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 § XX KS/2021:5 

Reviderad Mål och budget 2022-2024 samt skattesats
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2022-2024 beslutades av 
fullmäktige 2021-06-17. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. 

I enlighet med den nya budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i 
november. Syftet är att här visa hur den löpande verksamheten och de 
kommunövergripande prioriteringarna ska finansieras. Det ska tas fram ett beslut i 
kommunstyrelsen (i början av november) och kommunfullmäktige (i slutet av november) om 
taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag och utjämning samt övriga finansiella poster. 

Den svenska ekonomin visar sig vara starkare än i tidigare prognoser. Jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade 
skatteintäkter för kommunen. Samtidigt visar befolkningsprognosen en ökning jämfört med 
prognosen i våras avseende åldersgrupperna 18 till 80 år. Detta ger ökade skatteintäkter utan 
att påverka beslutade kostnadsramar. Kommunens statsbidrag stärktes i och med tillskott 
beroende på pandemin och satsningar på bland annat äldreomsorg. 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2022:  29,7 miljoner kronor (2,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
2023:  27,0 miljoner kronor (2,4% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
2024:  19,8 miljoner kronor (1,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 

Investeringarna (exklusive exploateringar) för perioden uppgår till 376,1 miljoner kronor. 
Detta innebär en låneskuld exkl VA och inklusive exploateringar per invånare uppnås ca 26 
600 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år 2020 till 27 850 
kronor per invånare. Den nya skolan fortfarande står för en stor del av det totala 
investeringsbeloppet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober samt i ordförandeförslag daterad 
den 27 oktober 2021. Även socialdemokraternas förslag till reviderad mål- och budget 2022-
2024 läggs med i ärendet.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 107/2021

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-20.

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget avseende 
    år 2022, ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 enligt tjänsteskrivelse daterat 2021-10-
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2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
    kommun år 2022 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor. 
3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 
    god ekonomisk hushållning: 

a.  Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och 
              elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin 
framtida 
              utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i     
              Stockholms län. 
         b.  Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
     ekonomisk hushållning: 
         a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
             Södertörn. 
         b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5%. 

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2022 till 19:42 kronor per 
skattekrona. 

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

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, 
    dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
    2022. 

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

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med 
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 279,1 miljoner kronor
   under perioden 2022-2024. 

b. Upptagande av netto nya lån med 240 miljoner kronor under planperioden, varav 
    235 miljoner kronor nya lån under år 2022 och 130 miljoner kronor under år 2023 samt 
en 
    planerad amortering om 125 miljoner kronor för år 2024. 

______________________

Delges:
Alla nämnder
Ekonomienheten
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Revidering Mål- och budget och beslut om skattesats
2022-2024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget
avseende år 2022, ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 enligt tjänsteskrivelse
daterat 2021-10-20.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för
Salems kommun år 2022 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.

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

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

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för

god ekonomisk hushållning:
a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig

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

5. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5%.
6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2022 till 19:42 kronor per

skattekrona.
7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under

planperioden om likviditeten och resultatet så tillåter.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att

omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2022.

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

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 279,1
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miljoner kronor under perioden 2022-2024.
b. Upptagande av netto nya lån med 240 miljoner kronor under planperioden,

varav 235 miljoner kronor nya lån under år 2022 och 130 miljoner kronor
under år 2023 samt en planerad amortering om 125 miljoner kronor för år
2024.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2022-2024 beslutades av
fullmäktige 2021-06-17. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag
som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL.

Enligt den nya budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i november.
Syftet är att här visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande
prioriteringarna ska finansieras. Det ska tas fram ett beslut i kommunstyrelsen (i början
av november) och kommunfullmäktige (i slutet av november) om taxor och avgifter,
skattesats, statsbidrag och utjämning samt övriga finansiