)ienlighetmedförslagfrånSKR.DenpreliminäraInternräntanförVA-verksamheten
är0,22%(0,38%)ochmotsvarardengenomsnittligaräntanförlånibankerochkreditinstitut. 
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*jämförelsestörandeposter 
**Prognosenminskademed6mnkrtillföljdavattdetgenerellastatsbidragetföräldreomsorgharersättsmed
riktadestatsbidrag. 
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Överskottsfondensutveckling:inlösenavpensionsförpliktelserinomförmånsbestämdålderspensiongjordes
hosKPAår2013med 8,4mnkr,år2014med3,3mnkrochår2015med3,7mnkr.Sammantagetlöstesin15,4
mnkravseendeförmånsbestämdadelen.Överskottsmedeliförsäkringenuppgicktill0,1mnkrper2020-12-31. 
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Not24Långfristigaskulder(fortsättning) 
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Driftredovisning 
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*Förbudgetförår2021finnsdetfullmäktigesbeslut,somärspecificeradeunderresultaträkningen. 

**Justeringsposteridriftredovisningenbestårdelvisavtilläggavdeverksamhetensintäkteroch
kostnadersomredovisascentraltinomfinansenheten;ochdelvisavavdragavdepostersomfinns
inomnämnder,menejärhänförbaratillverksamhetensintäkterochkostnaderiresultaträkningen: 



FördetaljeradgenomgångavbudgetavvikelserpernämndhänvisastillavsnittetB
 udgetföljsamheti
förvaltningsberättelsen. 





36 




Investeringsredovisning 


*Investeringsbudget2021inkluderarKF-beslutade(KF§18april2021)överföringarfrånår2020: 
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Investeringsredovisningm
 eds törre*p
 ågåendep
 rojekts ärredovisade.F aktiskao
 ch
prognostiseradeu
 tfall 


*Somstörreinvesteringsprojekthardeinvesteringsprojektdefinierats,somhar3miljonerkronor
ellermeribudgetförår2021. 
FörmerinformationkringinvesteringarnahänvisastillavsnittetInvesteringarochdessfinansieringi
förvaltningsberättelsen. 
Förövrigaupplysningaromdrift-ochinvesteringsredovisningen(bl.a.omuppbyggnad,om
tillämpadeprinciperförinternredovisningsamtomsambandmedresultat-ochbalansräkningen) 
hänvisastillårsredovisningenförår2020s.57-59.
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Bilaga 
Exploateringsredovisning 


Exploateringsredovisningenharavgränsatstillinvesteringsinkomsteroch-utgifterfrån
VA-verksamhetochkommunalagatorsamtutgifterochinkomsterfråntomtförsäljning.Kostnader
ochintäkter,somuppstårunderförstudiefasen(planeringsfasen),ingårinteitabellen. 
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Kommunfullmäktige

2
§ XX

KS/2021:222

Förslag på revidering av förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund (Sbff)

En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för den
del av kostnaderna som överstiger en självrisk. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff)
föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt
som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.
En ändring i förbundsordningen ska föreslås av förbundsdirektionen och fastställas av
fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det
föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet
före den 1 januari 2022. Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde den 7 maj
2021 att ställa sig bakom förslaget om ett tillägg i förbundsordningen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 85/2021

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad
förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.
______________________
Delges:
Södertörns brandförsvarsförbund
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-10
Dnr KS/2021:222
1 av 2
Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Angående förslag på revidering av förbundsordning för
Södertörns brandförsvarsförbund (sbff)
<BeslutsText>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad
förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet

En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för
den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff)
föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt
som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.
En ändring i förbundsordningen ska föreslås av förbundsdirektionen och fastställas av
fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det
föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet
före den 1 januari 2022.
Ärendet
Med anledning av de många och omfattande skogsbränderna 2018 uppmärksammade
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de kommuner som har organiserat
sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell ersättning till kommunen för
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om detta
inte regleras i kommunalförbundens förbundsordning kan den kommunala självrisken
komma att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommunernas självrisker, och inte
bara den eller de kommun/-er där räddningsinsatsen genomförts.
Utifrån detta fattade sbffs Direktion den 7 maj 2021 beslut om att ställa sig bakom förslaget
till tillägg i förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder:
§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den
kommunala självrisken. Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av
skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett.
Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet
fördelat enligt § 10 (se bilaga 1).
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Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Bilagor
- Bilaga 1, Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund
- Bilaga 2, Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07, § 39 – Tillägg i förbundsordning
- Bilaga 3, Tjänsteutlåtande - Tillägg till förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund,
2021-04-22, Dnr 2021-000622
Delges
Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns
brandförsvarsförbund
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-22
Dnr: 2021-000622

Tillägg till förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund
Sammanfattning
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av
staten. I samband med Sbffs omfattande insats mot branden i Kagghamra,
Botkyrka kommun i december 2020 – mars 2021 så har brandförsvarsförbundet
uppmärksammats på att beräkning av den kommunala självrisken inte har varit
reglerad i kommunalförbundets förbundsordning. Om detta inte regleras framöver
kan den kommunala självrisken komma att beräknas på samtliga i förbundet
ingående kommuners självrisker och inte bara den kommun där räddningsinsatsen
genomförts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Froukje Bouius, jurist.
Bakgrund
Med anledning av de många och omfattande skogsbränderna 2018 uppmärksammade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de kommuner
som har organiserat sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell
ersättning till kommunen för räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos
många kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundens
förbundsordning kan den kommunala självrisken komma att beräknas på samtliga
i förbundet ingående kommuners självrisker, och inte bara den eller de kommun/er där räddningsinsatsen genomförts.
Ersättning
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 7 kap. 3 §:
Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader,
har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en
självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga
till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.
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Södertörns brandförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby

Tfn: 08-721 22 00
Fax: 08-721 22 23

www.sbff.se
brandforsvaret@sbff.se

Org.nr.: 222000-0737

Självrisk
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 7 kap. 2 §:
Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp
som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till
kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

Ekonomiska konsekvenser
Beräknad självrisk för hela förbundet är 28 874 769 kronor.
Självrisk för enskild kommun 2020 (MSB)
Botkyrka
3 579 801 kronor
Ekerö
1 619 322 kronor
Haninge
3 825 105 kronor
Huddinge
5 083 000 kronor
Nykvarn
531 811 kronor
Nynäshamn
1 226 338 kronor
Salem
806 334 kronor
Tyresö
2 425 740 kronor
Södertälje
3 879 355 kronor
Nacka
5 897 963 kronor
Bilagor
Bilaga 1

Gällande förbundsordning med föreslaget tillägg i röd text

Förslag till beslut
1.

Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till tillägg i
förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder:
§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som
överstiger den kommunala självrisken
Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av
skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har
skett. Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar
kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10.

2.

Direktionen uppdrar till förbundsdirektör att vända sig till respektive
medlemskommun och föreslå kommunen att besluta om revidering av
förbundsordning enligt förslag med ikraftträdande 2022-01-01.

Hillevi Engström
Förbundsdirektör
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Södertörns brandförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby

Tfn: 08-721 22 00
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FÖRBUNDSORDNING
för
Södertörns brandförsvarsförbund

§1

Benämning och säte

§2

Medlemmar

§3

Ändamål

Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i
Haninge kommun, Stockholms län.

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet, kvalitet,
säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning
förde verksamheter som kommunalförbundet enligt denna förbundsordning har
ålagts.

§ 4 a Organisation och befogenheter

Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.
Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänst under freds- och krigstid och för
medlemskommunernas skyldigheter i övrigt enligt lagen om skydd mot olyckor samt
för andra uppgifter som enligt annan lag eller författning åvilar räddningsnämnd.
Kommunalförbundet kan därutöver åt en eller flera medlemskommuner efter
överenskommelse svara för tillståndsfrågor avseende brandfarliga och explosiva
varor.

§ 4 b Övriga befogenheter

Utöver vad som stadgas i 4 a § kan kommunalförbundet komma överens med
medlemskommun att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter.
Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än
medlemskommun.

§5

Förbundsdirektion

Det totala antalet ledamöter i förbundsdirektionen som utses av medlems
kommunerna skall vara 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunerna Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nacka och Södertälje utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare.
Kommunerna Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö utser vardera 1
ledamot och 1 ersättare.
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Ledamot och ersättare skall vara ledamot eller ersättare i medlemskommunens
fullmäktige.
Ersättare inträder som ledamot i följande turordning:
1. Kommuntillhörighet
2. partitillhörighet
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den
1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
Förbundsdirektionen utser ordförande, 1:e vice-, 2:e vice- och 3:e vice
ordförande för ett år i taget. Representationen bygger på att en kommun går från
2:e vice ordförande till ordförande året därpå. På samma sätt från 3:e vice
ordförande till 1:e vice ordförande året därpå.
Uppdraget som ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning: Södertälje,
Huddinge, Nacka, Haninge och Botkyrka. Uppdraget som 2:e vice ordförande
cirkulerar i turordning: Huddinge, Nacka, Haninge, Botkyrka och Södertälje.
Uppdraget som 1:e vice ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning:
Tyresö, Nynäshamn, Ekerö, Nykvarn och Salem. Uppdraget som 3:e vice
ordförande cirkulerar i turordning: Nynäshamn, Ekerö, Nykvarn, Salem och
Tyresö.

§6

Revision och ansvarsfrihet

Kommunalförbundet skall ha 5 revisorer.

Revisor utses en vardera av kommunerna Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och
Tyresö.
Revisionens ledamöter väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år
då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
Ordförande och vice ordförande utses för ett år i taget. Uppdraget som ordförande
och vice ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning Nykvarn,
Nynäshamn, Ekerö, Salem och Tyresö.
Revisionen skall ske i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen och revisionsreglementet för Södertörns brandförsvarsförbund.
Revisorerna upphandlar i samråd med direktionen sakkunniga, som på
revisorernas uppdrag granskar kommunalförbundets verksamhet enligt en av
revisorerna årligen fastställd revisionsplan.
Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 april varje år
avges till var och en av medlemskommunernas fullmäktige. Varje fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

§7

Beslut

Om inte annat är föreskrivet fattas beslut i förbundsdirektionen genom enkel
majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
För beslut om förvärv eller försäljning av fast egendom/tomträtt samt för bildande
eller förvärv av företag krävs 2/3 majoritet av ledamöterna i förbundsdirektionen.
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§8

Tillkännagivanden

Förbundets tillkännagivanden ska finnas på Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats
www.sbff.se.
Anslagstavlan ska innehålla
1. Tillkännagivanden om direktionens sammanträden.
2. Tillkännagivanden av justerade protokoll.
3. Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en
nämnd.
4. Justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte
strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysning om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. KL.

§9

Andelsbestämning

Medlemskommun har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar
och skulder fördelade efter följande procentuella andelar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 10

Botkyrka
Ekerö
Haninge
Huddinge
Nacka
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö

11,59 %
7,55 %
16,72 %
18,97 %
11,59 %
1,48 %
6,29 %
2,48 %
14,25 %
9,08 %

Kostnadsfördelning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för
brandstationer skall, i den mån de ej täcks på annat sätt, bestridas genom bidrag
från medlemskommunerna. Fördelningen mellan medlemskommunerna skall ske
efter de grunder som gäller för andelsbestämningen enligt§ 9.
Vid infrastrukturförändringar i en medlemskommun, som leder till bestående
utökning av beredskapsstyrkan, skall medlemsavgiften för kommunen höjas
motsvarande de ökade kostnaderna.
Medlemskommun är skyldig att hålla brandstationer som uppfyller erforderliga
krav. Hyreskostnaderna för brandstationer skall regleras i särskilda avtal med
berörda medlemskommuner.
Bidraget jämte hyreskostnader för brandstationer skall erläggas med en sjättedel
den 20:e varannan månad med början i januari månad.

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med
kostnader som överstiger den kommunala självrisken

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i
den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för
självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat
enligt § 10.
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§ 11

Skyldighet att inhämta yttrande

Medlemskommunernas yttrande skall inhämtas i följande frågor:
a)
b)
c)
d)

bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av företag
förvärv eller försäljning av aktier
Ingående av borgen
Åtagande genom avtal med annan kommun än medlemskommun att sköta
hela eller väsentliga delar av kommunens räddningstjänstorganisation
e) Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

§ 12
a)

Budgetprocessen

Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången
av september månad varje år.
Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten från och med
kungörandet av det sammanträde med förbundsdirektionen då budgeten skall
fastställas.
Förbundsdirektionen skall före budgetens fastställande samråda med
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande.
Budgetuppföljning skall ske minst tre gånger per år.

b) Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid
det sammanträde och den tidpunkt där direktionen ska ta beslut om
årsredovisningen.

§ 13

Lån och borgen

Kommunalförbundet får ta upp lån på kapitalmarknaden inom den ram som
medlemskommunerna godkänt.
Frågan om upplåning på kapitalmarknaden skall underställas förbundsdirektionen
för beslut. Vid köp av brandstationer lämnas kommunal borgen av den
medlemskommun där fastigheten är belägen. Eventuell borgen för
kommunalförbundets övriga åtaganden fördelas efter de principer som anges i § 9.

§ 14

Utträde och likvidation

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. Uppsägningstiden för utträde är
tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Medlemskommun som önskar utträde ur kommunalförbundet skall skriftligen
göraanmälan om utträde till förbundsdirektionen.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och
den utträdande medlemmen skall bestämmas i en överenskommelse mellan den
utträdande medlemmen och förbundet. Den utträdande medlemmens andel i
förbundets tillgångar och skulder skall utgöra grunden för en sådan
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen skall ske med utgångspunkt från
den tid då medlemmen utträder ur kommunalförbundet, om inte annat avtalas
mellan den utträdande medlemmen och förbundet.
Om den utträdande medlemmen och förbundet inte kan enas om
förutsättningarna för utträde skall frågan avgöras i enlighet med § 15.
Då medlemskommun ensam gått i borgen för lån, som kommunalförbundet tagit
för förvärv av brandstation, skall så stor del av värdet av sagda egendom
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tillskiftas borgensmannen så att detta täcker den då återstående delen av det lån
som borgensåtagandet avser, om inte annat har överenskommits.
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar skall dessa fördelas i
enlighet med de i § 9 angivna procentuella andelarna.
När kommunalförbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den
mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på
lämpligt sätt. Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av
likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling.
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning skall ske genom
avgivande av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar. Till berättelsen skall
även fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen
skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets
medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundets medlemskommuner, är förbundet upplöst.

§ 15

Tvister

Tvist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemskommuner skall i
första hand om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, lösas genom medling
enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut.
Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i
medlingsreglerna skall den i stället avgöras genom skiljedom vid Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Medlingsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande skall äga tillämpning om
inte institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och
övriga omständigheter bestämmer att regler för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall institutet
också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utser medlare och person i
skiljenämnd.

§ 16

Arvode

Följande årsarvoden skall utgå inom kommunalförbundet.
I direktionen:
ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande
tredje vice ordförande
ledamot
ersättare

1,20 x prisbasbeloppet
1,00 x prisbasbeloppet
0,90 x prisbasbeloppet
0,90 x prisbasbeloppet
0,70 x prisbasbeloppet
0,45 x prisbasbeloppet

I revisionen:
ledamot

0,16 x prisbasbeloppet
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Sammanträdesersättning skall utgå med 0,018 x prisbasbeloppet per
sammanträde.

§ 17

Reglemente

§ 18

Ändringar i förbundsordningen

Förbundsdirektionen skall utarbeta och anta ett reglemente.

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall föreslås av
förbundsdirektionen och fastställas av fullmäktige i respektive medlemskommun.
Förbundsordning har antagits av:
Haninge kommunfullmäktige
Huddinge kommunfullmäktige
Nynäshamns kommunfullmäktige
Tyresö kommunfullmäktige

1992-06-15
1992-06-15
1992-06-15
1992-06-11

§ 198
§ 176
§ 266
§ 87

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:
1996-02-05 § 10
Haninge kommunfullmäktige
Huddinge kommunfullmäktige
1996-02-26 § 26
Nynäshamns kommunfullmäktige
1995-12-14 § 342
Tyresö kommunfullmäktige
1995-12-14 § 120
Förbundsordningen har godkänts av:
Södertälje kommunfullmäktige
1996-12-16

§ 27

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts
Haninge kommunfullmäktige
1997-02-03
Huddinge kommunfullmäktige
1997-02-24
1997-01-30
Nynäshamns kommunfullmäktige
Tyresö kommunfullmäktige
1997-02-13
Förbundsordningen har godkänts av:
Nykvarns kommunfullmäktige

1999-09-27 § 13

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts
Haninge kommunfullmäktige
1999-09-06
Huddinge kommunfullmäktige
1999-09-27
Nynäshamns kommunfullmäktige
1999-08-26
1999-11-29
Södertälje kommunfullmäktige
Tyresö kommunfullmäktige
1999-09-09
Förbundsordningen har godkänts av:
Botkyrka kommunfullmäktige
Salems kommunfullmäktige

av:
§4
§ 13
§4
§7

av:
§ 90
§ 117
§ 111
§ 22
§ 76

2004-05-27 § 96
2004-05-27 § 24
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Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts
Haninge kommunfullmäktige
2004-06-07
Huddinge kommunfullmäktige
2004-05-10
Nykvarns kommunfullmäktige
2004-04-29
Nynäshamns kommunfullmäktige
2004-05-12
2004-05-24
Södertälje kommunfullmäktige
Tyresö kommunfullmäktige
2004-05-13
Förbundsordningen har godkänts av:
Ekerö kommunfullmäktige

2006-06-20 § 42

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts
Botkyrka kommunfullmäktige
2006-10-26
Ekerö kommunfullmäktige
2006-10-31
Haninge kommunfullmäktige
2006-10-16
Huddinge kommunfullmäktige
2006-10-09
Nykvarns kommunfullmäktige
2006-10-26
Nynäshamns kommunfullmäktige
2006-11-07
Salems kommunfullmäktige
2006-11-23
Södertälje kommunfullmäktige
2006-10-30
Tyresö kommunfullmäktige
2006-10-12
Förbundsordningen har godkänts av:
Nacka kommunfullmäktige

av:
§ 75
§ 107
§ 49
§ 47
§ 91
§ 35

av:
§ 190
§ 71
§ 123
§ 187
§ 67
§ 130
§ 77
§ 157
§ 55

2009-11-23 Handling 07

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts
Botkyrka kommunfullmäktige
2009-11-26
Ekerö kommunfullmäktige
2009-12-15
Haninge kommunfullmäktige
2009-11-16
Huddinge kommunfullmäktige
2009-11-09
Nykvarns kommunfullmäktige
2009-12-28
Nynäshamns kommunfullmäktige
2009-12-09
Salems kommunfullmäktige
2009-12-17
Södertälje kommunfullmäktige
2009-12-17
Tyresö kommunfullmäktige
2009-12-10

av:
§ 190
§133
§ 185
§ 244
§ 247
§ 210
§ 77
§ 219
§ 131

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts
Haninge kommunfullmäktige
2018-10-01
Huddinge kommunfullmäktige
2018-12-17
Nykvarns kommunfullmäktige
2018-11-15
Nynäshamns kommunfullmäktige
2018-09-13
Södertälje kommunfullmäktige
2018-11-05
Tyresö kommunfullmäktige
2018-09-06

av:
§ 363
§ 26
§ 99
§ 141
§ 14
§ 75

7 (7)
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§ XX

KS/2021:302

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av
övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) genomför en översyn av sotnings- och
brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna översyn
föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll. Dessutom finns ett behov av att förtydliga vissa bestämmelser
inom området genom att föra in dem i föreskrifterna och i taxan. Förbundsdirektionen
beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2021 om att ställa sig bakom en ändring av
sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt
ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 86/2021

1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige om att anta
Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning).
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns
brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll.
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
föreskriften och taxan ska gälla från och med den 15 oktober 2021.
______________________
Delges:
Södertörns brandförsvarsförbund

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av
övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av
taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring
(sotning).
2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 15 oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) genomför en översyn av sotnings- och
brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna
översyn föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll. Dessutom finns ett behov av att förtydliga vissa
bestämmelser inom området genom att föra in dem i föreskrifterna och i taxan.

Ärendet
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade 2021-02-12,
§§ 6 och 7, om ny inriktning för sotningsfrister samt ändring av taxa avseende rengöring
och brandskyddskontroll. Då brandskyddskontroll är en lagstadgad myndighetsutövning
kan inte förbundets direktion självständigt besluta om en sådan taxa, utan beslut måste
fattas av förbundets respektive medlemskommun (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge,
Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun).

Genom ändringen kan samordningseffekter åstadkommas som förväntas leda till
förbättringar för den enskilde då rengöring och brandskyddskontroll kan ske vid samma
besök samt att nya arbetsmetoder kan användas och större fokus på utförarnas
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arbetsmiljö införas.
Arbetet med översynen innebär b.la också att samtliga avtal med entreprenörer för
rengöring och brandskyddskontroller inom Sbff har sagts upp och ny upphandling
kommer ske. Enligt intern tidplan ska sådan upphandling starta i juni månad 2021 och den
reviderade taxan förväntas kunna ligga till grund för upphandling. Nya avtal med
entreprenörer ska börja gälla per den 1 april 2022.
2014 var senast som taxan för rengöring ändrades sedan 2014, förutom årlig uppräkning
enligt sotningsindex, då Sbff upphandlade uppdragen. I förslaget gällande taxa för
rengöring har vissa avgifter höjts med 20% för att täcka de omkostnader som finns med
nya arbetsmetoder. Sbff har även valt att förenkla taxan så den blir tydligare för
medborgaren. Taxa för brandskyddskontroll ändrades och höjdes år 2019. I förändringen
ingår enbart en justering till nya arbetsmetoder. Dessutom möjliggör ny föreslagen taxa
samordning av sotning och brandskyddskontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot Sbffs förslag om ny föreskrift
avseende sotningsfrister, eller gällande den av Södertörns brandförsvarsförbund
föreslagna ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om att anta förslagen samt att dessa börjar att gälla från och med den 15 oktober 2021.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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§ XX

KS/2021:303

Redovisning av obesvarade motioner 2021

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.
De tre motioner som ännu inte har besvarats är alla under beredning och kommer besvaras
inom kort.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 88/2021

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade
motioner.
______________________
Delges:
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

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

Ärendet
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.
Totalt är 3 motioner för närvarande under beredning.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare

PM
Dnr KS/2021:303

Balanslista över obesvarade motioner 2021

Diarienummer

Motion

Motionen
väcktes

Notering

KS/2018:75

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

KS/2019:43

Motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av
Berit Karlsson (MP)
2019-02-21 Under beredning

2018-02-22 Under beredning

Motion - Namnbyte av Rönninge gymnasium till

KS/2020:309 Sten Bergmans gymnasium

2020-10-01 Under beredning
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§ XX

KS/2021:207,KS/2021:333

Förslag på valdistriktsindelning samt ny vallokal inför allmänna
val 2022
Inför allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har
varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning
senast våren 2022. Utifrån detta gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att
Rönninge södra bör delas upp i två distrikt. De två nya valdistrikten föreslås kallas Rönninge
sydvästra och Rönninge sydöstra.

Varje valdistrikt måste ha en egen vallokal och i och med att det nu tillkommer ytterligare ett
valdistrikt behöver det då fattas beslut om ytterligare en vallokal till Rönninge sydväst.
Rönninge Sydöst kommer att ha Rönninge gymnasium som sin vallokal. Valnämnden beslutar
att Noblaskolans gymnastiksal blir vallokal för det föreslagna valdistriktet Rönninge sydväst.
Ärendet behandlades på valnämndens sammanträde den 19 maj 2021 samt i
delegationsbeslut daterad den 9 september 2021 där nämnden beslutade att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att godkänna förändring av valdistrikt
Rönninge södra samt att utse Noblaskolans gymnastiksal till ny vallokal för Rönninge sydväst.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 89/2021

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förändringen av
valdistrikt Rönninge södra i Salems kommun att gälla från och med allmänna valen 2022.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att namnge de
två nya valdistrikten till Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Noblaskolans
gymnastikhall ska vara vallokal i det föreslagna valdistriktet Rönninge sydvästra.
______________________
Delges:
Länsstyrelsen Stockholms län
Valnämnden
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare
Valnämnden

Valdistriktsindelning för allmänna val 2022
Förslag till beslut
1. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna förändringen av valdistrikt Rönninge södra i Salems kommun att gälla
från och med allmänna valen 2022.
2. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
namnge de två nya valdistrikten till Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.

Sammanfattning av ärendet
Inför allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt
har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad
inflyttning senast våren 2022. Utifrån detta gör kommunstyrelseförvaltningen
bedömningen att Rönninge södra bör delas upp i två distrikt. De två nya valdistrikten
föreslås kallas Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.

Ärendet
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta
”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena.
Varje valdistrikt har en vallokal. Valdistriktens storlek och omfattning anpassas för att få
en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 endast om det finns
särskilda skäl.
Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att
valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga
skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt
med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.
Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar,
nybyggnationer etc.
Valdistrikt Rönninge södra
Rönninge södra har idag nästan 2 000 röstberättigade. I distriktet pågår byggnationer
som troligtvis kommer innebära att ytterligare röstberättigade kommer att tillkomma.
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Det finns vidare ett önskemål från boende på Engelsbergsvägen samt delar av
Centralvägen, Fiskaruuddsvägen samt ytterligare några fastigheter i deras närhet, som
idag tillhör valdistriktet Rönninge centrum och röstar i Skogsängsskolan, att få överföras
till Rönninge södra så att de får rösta i Gymnasiet. Att detta sammantaget kommer att få
till konsekvens att antalet röstberättigade i Rönninge södra säkert kommer att överstiga
2 000 till september 2022. Förvaltningen föreslår därför att Rönninge södra delas upp i
två nya valdistrikt.
Förvaltningen har varit i kontakt med Länsstyrelsen har gjort bedömningen att två nya
valdistrikten kan ha färre än 1 000 röstberättigade - så länge som de inte understiger 800
röstberättigade i något av distrikten.
För att säkerställa att inget av de två nya distrikten blir för litet föreslår förvaltningen
ändå att Gustavslundsvägen och Dalsrovägen (samt två fastigheter på Uttringevägen
flyttas från Rönninge Norra till Rönninge södra före klyvningen.
De två nya valdistrikten föreslås kallas Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.
Vid beslut om ytterligare ett valdistrikt behöver det även kompletteras med ytterligare en
vallokal. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att återkomma med förslag på en lämplig
lösning.

Finansiering
Ytterligare ett valdistrikt innebär även ytterligare en vallokal. Med ytterligare en vallokal
tillkommer det kostnader för att exempelvis utrusta vallokalen samt fler valarbetare.

Mats Bergström
Kommundirektör

.

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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Valnämnden

VN § 1

KS/2021:207

Förslag på ny valdistriktsindelning av Rönninge södra
Inför allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har
varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och en uppskattning av beräknad
inflyttning senast våren 2022. Det finns även önskemål från boende på Engelsbergsvägen
samt delar av Centralvägen, Fiskaruddsvägen samt ytterligare några fastigheter i deras
närhet, som idag tillhör valdistriktet Rönninge centrum med omnejd och röstar i
Skogsängsskolan, att få överföras till Rönninge södra så att de får rösta i Gymnasiet.
Allt detta sammantaget kommer att få till konsekvens att antalet röstberättigade i Rönninge
södra säkert kommer att överstiga 2 000 till september 2022 varav
kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Rönninge södra därför bör delas upp i
två distrikt. De två nya valdistrikten föreslås kallas Rönninge sydvästra och Rönninge
sydöstra.
För att förenkla uppdelningen utan att något av de två nya distrikten blir för litet föreslår
förvaltningen vidare att Gustavslundsvägen och Dalsrovägen (samt två fastigheter på
Uttringevägen) flyttas från Rönninge norra till Rönninge södra före klyvningen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021.

Valnämndens beslut
1. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna förändringen av valdistrikt Rönninge södra i Salems kommun att gälla från
och med allmänna valen 2022.
2. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att namnge
de två nya valdistrikten till Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra
3. Valnämnden ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till
valnämnden med förslag på lämpliga vallokaler.
______________________
Delges:
Kommunstyrelsen
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Förslag på en ny vallokal till det föreslagna valdistriktet
Rönninge sydvästra

Förslag till beslut
Valnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att besluta om att
Noblaskolans gymnastikhall ska vara vallokal i det föreslagna valdistriktet Rönninge
sydvästra.

Sammanfattning av ärendet
Inför allmänna valen 2022 har valnämnden gjort en översyn av valdistriktens storlek. och
beslutade också vid sitt sammanträde den 19 maj 2021 om att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att valdistriktet Rönninge södra delas upp i två distrikt. De
två nya valdistrikten föreslås kallas för Rönninge sydvästra och Rönninge sydöstra.
Varje valdistrikt måste ha en egen vallokal och i och med att det nu tillkommer ytterligare
ett valdistrikt behöver det då fattas beslut om ytterligare en vallokal till Rönninge sydväst.
Rönninge Sydöst kommer att ha Rönninge gymnasium som sin vallokal.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden att besluta om att Noblaskolans
gymnastiksal blir vallokal för det föreslagna valdistriktet Rönninge sydväst.

Ärendet
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta
”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena.
Varje valdistrikt har en vallokal. Valdistriktens storlek och omfattning anpassas för att få
en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.
Kommunstyrelseförvaltningen och valnämndens ordförande har besökt ett antal olika
alternativ och gjort en utvärdering av vilket som skulle vara det bättre alternativet.
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Rönninge gymnasium
Det är fullt möjligt att två valdistrikt delar på samma fysiska byggnad - så länge som det
finns en tydlig uppdelning och tydlighet var den röstande ska gå för att komma till sitt
valdistrikt.
En fördel med Rönninge gymnasium är det är en väletablerad vallokal. En nackdel ärt att
vissa av de röstande får ganska långt till vallokalen (dock inte längre än före delningen).
Rönninge skola
Rönninge skola har för ändamålet bra lokaler , med bra tillgänglighet. Dock ligger lokalen
geografiskt dåligt till.

Toredalsgårdens förskola
Har bra lokaler där det går att skilja på de som är på väg in och de som är på väg ut. Det
kan dock bli trångt med valbås och utrymme för valförrättare.
Noblaskolan gymnastiksal
Noblaskolan drivs av en fristående aktör. Men Salems kommun har tillgång och möjlighet
att boka skolans gymnastiksal. Det är en stor lokal där det går att säkerställa att röstande,
valförättare och valbås får plats. Det är även möjligt att få ett bra flöde där de som har
röstat kan lämna lokalen genom en separat utgång. Noblaskolan har även ett bra
geografiskt läge i valdistriktet. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.
En nackdel är att golvet måste täckas med skyddspapp.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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§ XX

KS/2021:327

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 1:a
kvartalet 2021 som ej verkställts

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).
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 maj 2021 och där nämnden
beslutade att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut
enligt Sol och LSS, 1:e kvartalet 2021 som ej verkställts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 91/2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt Sol och LSS, 1:e kvartalet 2021 som ej verkställts.
______________________
Delges:
Socialnämnden
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX

KS/2021:315

Revidering av Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avseende att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anställning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganisations sammanträde den 26 augusti
2021, där utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
fatta beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
§ 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
samt att utskottet hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer som underlag för
prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 82/2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att sista stycket i
Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
______________________
Delges:
Utskottet för nämndadministration
Kansliet
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX

KS/2021:315

Revidering av Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avseende att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anställning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganisations sammanträde den 26 augusti
2021, där utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
fatta beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
§ 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
samt att utskottet hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer som underlag för
prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 82/2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att sista stycket i
Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
______________________
Delges:
Utskottet för nämndadministration
Kansliet
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 82

KS/2021:315

Revidering av § 9 i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avseende att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anställning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganisations sammanträde den 26 augusti
2021, där utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
fatta beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
§ 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
samt att utskottet hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer som underlag för
prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd.

Kommunstyrelsens beslut
1.

ommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att sista stycket i
Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 9 ändras från:

K

“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla
är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av
kommunstyrelsen.”

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen
2.

K

ommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer
som underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd
och oppositionsråd.

______________________
Delges
Utskottet för nämndadministration
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
MatsBergström 
Kommundirektör 




Kommunstyrelsen 






Utredning-ekonomiskersättningtillkommunalråd&
oppositionsråd-kopplattillannananställning/bisyssla 
Bakgrund 
Isambandmedprocessenförvalavframtidakommunalrådharfrågorställtskring
årsarvoderingförkommunalråd(ochoppositionsråd).Merspecifiktharfrågeställningar
restsavseendedennuvarandereglementeregleringenavseendeattårsarvoderade
förtroendevaldapåheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhet
parallelltmeduppdraget. 
Önskemålharutifråndetframförtsomattkommunstyrelseförvaltningenskagöraen
analysavdennafrågeställning.Idetföljandepresenterasdärförförvaltningensanalysoch
slutsatser. 
Viderhållandeavettuppdragavdennaartärdetgrannlagaattbestämmavilka
perspektivsomkanantaspåfrågan.Förvaltningenharvaltattundersökaföljande
områden: 
1. Finnsdetnågralagar/förordningarsomreglerardennafråga 
2. Vadärp
 raxisiandrakommuner 
3. Vadkana nseslämpligtatttahänsyntilliförhållandetillrollen 
Merrenodlatpolitiskaperspektivpåfråganlämnasåtpolitiskaforumattbeakta. 


Analys&slutsats 


1.Lagar&förordningar 
Förvaltningenhargjortenkortfattadrättsliggenomgång(bilagtdokument)därvibl.a
beaktat: 
●
●
●
●






Kommunallagen 
Lagenomoffentliganställning 
Förvaltningslagen 
Regeringsformen 
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Vikandärintefinnanågotsomstödjerettgenerelltförbudmotannananställningeller
näringsverksamhet-kopplattillettförtroendeuppdrag.Kommunallagenstadgaristället
attförtroendevaldharrätttillledighetfrånanställningförfullgörandeavsittuppdrag. 

Kommunstyrelseförvaltningengörbedömningenattförtroendevaldägerlagligrättatt
innehaannananställning(medellerutantjänstledighet)samtbedrivanäringsverksamhet
(äga/delägarskapienskildfirma,handelsbolagochaktiebolag)parallelltmeddet
kommunalauppdragetochattkommunensreglering “attårsarvoderadeförtroendevalda
påheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhetparallelltmed
uppdraget”ärolämplig. 

Detsomdockalltidäraktuelltattprövaiförhållandetilldeltagandeiberedningoch
beslutavoffentligafrågor,oavsetttypavförtroenderoll, ärnärenanställning/bisyssla
kaninverkanegativtpåförtroendemannarollen. 

Exempelpådettaärnäranställningen/bisysslakanansesvara: 
● förtroendeskadliga, 
● arbetshindrandeoch/eller 
● konkurrerande 

Dettaärnågotsommåstebedömasfrånfalltillfall-iförhållandetilluppdragetnatur
samtbisysslansinverkanpåattutförauppdraget. 


2.Praxishoskommuner 
Förattinhämtakunskapharviundersöktvadendelnärliggandekommunerharför
regleringpåområdet.Detskasägas,attmedkortvarsel,ärurvaletbegränsat,men
förhoppningsviskandetgeenfingervisning.TillikaharkontaktmedSKRtagitsifrågan-
förattdärifrånfåfråganbelyst. 

Vikankonstateraattdetvarierarfrånkommuntillkommunhurmanserpå
frågeställningen.Deflestareglerarintefråganalls,andraharattKS/KFskagodkänna
bisyssla. 

VidsamtalmedSKRframkomattavsnittetiSalemskommunsreglementekanstridamot
grundlagenochmotkommunallagens(2017:725)bestämmelseri3kapomvalbarhettill
ledamöterifullmäktigeochnämnder.Enkommunfårintesättauppegna
valbarhetskriterium,dettastridermotgrundlag.Denaktuellaformuleringenkanockså
stridamotregeringsformens17§omnäringsfrihet. 

Rekommendationenäriställetattjävsreglernaikommunallagenochförvaltningslagenbör
lyftasframochSKRrekommenderar idennadelattkommunenhartydligaordningsregler
somärvälkändabådeförförtroendevaldaochtjänstemän-atttillämpaienskilda
situationer.  

Attbedrivanäringsverksamhetisigkanintesessomenförtroendeskadligbisysslasom
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direktblirenjävssituation.Iställetbörmantittapåvadnäringsverksamheteninnebär
utifrånjävsreglernaikommunallagen/-förvaltningslagenvidvarjeenskilttillfälle.Jävärnär
enanställd/förtroendevaldanseshaettsådantintresseiettärendeattdennes
opartiskhetkanifrågasättas. 

Utöverintressejävsomframgåravjävsbestämmelseni16§förvaltningslagenpunkt1,så
finnsdeti16§förvaltningslagenpunkt4såkallat”delikatessjäv”.Delikatessjävomfattar
allaomständighetersomärägnadeattrubbaförtroendetfören
anställds/förtroendevaldsopartiskhetiettärende. 


3.Lämplighetiförhållandetillrollen 
Somrubrikenantyderblirdethärmerenfrågaomåsikteränfaktabaseradanalys.
Förvaltningensutgångspunktärattkommunenochdenförtroendevaldainteskariskera
atthamnaiensituationdärförtroendetifrågasätts. 

Urförvaltningensperspektivhandlardetdåfrämstomderiskermedannananställning/
bisysslorsomovannämnts.Denförtroendevaldaskaintehasådananställning/bisyssla
sommedförattdekananses;förtroendeskadliga,arbetshindrandeoch/eller
konkurrerande. 

Vilkafaktiskaförhållandensomkanansesfallaunderdessakriterierskabedömasfrånfall
tillfall -företteventuelltbeslutavKS/KF.Dennalämplighetsprövningskaintesessomett
generellthinderförannananställning,näringsverksamhetellerbisyssla. 

Förvaltningenansertvärtomattdetärolämpligt,troligenrentavlagstridigt,atti
styrdokumentutfärdagenerelltförbudföranställning/bisysslaförförtroendemän-dådet
riskerarattbegränsadetrepresentativaurvaletavförtroendemänienkommun. 








MatsBergström 
Kommundirektör 

Bilagor 
1. Utredningförreglementetavseendeekonomiskaersättningartillförtroendevalda 









UlricaMellergård 
Kanslisamordnare 
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Utredningförreglementetavseendeekonomiskaersättningartill
förtroendevalda 
Uppdrag 

Utredaochsvarapåfrågorställdaavkommunstyrelsensordförandegällande
arvodesreglementet. 


Metodik 

IdennautredningharjagtagitkontaktmedSKR,gåttigenomandrakommuners
arvodesreglementen,settöverettparrättsfallfrån arbetsdomstolen(AD),lästlagtexteroch 
lagkommentarersamtgåttigenomdeärendensomharlegattillgrundfördetnuvarande
arvodesreglementetochdesstidigarerevideringarna. 

FöljandedelartarjaguppidettaPM 

Arvodesreglementet 
- Bakgrund 
- Rättsligregleringgällandetjänstledighetförförtroendevalda 
- Kommentar 
- Omvärldsbevakningarvodesreglemente 
- Kommentar 

Bisyssla 
- Rättsligregleringbisyssla 
- Omvärldsbevakningbisyssla 
- Kommentar 


Arvodesreglementet 
Bakgrund 

Iarvodesreglementetrörandeekonomiskaersättningartillförtroendevaldaantagetav
kommunfullmäktige2018-04-25dnrKS/2017:290.001angeri§94st attenårsarvoderad
förtroendevaldpåheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhetparallellt
meduppdraget. 
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Nämndaavsnitttillkomisambandmedrevideringen2010ochantogsavkommunfullmäktige
2010.

Iberedningavovanståenderevideringframkommeringetbakgrundsmaterialomvarfördet
aktuellaavsnittettillkom.UNOharsomuppdragattinförvarjenymandatperiodseöverbland
annatnämndorganisationocharvoden. 

Utskottetförnämndorganisation(UNO)fickiuppdragavKF(maj2006§76)atttaframett
förslagtillhurframtidapensionertillförtroendevaldamedårsarvodenskasamordnasmed
inkomst.VidUNOSsammanträdeinovember2006redogjordesfördereglersomgällersedan
2002(KF§36).UNOfanningenanledningtillattändragällandereglerochlämnadedärföringet
nyttförslagidennadel.Däremotframkomettbehovavattblandannatkompletteradebefintliga
reglernameddetnuvarandefjärdestycket,seovan,tillsammansmednuvarandestycke3.Den
nuaktuellastycketantogsavfullmäktigeiochmedrevideringen2006ochgällerfromjanuari
2007(dnrKS/2206:81:001).Någonbakgrundtillrevideringenfinnsinteiakten. 

Viddensenasterevideringensomskedde2017/2018 (dnrKS/2017:290.001)tillkomenny
paragrafsomavserersättningförborgerligvigselförrättareochen(a)§ficken egenparagraf(§
3). 

Rättsligregleringgällandetjänstledighetförförtroendevalda 

Ikommunallagen(2017:275)angesi§11attenförtroendevaldharrätttillledighetfrån
anställning sombehövsförattdeskakunnafullgörasinauppdrag.I12§stadgasatt
förtroendevaldaharrätttillskäligersättningfördearbetsinkomsterochekonomiskaförmåner
somdeförlorarnärdefullgörsinauppdrag. 

Iprop.2016/17:171tillennykommunallagframgårföljande.Iparagrafenreglerasrätttill
ledighetfrånanställningförförtroendevaldaochvissaandraavkommunenutsedda
uppdragstagare.Paragrafenmotsvarar4kap.11§KL(prop.1990/91:117s.168ochprop.
2001/02:80s.139). 

Iprop.1990/91:117sägsföljandeomförloradarbetsinkomst,sid67. 








Post:Salemskommun,14480Rönninge 
Besök:SäbyTorg16,Salem 

Telefon:08-53259800 
Fax:08-53259887 

E-post:info@salem.se 
Webb:www.salem.se 

Orgnr:212000-2874 
Bankgiro:210-9569 




2021-06-23
DnrKS/2021:315
3av8




Iprop2001/02:80påsid140 framgårblandannatföljandegällanderättentillersättning. 





Kommentar 

Ipropositionenfrån1991framkommerattersättningävenkanavseinkomstbortfallfrånrörelse.
Dettatordeinnebäraattdetintefinnsnågothinderförenförtroendevaldattbedriva
näringsverksamhetföratttauppdragsomförtroendevald.Dettasynesintehaändratsi
utredningenfrån2001/02.Densenasteutredningenhänvisartilltidigareutredningar.,varvid
någonändringavdettasynsättintetycksvaravidhanden 
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Omvärldsbevakningarvodesreglementet 

Följandestadgasirespektivekommunsarvodesreglementegällandedennafråga. 

Huddingekommun 
§3Uppdragstagaremeduppdragpåheltidellerpåbetydandedelav 
heltid 

/---/Densomfullgörettförtroendeuppdragpåheltidägerinteutankommunstyrelsens 
medgivandeägnasigåtannanförvärvs-elleryrkesverksamhet. 

Deltidsarvoderadförutsättsägnasigåtförvärvs-elleryrkesverksamhethögstiden 
omfattningsomutgörmellanskillnadenmellandetkommunalauppdragets
omfattningochheltid.Iövrigafallkrävskommunstyrelsensgodkännande 

Nykvarnskommun 
Särskildayrkesmässigamerkostnader 
§4.28Enförtroendevaldkanfåskäligersättningförsärskildayrkesmässigamerkostnader 
förattkunnautförasittuppdragomhensaknarrimligmöjlighetattundvikakostnaderna 
ochdeinteersättspåannatsätt.Detkantillexempelrörasigomlantbrukaresombehöver
anställaextramjölkningspersonal.Vadsomansesskäligtochrimligtmåstebedömasav
förvaltningenfrånfalltillfall.Kostnadernaskakunnastyrkas. 

Södertäljekommun 
Saknarreglering

Botkyrkakommun 
Särskildauppdrag§21 
/---/ 
Detkommunalrådsomärkommunstyrelsensordförandeharettövergripandeansvarför
tillsynenöverkommunenstotalaförvaltning. 

Kommunalrådochkommunalrådiopposition 
Inomramenföruppdragetochårsarvodetingårattägnasintidåtkommunenochdess
förvaltningsuppgifter.Deskaisamarbetemedkommunensnämnderochstyrelseoch
kommunensledandetjänstemänfrämjakommunensutvecklingochekonomiskaintressen.De
skaverkaförgodordningochändamålsenlighetiförvaltningen,samverkannämnderoch
förvaltningaremellanochföreträdakommunenutåt. 

Kommunalrådochkommunalrådioppositionägerinterätt,utankommunfullmäktiges
presidiumsmedgivande,attkombinerauppdragetmedheltidssyssla,egenverksamheti
förvärvssyfte,anställningellerannatjämförligtallmäntellerenskiltuppdrag. 
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Riksdagen 
IRiksdagsstyrelsensföreskriftochallmännarådomtillämpningen 
avlagen(2016:1108)omersättningtillriksdagensledamöterframgårföljandei6§. 

Förenersättaresomdriverenegennäringsverksamhetuppgårkompensationenför 
varjeförloradsemesterdagtillettbeloppsommotsvararersättarensfastställda 
sjukpenninggrundandeinkomstenligt25–28kap.socialförsäkringsbalkendelatmed 
365. 

SKR 
VidsamtalmedSKRframkomattavsnittetireglementetkanstridamotgrundlagenochmot
kommunallagens(2017:725)bestämmelseri3kapomvalbarhettillledamöterifullmäktigeoch
nämnder.Enkommunfårintesättauppegnavalbarhetskriterium,dettastridermotgrundlag.
Denaktuellaformuleringenkanocksåstridamotregeringsformens17§omnäringsfrihet. 

JävsreglernaikommunallagenochförvaltningslagenbörlyftasframochSKRrekommenderar i 
dennadelattkommunenhartydligaordningsreglersomärvälkändabådeförförtroendevalda
ochtjänstemän. 


Kommentar 

Salemskommunsynesvaraidetnärmasteensamomdenaktuellaformuleringeni
arvodesreglementet.Någonbakgrundtillformuleringenharjagintekunnathitta.Ingenav
kommunernasomjaghargranskatharettförbudförårsarvoderadeförtroendevaldattinneha
uppdragsomförtroendevaldommansamtidigtinneharenanställningellerbedriver
näringsverksamhetparallelltmeduppdraget.IBotkyrkaochHuddingekommunkrävsett
medgivandeförattfåt.exbedrivanäringsverksamhet. 

Utifrånattavsnittetkanstridamotgrundlagärdetminrekommendationattdetaktuella
avsnittettasbortgenomenrevideringavarvodesreglementet. 

Ettstyrdokumentförjävsreglerochhanteringbörtasframochantas. 

Bisyssla 

Rättsligregleringbisyssla 

Begreppetbisyssladefinierasinteiförfattningstextellerikollektivavtal. 

Ilagenomoffentliganställning(1994:260LOA)reglerasdeförtroendeskadligabisysslornaför
anställdaikommuner,regionerochkommunalförbund. 

I7kapa-dLOA(senedan)finnsbestämmelseromförbudmotsåkalladeförtroendeskadliga
bisysslor,sådanabisyssloräraldrigtillåtna,härfinnsenrättförarbetsgivarenattkrävaattden
otillåtnabisysslanupphör.Iövrigtreglerasarbetstagaresrättatthabisyssloriavtal. 
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Bisysslereglernagällerocksånärpersonenärtjänstledigfrånsinhuvudanställning. 

Bisysslorkanindelasitreslag,nämligen 
● förtroendeskadliga, 
● arbetshindrandeoch 
● konkurrerande. 


FörövrigabisyssloråterfinnsregleriAllmännabestämmelser(AB)(Kollektivavtal). 

Ävenarbetsdomstolenharhaftendelärendenuppeföravgöranden.ItexADbeslut1985nr69
definierasbisysslaenligtföljander”M
 edbisysslaförståsvarjesyssla,tillfälligellerstadigvarande,
somutövasvidsidanavanställningenochsominteärhänförligtillprivatlivet.” 

Lagenomoffentliganställning(LOA) 
7§LOAreglerasförtroendeskadligbisyssla.Därstadgasföljande. 

7§ E narbetstagarefårintehanågonanställningellernågotuppdragellerutövanågon
verksamhetsomkanrubbaförtroendetförhansellernågonannanarbetstagares
opartiskhetiarbetetellersomkanskadamyndighetensanseende. 

7a§ A
 rbetsgivarenskallpålämpligtsättinformeraarbetstagarnaomvilkaslags
förhållandensomkangöraenbisysslaotillåtenenligt7§.Lag(2001:1016). 

7b§ Enarbetstagareskallpåarbetsgivarensbegäranlämnadeuppgiftersombehövs
förattarbetsgivarenskallkunnabedömaarbetstagarensbisysslor.Lag(2001:1016). 

7c§ E narbetsgivareskallbeslutaattenarbetstagaresomharelleravserattåtasigen
bisysslasominteärförenligmed7§skallupphöramedellerinteåtasigbisysslan.
Beslutetskallvaraskriftligtochinnehållaenmotivering. 
Lag(2001:1016). 

7d§ Ordinariedomareochcheferförmyndighetersomlyderomedelbartunder
regeringenskallpåegetinitiativtillarbetsgivarenanmälavilkatyperavbisysslordehar.
Lag(2004:833). 

LOAärtvingandelagstiftningochnågonförhandlingsskyldighetenligtMBLföreliggerinte,se
närmarenedanunderAllmännabestämmelser.Däremotskaarbetsgivarenlämnaettskriftligt
beslutmedenmotiveringtillbeslutet. 

LOAkanvaratillämpligtpåförtroendevalda.Omsåskullevarafallethärtordedetinnebäraatt
enförtroendevaldintefårutövanågonverksamhetsomkanrubbaförtroendetfördennes
opartiskhetiarbetetellersomkanskadamyndighetensanseende. 
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Kollektivavtal-Allmännabestämmelser 
Förtroendeuppdraginomfackliga,politiskaellerideellaorganisationerräknasinte 
sombisysslaenligtAB. 
DessauppdragkandäremotutgörabisysslaenligtLOA7§ochdekanansesförtroendeskadliga
ochdärmedförbjudasförarbetstagaresomäranställdaikommuner,landsting,regioneller
kommunalförbund. 

SKRanserattombeslutomförbudmotbisysslaskatasenligtABskadettabeslutförhandlas
enligtMBL,11-14§§. 


Regeringsformen 

Regeringsformen(RF)föreskriveratt allasomfullgöroffentligaförvaltningsuppgifterskabeakta
’’allaslikhetinförlagen’’samtiaktta’’saklighetochopartiskhet’’iverksamheten.Principen 
innebärattmyndigheternaärskyldigaatt’’iallalägenagerasakligtochopartiskt’’. 


Kommunallagen(2017:725) 

ObjektivitetskravetfinnsblandannatiI5kap därreglernaomjävförledamöterifullmäktige
ochi6kapförledamöteristyrelseroch övriganämnderbehandlas. Jävsreglernaslårinte
enbartmotdenenskildeledamotenutanäventilldennenärståendepersoner. Syftetmed
jävsreglernaärattgaranteraenobjektivitetochsaklighetihanteringenavettärendesamti
beslut.


Förvaltningslagen(2017:900) 

ObjektivitetskravetiRFåterkommeriförvaltningslagens5§“Isinverksamhetskamyndigheten
varasakligochopartisk”.Kravenpåförvaltningsmyndigheternaåterspeglasävenireglernaom
jäv.Bestämmelsernaavserattförhindraattoffentliganställdhandläggerettärendenärdennes
opartiskhetkanifrågasättas.Jävsreglernasyftarsägasisinturtillattgaranteraatt
handläggningenhosförvaltningsmyndigheternapräglasavobjektivitetochsaklighet. Därigenom
skadetbidratillattallmänhetensförtroendeförmyndighetenupprätthålls. 


Omvärldsbevakningbisyssla 

SKR 
SKRhartagitframettinformationsmaterialochenchecklista.Materialetisigtillförinteså
mycketdäremotkanchecklistanvaraettbraarbetsmaterialförattbedömaomenbisysslaär
möjligellerinte.l 

Huddingekommun 
HuddingekommunharettantagetstyrdokumentavKFfrån2013.Idettadokumentgårman
igenomderättsligareglernaochtydliggördessa.Ävenenchecklistafinnsmed. 

Södertäljekommun 
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Begärtut22juni,ännuintefått23juni 

Nykvarnskommun 
Saknarstyrdokumentmenidelegationsordningenfinnsenbestämmelseintagenattdetär
närmastechefsombeslutaromattförbjudabisysslaidialogmedpersonalchef. 

Botkyrkakommun 
Begärtut22juni,ännuintefått23juni 


Kommentar 

Salemsaknarantagetstyrdokumentombisyssla,vadjagkanhitta.IdelegationsordningenförKS
angesipunkt80attbeslutomförbudmotbisysslaförkommundirektör,förvaltningschefoch
övrigaarbetstagaretasav-KSAU,-Kommundirektörenoch-Chefnivå2och3.Påintranätet
finnsenkortsammanfattningavreglernasamtenblankettföranmälanavbisyssla.Blanketten
harrubrik“Riktlinjeför handläggningavanställdaseventuellabisysslor”mendetframgårinte
omdennariktlinjeärantagen.FelaktiglaghänvisningpåintranätetärpåtaladtillHR. 
FörtroendevaldaärinteanställdaochomfattasinteavkollektivavtaletAB.Däremotkanreglerna
iLOAtillämpligaävenpåförtroendevalda. Omettstyrdokumentskatasframochantasbör
dettatydligtframgå. 

Attbedrivanäringsverksamhetisigkanintesessomenförtroendeskadligbisyssla.Iställetbör
mantittapåvadnäringsverksamheteninnebärutifrånjävsreglernaikommunallagen/- 
förvaltningslagenvidvarjeenskilttillfälle. 
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Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning för
a.

b.
c.
d.

e.

f.

sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar och
revisorernas sammanträden.
sammanträden med av kommunstyrelsen eller nämnd tillsatta
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
protokollsjustering när särskild tid och plats iakttagits.
deltagande i kurs, konferens, studiebesök, informationsmöte, förrättning eller
liknande som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m. regleras i respektive nämnds
delegationsordning.
sammanträdesarvode lämnas också när någon är utsedd av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller annan nämnd att ingå som kommunens företrädare i ett
externt organ till exempel en förening, samarbetsforum, ett bolag eller en
stiftelse. Det kan gälla såväl deltagande i medlemsmöte som representant i
styrelse eller dylikt. Sammanträdesarvode lämnas enbart för externt organ om
organet själv inte betalar ut arvode vare sig till kommunens företrädare eller till
andra som ingår i samma organ.
sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Undantag: För ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgår ej arvode för
protokollsjustering. Sammanträdesersättning utgår inte för ordförande, vice ordförande
och andre vice ordförande för ordförandeberedningar i den egna nämnden.

§ 3 Arvode för borgerlig begravningsförrättare
Vid borgerlig begravning av, i kommunen folkbokförd medborgare, utgår arvode till
kommunens begravningsförrättare motsvarande tre sammanträdesarvode samt
ersättning för eventuella kostnader som begravningsförrättare har i samband med
uppdraget, till exempel för resor. Samma ersättning betalas även vid begravning av en
person som inte är folkbokförd i kommunen, men som ska beredas en gravplats eller
motsvarande i kommunen. Förrättningen kan äga rum i en lokal tillhörande annan
kommun.
1
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Kostnader enligt ovan utbetalas till begravningsförrättaren av kommunen som sedan
fakturerar dödsboet.

§ 4 Arvode för borgerlig vigselförrättare
Vid vigsel utanför kommunhuset utgår arvode till kommunens vigselförrättare
motsvarande ett sammanträdesarvode samt ersättning för resor. Arvode utgår även om
vigsel hålls i kommunhuset efter ordinarie kontorstid.
Kostnader för sammanträdesarvodet utbetalas till vigselförrättaren av kommunen som
sedan fakturerar paret.

§ 5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med motsvarande
faktiskt inkomstbortfall.
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket belopp
har rätt till en schablonersättning beräknad med prisbasbeloppet som grund för
uträkningen enligt bilagan till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda.

§ 6 Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

§ 7 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, men inte på vilket
sätt, har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige har beslutat enligt bilagan.

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt §§ 5-7 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt § 5-7 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
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Årsarvode
§ 9 Kommunalråd och oppositionsråd
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40% av heltid har rätt
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilagan utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant
sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid som
på grund av sjukdom eller annars förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som
överstiger 2 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.
Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringslivsverksamhet parallellt med uppdraget.

§ 10 Övriga förtroendevalda med årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till ett
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
För förtroendevald med årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.

§ 11 Gruppledararvode
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd som respektive parti till fullmäktige
anmält som gruppledare har rätt till gruppledararvode enligt bilagan. Kommunalrådet
och oppositionsrådet förutsätts vara gruppledare för sina respektive partier i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Även ordförande i respektive nämnd
förutsätts vara gruppledare i den nämnden för sitt parti och har inte rätt till
gruppledararvode.
I gruppledararvodet ingår att företräda sitt parti inom nämnden men också att ha
kontakter inom det egna partiet.
När budgetberedningens arbete är avslutat sammankallar ekonomichefen alla
oppositionspartiers gruppledare i fullmäktige för ett sammanträde. Ingen ersättning
utgår för det sammanträdet utan anses ingå i gruppledararvodet. Om någon gruppledare
vill ta med sig nämndgruppledare går det bra men sammanträdesersättning utgår inte.
För förtroendevald med gruppledararvode som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet
minskas i motsvarande mån.

§ 12 Årsarvode för kommunstyrelsen
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess båda utskott utgår ett
grundårsarvode enligt bilagan. För ledamöter och ersättare som även sitter i
kommunstyrelsens utskott utgår ett tilläggsarvode. Arvodet utgör en ersättning för
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förberedelser, gruppsammanträden, kontakter med allmänheten etc. Grundarvodet
utgår inte till kommunstyrelsens eller utskottens ordförande.

Sammanträdesarvode
§ 13 Sammanträdesarvode
Förtroendevalda, som inte är arvoderade på minst 40% av heltid, har rätt till ersättning
per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande
med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan. Sammanträdesarvode utgår från det
klockslag som nämnd, styrelse och fullmäktige är kallad till. Arvode utgår för närvarad tid
på sammanträdet.
Sammanträdesarvode utgår även till förtroendevald, på minst 40 % av heltid men mindre
än 100 %, för sammanträden i nämnd som den förtroendevalda blivit invald till av
kommunfullmäktige.

§ 14 Beredskapsersättning
Presidierna i socialnämnden och dess utskott, SNUS, ska enligt vad som närmare anges
nedan under veckorna 25-34 ha beredskap i hemmet för att fullgöra uppgifter enligt Lag
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga. För dessa ledamöter gäller beredskap enligt följande:
Socialnämndens ordförande

en vecka

Socialnämndens vice ordförande

en vecka

SNUS ordförande

tre veckor

SNUS 1:e vice ordförande

två veckor

SNUS 2:e vice ordförande

en vecka

De årsarvoden som enligt § 9 utgår till dessa förtroendevalda inkluderar ersättning för
beredskap. Då dessa förtroendevalda måste träda i tjänst under beredskap utgår
sammanträdesersättning för den faktiska tid som tagits i anspråk. Detta gäller även den
beredskap/jour som överförmyndarnämnden tillämpar när överförmyndarhandläggaren
har semester.

§ 15 Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.
För kommunalråd och oppositionsråd gäller tidigare tecknade individuella avtal.
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Ersättning för kostnader
§ 16 Resekostnadsersättning
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag utanför kommunen har rätt till ersättning enligt
nu gällande BIA och Trakt T.

§ 17 Ersättning för barntillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj
och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan
ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utföres av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg.

§ 18 Ersättning för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning eller
som är svårt sjuk
Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning
eller som är svårt sjuk som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas dock
med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.

§ 19 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare,
tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas ut
för styrkta utgifter.

§ 20 Övriga ersättningar
För andra kostnader än vad som avses i §§ 16-19 betalas ersättning om den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat dessa kostnader. Ersättning utgår
inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete
eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnader uppkom.
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Gemensamma bestämmelser
§ 21 Hur ersättning begärs
Arvode enligt § 9-14 betalas ut utan föregående anmälan.
För att få ersättning enligt §§ 5-8 och §§ 15-20 ska den förtroendevalda styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges,
styrelsens eller nämndens sekreterare.

§ 22 Yrkanden om ersättningar
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband med och
senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaderna hänför sig.

§ 23 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut snarast efter det att begäran härom
lämnats till förvaltningen.
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut löpande.

§ 25 Indexering av ersättningar
Samtliga ersättningar enligt detta reglemente ska i januari varje år justeras enligt
förändringar i inkomstbasbeloppet.

§ 26 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.

BILAGA
2018-04-25
Dnr KS/2017:290.001
1 av 3

Bilaga till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
Årsarvoden
Samtliga årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i
inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2019.
Kommunalråd respektive oppositionsråd
Kommunalråd på heltid ersätts med 15 inkomstbasbelopp/år
Oppositionsråd motsvarande 50 % av heltid ersätts med 50 % av kommunalrådets arvode
minus 1000 kr/månad.
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet motsvarande de kommunalt
anställdas semester med bibehållet arvode.

Övriga årsarvoden
Ordförande förutsätts vara gruppledare och inget särskilt arvode utgår för det.

Årsarvoden
Nämnd

Befattning

Ersättning

Kommunfullmäktige

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamot och ersättare
Tillägg AU
Tillägg TU
Gruppledare
Ordförande (om annan än KS
ordf.
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare

54 000
16 500
11 000
33 000

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
tekniska utskott
Socialnämnd

1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 §§ 33 och 34

27 500
13 000
16 500
16 500
30 000
66 500
120 000
27 500
27 500
30 000

BILAGA
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SNUS

Barn- och
utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Revision

Valnämnd
- Valår
- Övriga år
- Valår
- Valår
UNO
- År före val och valår KF
- Övriga år
- År före val och valår KF
- Övriga år
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Pensionärsrådet
Näringslivskommittén

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ersättare
Ordförande

65 500
27 500
18 500
4 400
164 000

1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Övriga

27 500
10 000
30 000
100 000
22 000
10 000
22 000
87 500
18 500
9 000
18 500
90 000
30 000
7 600
40 000

Ordförande

13 100
4 400
2 600
2 600

Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande

7 000

Ordförande

22 000
5 500
5 500
1 400
16 500

Ordförande
Ordförande

9 000
9 000

Vice ordf.
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Sammanträdesersättning och protokolljustering
Sammanträde som varar upp till 2 timmar

1 050/sammanträde

För varje ytterligare påbörjad timme

330/timme

Protokolljustering

220

Beloppen ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.
basmånad är januari 2019.

Övriga arvoden och ersättningar
Barntillsyn

158 kr/timme för 1-2 barn. För varje
ytterligare barn 75 kr/barn/timme

Vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt
sjuk

Max 1054 kr/dygn

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda
kostnader

Ersätts för styrkta uppgifter

Förlorad arbetsinkomst
Schablonberäknat belopp:
a. Heldag
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
b. Timme
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
8 timmars arbetsdag
c. Halvdagsersättning = Heldag (se punkt a. ovan) x 0,5

Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån ersätts med verifierat belopp.

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp
a. Förlorad semesterersättning, maximalt 13% på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
b. Förlorade semesterdagar, maximalt samma som maximbeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag.
Procentpåslag med 10% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Utskottet för nämndorganisation

UNO§ 1

KS/2021:315

Revidering av reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avsee nde att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anstä llning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till

förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.

Ordförandens förslag till beslut
Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning
till förtroendevalda § 9 ändras från:

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget 11
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyre/sen."
Yrkanden och proposition
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt att kommunen ska ta
fram en riktlinje för bisyssla i förhållande till uppdraget som kommunalråd och
oppositionsråd.
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till Petter Liljeblad s (L) tilläggsyrkande .
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Petter Liljeblads (L)
tilläggsyrkande.
Lillemor Gladh (S) yrkar att utskottet för nämndadministration ska utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formuleras i Reglementet för

ekonomisk ersättning till förtroendevalda .
Lennart Kaderen (M) yrkar bifall till Lillemor Gladhs (S) tilläggsyrkande .

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens fö rs lag till beslut föreligger och att u
har beslutar i enlighet med det.

.1;

ottet

.~/..
Ju så -~n.

ft ♦ Salems
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Utskottet för nämndorganisation
Sedan ställer ordförande Petter Liljeblads (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
utskottet har bifallit tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordförande Lillemor Glads (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att utskottet
har bifallit tilläggsyrkandet.

Utskottet för nämndorganisations beslut

1. Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk
ersättning till förtroendevalda§ 9 ändras från:

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget"
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla
är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av
kommunstyre/sen."
2.

Utskottet för nämndorganisation hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram
riktlinjer som underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som
kommunalråd och oppositionsråd.

3.

Utskottet för nämndorganisation beslutar att utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formuleras i

Reglementet för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.

Delges
Kommunstyrelsen

. It
JusiJ(~~-
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§ 82

KS/2021:315

Revidering av § 9 i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avseende att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anställning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganisations sammanträde den 26 augusti
2021, där utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
fatta beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
§ 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
samt att utskottet hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer som underlag för
prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd.

Kommunstyrelsens beslut
1.

ommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att sista stycket i
Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 9 ändras från:

K

“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla
är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av
kommunstyrelsen.”

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen
2.

K

ommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer
som underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd
och oppositionsråd.

______________________
Delges
Utskottet för nämndadministration
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
MatsBergström 
Kommundirektör 




Kommunstyrelsen 






Utredning-ekonomiskersättningtillkommunalråd&
oppositionsråd-kopplattillannananställning/bisyssla 
Bakgrund 
Isambandmedprocessenförvalavframtidakommunalrådharfrågorställtskring
årsarvoderingförkommunalråd(ochoppositionsråd).Merspecifiktharfrågeställningar
restsavseendedennuvarandereglementeregleringenavseendeattårsarvoderade
förtroendevaldapåheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhet
parallelltmeduppdraget. 
Önskemålharutifråndetframförtsomattkommunstyrelseförvaltningenskagöraen
analysavdennafrågeställning.Idetföljandepresenterasdärförförvaltningensanalysoch
slutsatser. 
Viderhållandeavettuppdragavdennaartärdetgrannlagaattbestämmavilka
perspektivsomkanantaspåfrågan.Förvaltningenharvaltattundersökaföljande
områden: 
1. Finnsdetnågralagar/förordningarsomreglerardennafråga 
2. Vadärp
 raxisiandrakommuner 
3. Vadkana nseslämpligtatttahänsyntilliförhållandetillrollen 
Merrenodlatpolitiskaperspektivpåfråganlämnasåtpolitiskaforumattbeakta. 


Analys&slutsats 


1.Lagar&förordningar 
Förvaltningenhargjortenkortfattadrättsliggenomgång(bilagtdokument)därvibl.a
beaktat: 
●
●
●
●






Kommunallagen 
Lagenomoffentliganställning 
Förvaltningslagen 
Regeringsformen 
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Vikandärintefinnanågotsomstödjerettgenerelltförbudmotannananställningeller
näringsverksamhet-kopplattillettförtroendeuppdrag.Kommunallagenstadgaristället
attförtroendevaldharrätttillledighetfrånanställningförfullgörandeavsittuppdrag. 

Kommunstyrelseförvaltningengörbedömningenattförtroendevaldägerlagligrättatt
innehaannananställning(medellerutantjänstledighet)samtbedrivanäringsverksamhet
(äga/delägarskapienskildfirma,handelsbolagochaktiebolag)parallelltmeddet
kommunalauppdragetochattkommunensreglering “attårsarvoderadeförtroendevalda
påheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhetparallelltmed
uppdraget”ärolämplig. 

Detsomdockalltidäraktuelltattprövaiförhållandetilldeltagandeiberedningoch
beslutavoffentligafrågor,oavsetttypavförtroenderoll, ärnärenanställning/bisyssla
kaninverkanegativtpåförtroendemannarollen. 

Exempelpådettaärnäranställningen/bisysslakanansesvara: 
● förtroendeskadliga, 
● arbetshindrandeoch/eller 
● konkurrerande 

Dettaärnågotsommåstebedömasfrånfalltillfall-iförhållandetilluppdragetnatur
samtbisysslansinverkanpåattutförauppdraget. 


2.Praxishoskommuner 
Förattinhämtakunskapharviundersöktvadendelnärliggandekommunerharför
regleringpåområdet.Detskasägas,attmedkortvarsel,ärurvaletbegränsat,men
förhoppningsviskandetgeenfingervisning.TillikaharkontaktmedSKRtagitsifrågan-
förattdärifrånfåfråganbelyst. 

Vikankonstateraattdetvarierarfrånkommuntillkommunhurmanserpå
frågeställningen.Deflestareglerarintefråganalls,andraharattKS/KFskagodkänna
bisyssla. 

VidsamtalmedSKRframkomattavsnittetiSalemskommunsreglementekanstridamot
grundlagenochmotkommunallagens(2017:725)bestämmelseri3kapomvalbarhettill
ledamöterifullmäktigeochnämnder.Enkommunfårintesättauppegna
valbarhetskriterium,dettastridermotgrundlag.Denaktuellaformuleringenkanockså
stridamotregeringsformens17§omnäringsfrihet. 

Rekommendationenäriställetattjävsreglernaikommunallagenochförvaltningslagenbör
lyftasframochSKRrekommenderar idennadelattkommunenhartydligaordningsregler
somärvälkändabådeförförtroendevaldaochtjänstemän-atttillämpaienskilda
situationer.  

Attbedrivanäringsverksamhetisigkanintesessomenförtroendeskadligbisysslasom






TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-04
DnrKS/2021:315
3av3



direktblirenjävssituation.Iställetbörmantittapåvadnäringsverksamheteninnebär
utifrånjävsreglernaikommunallagen/-förvaltningslagenvidvarjeenskilttillfälle.Jävärnär
enanställd/förtroendevaldanseshaettsådantintresseiettärendeattdennes
opartiskhetkanifrågasättas. 

Utöverintressejävsomframgåravjävsbestämmelseni16§förvaltningslagenpunkt1,så
finnsdeti16§förvaltningslagenpunkt4såkallat”delikatessjäv”.Delikatessjävomfattar
allaomständighetersomärägnadeattrubbaförtroendetfören
anställds/förtroendevaldsopartiskhetiettärende. 


3.Lämplighetiförhållandetillrollen 
Somrubrikenantyderblirdethärmerenfrågaomåsikteränfaktabaseradanalys.
Förvaltningensutgångspunktärattkommunenochdenförtroendevaldainteskariskera
atthamnaiensituationdärförtroendetifrågasätts. 

Urförvaltningensperspektivhandlardetdåfrämstomderiskermedannananställning/
bisysslorsomovannämnts.Denförtroendevaldaskaintehasådananställning/bisyssla
sommedförattdekananses;förtroendeskadliga,arbetshindrandeoch/eller
konkurrerande. 

Vilkafaktiskaförhållandensomkanansesfallaunderdessakriterierskabedömasfrånfall
tillfall -företteventuelltbeslutavKS/KF.Dennalämplighetsprövningskaintesessomett
generellthinderförannananställning,näringsverksamhetellerbisyssla. 

Förvaltningenansertvärtomattdetärolämpligt,troligenrentavlagstridigt,atti
styrdokumentutfärdagenerelltförbudföranställning/bisysslaförförtroendemän-dådet
riskerarattbegränsadetrepresentativaurvaletavförtroendemänienkommun. 








MatsBergström 
Kommundirektör 

Bilagor 
1. Utredningförreglementetavseendeekonomiskaersättningartillförtroendevalda 









UlricaMellergård 
Kanslisamordnare 
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Utredningförreglementetavseendeekonomiskaersättningartill
förtroendevalda 
Uppdrag 

Utredaochsvarapåfrågorställdaavkommunstyrelsensordförandegällande
arvodesreglementet. 


Metodik 

IdennautredningharjagtagitkontaktmedSKR,gåttigenomandrakommuners
arvodesreglementen,settöverettparrättsfallfrån arbetsdomstolen(AD),lästlagtexteroch 
lagkommentarersamtgåttigenomdeärendensomharlegattillgrundfördetnuvarande
arvodesreglementetochdesstidigarerevideringarna. 

FöljandedelartarjaguppidettaPM 

Arvodesreglementet 
- Bakgrund 
- Rättsligregleringgällandetjänstledighetförförtroendevalda 
- Kommentar 
- Omvärldsbevakningarvodesreglemente 
- Kommentar 

Bisyssla 
- Rättsligregleringbisyssla 
- Omvärldsbevakningbisyssla 
- Kommentar 


Arvodesreglementet 
Bakgrund 

Iarvodesreglementetrörandeekonomiskaersättningartillförtroendevaldaantagetav
kommunfullmäktige2018-04-25dnrKS/2017:290.001angeri§94st attenårsarvoderad
förtroendevaldpåheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhetparallellt
meduppdraget. 
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Nämndaavsnitttillkomisambandmedrevideringen2010ochantogsavkommunfullmäktige
2010.

Iberedningavovanståenderevideringframkommeringetbakgrundsmaterialomvarfördet
aktuellaavsnittettillkom.UNOharsomuppdragattinförvarjenymandatperiodseöverbland
annatnämndorganisationocharvoden. 

Utskottetförnämndorganisation(UNO)fickiuppdragavKF(maj2006§76)atttaframett
förslagtillhurframtidapensionertillförtroendevaldamedårsarvodenskasamordnasmed
inkomst.VidUNOSsammanträdeinovember2006redogjordesfördereglersomgällersedan
2002(KF§36).UNOfanningenanledningtillattändragällandereglerochlämnadedärföringet
nyttförslagidennadel.Däremotframkomettbehovavattblandannatkompletteradebefintliga
reglernameddetnuvarandefjärdestycket,seovan,tillsammansmednuvarandestycke3.Den
nuaktuellastycketantogsavfullmäktigeiochmedrevideringen2006ochgällerfromjanuari
2007(dnrKS/2206:81:001).Någonbakgrundtillrevideringenfinnsinteiakten. 

Viddensenasterevideringensomskedde2017/2018 (dnrKS/2017:290.001)tillkomenny
paragrafsomavserersättningförborgerligvigselförrättareochen(a)§ficken egenparagraf(§
3). 

Rättsligregleringgällandetjänstledighetförförtroendevalda 

Ikommunallagen(2017:275)angesi§11attenförtroendevaldharrätttillledighetfrån
anställning sombehövsförattdeskakunnafullgörasinauppdrag.I12§stadgasatt
förtroendevaldaharrätttillskäligersättningfördearbetsinkomsterochekonomiskaförmåner
somdeförlorarnärdefullgörsinauppdrag. 

Iprop.2016/17:171tillennykommunallagframgårföljande.Iparagrafenreglerasrätttill
ledighetfrånanställningförförtroendevaldaochvissaandraavkommunenutsedda
uppdragstagare.Paragrafenmotsvarar4kap.11§KL(prop.1990/91:117s.168ochprop.
2001/02:80s.139). 

Iprop.1990/91:117sägsföljandeomförloradarbetsinkomst,sid67. 
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Iprop2001/02:80påsid140 framgårblandannatföljandegällanderättentillersättning. 





Kommentar 

Ipropositionenfrån1991framkommerattersättningävenkanavseinkomstbortfallfrånrörelse.
Dettatordeinnebäraattdetintefinnsnågothinderförenförtroendevaldattbedriva
näringsverksamhetföratttauppdragsomförtroendevald.Dettasynesintehaändratsi
utredningenfrån2001/02.Densenasteutredningenhänvisartilltidigareutredningar.,varvid
någonändringavdettasynsättintetycksvaravidhanden 
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Omvärldsbevakningarvodesreglementet 

Följandestadgasirespektivekommunsarvodesreglementegällandedennafråga. 

Huddingekommun 
§3Uppdragstagaremeduppdragpåheltidellerpåbetydandedelav 
heltid 

/---/Densomfullgörettförtroendeuppdragpåheltidägerinteutankommunstyrelsens 
medgivandeägnasigåtannanförvärvs-elleryrkesverksamhet. 

Deltidsarvoderadförutsättsägnasigåtförvärvs-elleryrkesverksamhethögstiden 
omfattningsomutgörmellanskillnadenmellandetkommunalauppdragets
omfattningochheltid.Iövrigafallkrävskommunstyrelsensgodkännande 

Nykvarnskommun 
Särskildayrkesmässigamerkostnader 
§4.28Enförtroendevaldkanfåskäligersättningförsärskildayrkesmässigamerkostnader 
förattkunnautförasittuppdragomhensaknarrimligmöjlighetattundvikakostnaderna 
ochdeinteersättspåannatsätt.Detkantillexempelrörasigomlantbrukaresombehöver
anställaextramjölkningspersonal.Vadsomansesskäligtochrimligtmåstebedömasav
förvaltningenfrånfalltillfall.Kostnadernaskakunnastyrkas. 

Södertäljekommun 
Saknarreglering

Botkyrkakommun 
Särskildauppdrag§21 
/---/ 
Detkommunalrådsomärkommunstyrelsensordförandeharettövergripandeansvarför
tillsynenöverkommunenstotalaförvaltning. 

Kommunalrådochkommunalrådiopposition 
Inomramenföruppdragetochårsarvodetingårattägnasintidåtkommunenochdess
förvaltningsuppgifter.Deskaisamarbetemedkommunensnämnderochstyrelseoch
kommunensledandetjänstemänfrämjakommunensutvecklingochekonomiskaintressen.De
skaverkaförgodordningochändamålsenlighetiförvaltningen,samverkannämnderoch
förvaltningaremellanochföreträdakommunenutåt. 

Kommunalrådochkommunalrådioppositionägerinterätt,utankommunfullmäktiges
presidiumsmedgivande,attkombinerauppdragetmedheltidssyssla,egenverksamheti
förvärvssyfte,anställningellerannatjämförligtallmäntellerenskiltuppdrag. 
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Riksdagen 
IRiksdagsstyrelsensföreskriftochallmännarådomtillämpningen 
avlagen(2016:1108)omersättningtillriksdagensledamöterframgårföljandei6§. 

Förenersättaresomdriverenegennäringsverksamhetuppgårkompensationenför 
varjeförloradsemesterdagtillettbeloppsommotsvararersättarensfastställda 
sjukpenninggrundandeinkomstenligt25–28kap.socialförsäkringsbalkendelatmed 
365. 

SKR 
VidsamtalmedSKRframkomattavsnittetireglementetkanstridamotgrundlagenochmot
kommunallagens(2017:725)bestämmelseri3kapomvalbarhettillledamöterifullmäktigeoch
nämnder.Enkommunfårintesättauppegnavalbarhetskriterium,dettastridermotgrundlag.
Denaktuellaformuleringenkanocksåstridamotregeringsformens17§omnäringsfrihet. 

JävsreglernaikommunallagenochförvaltningslagenbörlyftasframochSKRrekommenderar i 
dennadelattkommunenhartydligaordningsreglersomärvälkändabådeförförtroendevalda
ochtjänstemän. 


Kommentar 

Salemskommunsynesvaraidetnärmasteensamomdenaktuellaformuleringeni
arvodesreglementet.Någonbakgrundtillformuleringenharjagintekunnathitta.Ingenav
kommunernasomjaghargranskatharettförbudförårsarvoderadeförtroendevaldattinneha
uppdragsomförtroendevaldommansamtidigtinneharenanställningellerbedriver
näringsverksamhetparallelltmeduppdraget.IBotkyrkaochHuddingekommunkrävsett
medgivandeförattfåt.exbedrivanäringsverksamhet. 

Utifrånattavsnittetkanstridamotgrundlagärdetminrekommendationattdetaktuella
avsnittettasbortgenomenrevideringavarvodesreglementet. 

Ettstyrdokumentförjävsreglerochhanteringbörtasframochantas. 

Bisyssla 

Rättsligregleringbisyssla 

Begreppetbisyssladefinierasinteiförfattningstextellerikollektivavtal. 

Ilagenomoffentliganställning(1994:260LOA)reglerasdeförtroendeskadligabisysslornaför
anställdaikommuner,regionerochkommunalförbund. 

I7kapa-dLOA(senedan)finnsbestämmelseromförbudmotsåkalladeförtroendeskadliga
bisysslor,sådanabisyssloräraldrigtillåtna,härfinnsenrättförarbetsgivarenattkrävaattden
otillåtnabisysslanupphör.Iövrigtreglerasarbetstagaresrättatthabisyssloriavtal. 
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Bisysslereglernagällerocksånärpersonenärtjänstledigfrånsinhuvudanställning. 

Bisysslorkanindelasitreslag,nämligen 
● förtroendeskadliga, 
● arbetshindrandeoch 
● konkurrerande. 


FörövrigabisyssloråterfinnsregleriAllmännabestämmelser(AB)(Kollektivavtal). 

Ävenarbetsdomstolenharhaftendelärendenuppeföravgöranden.ItexADbeslut1985nr69
definierasbisysslaenligtföljander”M
 edbisysslaförståsvarjesyssla,tillfälligellerstadigvarande,
somutövasvidsidanavanställningenochsominteärhänförligtillprivatlivet.” 

Lagenomoffentliganställning(LOA) 
7§LOAreglerasförtroendeskadligbisyssla.Därstadgasföljande. 

7§ E narbetstagarefårintehanågonanställningellernågotuppdragellerutövanågon
verksamhetsomkanrubbaförtroendetförhansellernågonannanarbetstagares
opartiskhetiarbetetellersomkanskadamyndighetensanseende. 

7a§ A
 rbetsgivarenskallpålämpligtsättinformeraarbetstagarnaomvilkaslags
förhållandensomkangöraenbisysslaotillåtenenligt7§.Lag(2001:1016). 

7b§ Enarbetstagareskallpåarbetsgivarensbegäranlämnadeuppgiftersombehövs
förattarbetsgivarenskallkunnabedömaarbetstagarensbisysslor.Lag(2001:1016). 

7c§ E narbetsgivareskallbeslutaattenarbetstagaresomharelleravserattåtasigen
bisysslasominteärförenligmed7§skallupphöramedellerinteåtasigbisysslan.
Beslutetskallvaraskriftligtochinnehållaenmotivering. 
Lag(2001:1016). 

7d§ Ordinariedomareochcheferförmyndighetersomlyderomedelbartunder
regeringenskallpåegetinitiativtillarbetsgivarenanmälavilkatyperavbisysslordehar.
Lag(2004:833). 

LOAärtvingandelagstiftningochnågonförhandlingsskyldighetenligtMBLföreliggerinte,se
närmarenedanunderAllmännabestämmelser.Däremotskaarbetsgivarenlämnaettskriftligt
beslutmedenmotiveringtillbeslutet. 

LOAkanvaratillämpligtpåförtroendevalda.Omsåskullevarafallethärtordedetinnebäraatt
enförtroendevaldintefårutövanågonverksamhetsomkanrubbaförtroendetfördennes
opartiskhetiarbetetellersomkanskadamyndighetensanseende. 
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Kollektivavtal-Allmännabestämmelser 
Förtroendeuppdraginomfackliga,politiskaellerideellaorganisationerräknasinte 
sombisysslaenligtAB. 
DessauppdragkandäremotutgörabisysslaenligtLOA7§ochdekanansesförtroendeskadliga
ochdärmedförbjudasförarbetstagaresomäranställdaikommuner,landsting,regioneller
kommunalförbund. 

SKRanserattombeslutomförbudmotbisysslaskatasenligtABskadettabeslutförhandlas
enligtMBL,11-14§§. 


Regeringsformen 

Regeringsformen(RF)föreskriveratt allasomfullgöroffentligaförvaltningsuppgifterskabeakta
’’allaslikhetinförlagen’’samtiaktta’’saklighetochopartiskhet’’iverksamheten.Principen 
innebärattmyndigheternaärskyldigaatt’’iallalägenagerasakligtochopartiskt’’. 


Kommunallagen(2017:725) 

ObjektivitetskravetfinnsblandannatiI5kap därreglernaomjävförledamöterifullmäktige
ochi6kapförledamöteristyrelseroch övriganämnderbehandlas. Jävsreglernaslårinte
enbartmotdenenskildeledamotenutanäventilldennenärståendepersoner. Syftetmed
jävsreglernaärattgaranteraenobjektivitetochsaklighetihanteringenavettärendesamti
beslut.


Förvaltningslagen(2017:900) 

ObjektivitetskravetiRFåterkommeriförvaltningslagens5§“Isinverksamhetskamyndigheten
varasakligochopartisk”.Kravenpåförvaltningsmyndigheternaåterspeglasävenireglernaom
jäv.Bestämmelsernaavserattförhindraattoffentliganställdhandläggerettärendenärdennes
opartiskhetkanifrågasättas.Jävsreglernasyftarsägasisinturtillattgaranteraatt
handläggningenhosförvaltningsmyndigheternapräglasavobjektivitetochsaklighet. Därigenom
skadetbidratillattallmänhetensförtroendeförmyndighetenupprätthålls. 


Omvärldsbevakningbisyssla 

SKR 
SKRhartagitframettinformationsmaterialochenchecklista.Materialetisigtillförinteså
mycketdäremotkanchecklistanvaraettbraarbetsmaterialförattbedömaomenbisysslaär
möjligellerinte.l 

Huddingekommun 
HuddingekommunharettantagetstyrdokumentavKFfrån2013.Idettadokumentgårman
igenomderättsligareglernaochtydliggördessa.Ävenenchecklistafinnsmed. 

Södertäljekommun 
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Begärtut22juni,ännuintefått23juni 

Nykvarnskommun 
Saknarstyrdokumentmenidelegationsordningenfinnsenbestämmelseintagenattdetär
närmastechefsombeslutaromattförbjudabisysslaidialogmedpersonalchef. 

Botkyrkakommun 
Begärtut22juni,ännuintefått23juni 


Kommentar 

Salemsaknarantagetstyrdokumentombisyssla,vadjagkanhitta.IdelegationsordningenförKS
angesipunkt80attbeslutomförbudmotbisysslaförkommundirektör,förvaltningschefoch
övrigaarbetstagaretasav-KSAU,-Kommundirektörenoch-Chefnivå2och3.Påintranätet
finnsenkortsammanfattningavreglernasamtenblankettföranmälanavbisyssla.Blanketten
harrubrik“Riktlinjeför handläggningavanställdaseventuellabisysslor”mendetframgårinte
omdennariktlinjeärantagen.FelaktiglaghänvisningpåintranätetärpåtaladtillHR. 
FörtroendevaldaärinteanställdaochomfattasinteavkollektivavtaletAB.Däremotkanreglerna
iLOAtillämpligaävenpåförtroendevalda. Omettstyrdokumentskatasframochantasbör
dettatydligtframgå. 

Attbedrivanäringsverksamhetisigkanintesessomenförtroendeskadligbisyssla.Iställetbör
mantittapåvadnäringsverksamheteninnebärutifrånjävsreglernaikommunallagen/- 
förvaltningslagenvidvarjeenskilttillfälle. 
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Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning för
a.

b.
c.
d.

e.

f.

sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar och
revisorernas sammanträden.
sammanträden med av kommunstyrelsen eller nämnd tillsatta
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
protokollsjustering när särskild tid och plats iakttagits.
deltagande i kurs, konferens, studiebesök, informationsmöte, förrättning eller
liknande som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m. regleras i respektive nämnds
delegationsordning.
sammanträdesarvode lämnas också när någon är utsedd av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller annan nämnd att ingå som kommunens företrädare i ett
externt organ till exempel en förening, samarbetsforum, ett bolag eller en
stiftelse. Det kan gälla såväl deltagande i medlemsmöte som representant i
styrelse eller dylikt. Sammanträdesarvode lämnas enbart för externt organ om
organet själv inte betalar ut arvode vare sig till kommunens företrädare eller till
andra som ingår i samma organ.
sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Undantag: För ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgår ej arvode för
protokollsjustering. Sammanträdesersättning utgår inte för ordförande, vice ordförande
och andre vice ordförande för ordförandeberedningar i den egna nämnden.

§ 3 Arvode för borgerlig begravningsförrättare
Vid borgerlig begravning av, i kommunen folkbokförd medborgare, utgår arvode till
kommunens begravningsförrättare motsvarande tre sammanträdesarvode samt
ersättning för eventuella kostnader som begravningsförrättare har i samband med
uppdraget, till exempel för resor. Samma ersättning betalas även vid begravning av en
person som inte är folkbokförd i kommunen, men som ska beredas en gravplats eller
motsvarande i kommunen. Förrättningen kan äga rum i en lokal tillhörande annan
kommun.
1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 33
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Kostnader enligt ovan utbetalas till begravningsförrättaren av kommunen som sedan
fakturerar dödsboet.

§ 4 Arvode för borgerlig vigselförrättare
Vid vigsel utanför kommunhuset utgår arvode till kommunens vigselförrättare
motsvarande ett sammanträdesarvode samt ersättning för resor. Arvode utgår även om
vigsel hålls i kommunhuset efter ordinarie kontorstid.
Kostnader för sammanträdesarvodet utbetalas till vigselförrättaren av kommunen som
sedan fakturerar paret.

§ 5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med motsvarande
faktiskt inkomstbortfall.
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket belopp
har rätt till en schablonersättning beräknad med prisbasbeloppet som grund för
uträkningen enligt bilagan till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda.

§ 6 Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

§ 7 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, men inte på vilket
sätt, har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige har beslutat enligt bilagan.

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt §§ 5-7 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt § 5-7 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
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Årsarvode
§ 9 Kommunalråd och oppositionsråd
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40% av heltid har rätt
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilagan utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant
sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid som
på grund av sjukdom eller annars förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som
överstiger 2 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.
Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringslivsverksamhet parallellt med uppdraget.

§ 10 Övriga förtroendevalda med årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till ett
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
För förtroendevald med årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.

§ 11 Gruppledararvode
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd som respektive parti till fullmäktige
anmält som gruppledare har rätt till gruppledararvode enligt bilagan. Kommunalrådet
och oppositionsrådet förutsätts vara gruppledare för sina respektive partier i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Även ordförande i respektive nämnd
förutsätts vara gruppledare i den nämnden för sitt parti och har inte rätt till
gruppledararvode.
I gruppledararvodet ingår att företräda sitt parti inom nämnden men också att ha
kontakter inom det egna partiet.
När budgetberedningens arbete är avslutat sammankallar ekonomichefen alla
oppositionspartiers gruppledare i fullmäktige för ett sammanträde. Ingen ersättning
utgår för det sammanträdet utan anses ingå i gruppledararvodet. Om någon gruppledare
vill ta med sig nämndgruppledare går det bra men sammanträdesersättning utgår inte.
För förtroendevald med gruppledararvode som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet
minskas i motsvarande mån.

§ 12 Årsarvode för kommunstyrelsen
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess båda utskott utgår ett
grundårsarvode enligt bilagan. För ledamöter och ersättare som även sitter i
kommunstyrelsens utskott utgår ett tilläggsarvode. Arvodet utgör en ersättning för
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förberedelser, gruppsammanträden, kontakter med allmänheten etc. Grundarvodet
utgår inte till kommunstyrelsens eller utskottens ordförande.

Sammanträdesarvode
§ 13 Sammanträdesarvode
Förtroendevalda, som inte är arvoderade på minst 40% av heltid, har rätt till ersättning
per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande
med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan. Sammanträdesarvode utgår från det
klockslag som nämnd, styrelse och fullmäktige är kallad till. Arvode utgår för närvarad tid
på sammanträdet.
Sammanträdesarvode utgår även till förtroendevald, på minst 40 % av heltid men mindre
än 100 %, för sammanträden i nämnd som den förtroendevalda blivit invald till av
kommunfullmäktige.

§ 14 Beredskapsersättning
Presidierna i socialnämnden och dess utskott, SNUS, ska enligt vad som närmare anges
nedan under veckorna 25-34 ha beredskap i hemmet för att fullgöra uppgifter enligt Lag
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga. För dessa ledamöter gäller beredskap enligt följande:
Socialnämndens ordförande

en vecka

Socialnämndens vice ordförande

en vecka

SNUS ordförande

tre veckor

SNUS 1:e vice ordförande

två veckor

SNUS 2:e vice ordförande

en vecka

De årsarvoden som enligt § 9 utgår till dessa förtroendevalda inkluderar ersättning för
beredskap. Då dessa förtroendevalda måste träda i tjänst under beredskap utgår
sammanträdesersättning för den faktiska tid som tagits i anspråk. Detta gäller även den
beredskap/jour som överförmyndarnämnden tillämpar när överförmyndarhandläggaren
har semester.

§ 15 Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.
För kommunalråd och oppositionsråd gäller tidigare tecknade individuella avtal.
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Ersättning för kostnader
§ 16 Resekostnadsersättning
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag utanför kommunen har rätt till ersättning enligt
nu gällande BIA och Trakt T.

§ 17 Ersättning för barntillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj
och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan
ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utföres av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg.

§ 18 Ersättning för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning eller
som är svårt sjuk
Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning
eller som är svårt sjuk som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas dock
med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.

§ 19 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare,
tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas ut
för styrkta utgifter.

§ 20 Övriga ersättningar
För andra kostnader än vad som avses i §§ 16-19 betalas ersättning om den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat dessa kostnader. Ersättning utgår
inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete
eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnader uppkom.

REGLEMENTE
2018-04-25
Dnr KS/2017:290.001
6 av 6

Gemensamma bestämmelser
§ 21 Hur ersättning begärs
Arvode enligt § 9-14 betalas ut utan föregående anmälan.
För att få ersättning enligt §§ 5-8 och §§ 15-20 ska den förtroendevalda styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges,
styrelsens eller nämndens sekreterare.

§ 22 Yrkanden om ersättningar
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband med och
senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaderna hänför sig.

§ 23 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut snarast efter det att begäran härom
lämnats till förvaltningen.
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut löpande.

§ 25 Indexering av ersättningar
Samtliga ersättningar enligt detta reglemente ska i januari varje år justeras enligt
förändringar i inkomstbasbeloppet.

§ 26 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.
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Bilaga till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
Årsarvoden
Samtliga årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i
inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2019.
Kommunalråd respektive oppositionsråd
Kommunalråd på heltid ersätts med 15 inkomstbasbelopp/år
Oppositionsråd motsvarande 50 % av heltid ersätts med 50 % av kommunalrådets arvode
minus 1000 kr/månad.
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet motsvarande de kommunalt
anställdas semester med bibehållet arvode.

Övriga årsarvoden
Ordförande förutsätts vara gruppledare och inget särskilt arvode utgår för det.

Årsarvoden
Nämnd

Befattning

Ersättning

Kommunfullmäktige

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamot och ersättare
Tillägg AU
Tillägg TU
Gruppledare
Ordförande (om annan än KS
ordf.
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare

54 000
16 500
11 000
33 000

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
tekniska utskott
Socialnämnd

1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 §§ 33 och 34

27 500
13 000
16 500
16 500
30 000
66 500
120 000
27 500
27 500
30 000
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Barn- och
utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Revision

Valnämnd
- Valår
- Övriga år
- Valår
- Valår
UNO
- År före val och valår KF
- Övriga år
- År före val och valår KF
- Övriga år
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Pensionärsrådet
Näringslivskommittén

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ersättare
Ordförande

65 500
27 500
18 500
4 400
164 000

1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Övriga

27 500
10 000
30 000
100 000
22 000
10 000
22 000
87 500
18 500
9 000
18 500
90 000
30 000
7 600
40 000

Ordförande

13 100
4 400
2 600
2 600

Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande

7 000

Ordförande

22 000
5 500
5 500
1 400
16 500

Ordförande
Ordförande

9 000
9 000

Vice ordf.
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Sammanträdesersättning och protokolljustering
Sammanträde som varar upp till 2 timmar

1 050/sammanträde

För varje ytterligare påbörjad timme

330/timme

Protokolljustering

220

Beloppen ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.
basmånad är januari 2019.

Övriga arvoden och ersättningar
Barntillsyn

158 kr/timme för 1-2 barn. För varje
ytterligare barn 75 kr/barn/timme

Vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt
sjuk

Max 1054 kr/dygn

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda
kostnader

Ersätts för styrkta uppgifter

Förlorad arbetsinkomst
Schablonberäknat belopp:
a. Heldag
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
b. Timme
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
8 timmars arbetsdag
c. Halvdagsersättning = Heldag (se punkt a. ovan) x 0,5

Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån ersätts med verifierat belopp.

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp
a. Förlorad semesterersättning, maximalt 13% på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
b. Förlorade semesterdagar, maximalt samma som maximbeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag.
Procentpåslag med 10% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Utskottet för nämndorganisation

UNO§ 1

KS/2021:315

Revidering av reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avsee nde att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anstä llning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till

förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.

Ordförandens förslag till beslut
Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning
till förtroendevalda § 9 ändras från:

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget 11
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyre/sen."
Yrkanden och proposition
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt att kommunen ska ta
fram en riktlinje för bisyssla i förhållande till uppdraget som kommunalråd och
oppositionsråd.
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till Petter Liljeblad s (L) tilläggsyrkande .
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Petter Liljeblads (L)
tilläggsyrkande.
Lillemor Gladh (S) yrkar att utskottet för nämndadministration ska utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formuleras i Reglementet för

ekonomisk ersättning till förtroendevalda .
Lennart Kaderen (M) yrkar bifall till Lillemor Gladhs (S) tilläggsyrkande .

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens fö rs lag till beslut föreligger och att u
har beslutar i enlighet med det.

.1;

ottet

.~/..
Ju så -~n.
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Utskottet för nämndorganisation
Sedan ställer ordförande Petter Liljeblads (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
utskottet har bifallit tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordförande Lillemor Glads (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att utskottet
har bifallit tilläggsyrkandet.

Utskottet för nämndorganisations beslut

1. Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk
ersättning till förtroendevalda§ 9 ändras från:

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget"
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla
är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av
kommunstyre/sen."
2.

Utskottet för nämndorganisation hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram
riktlinjer som underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som
kommunalråd och oppositionsråd.

3.

Utskottet för nämndorganisation beslutar att utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formuleras i

Reglementet för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.

Delges
Kommunstyrelsen
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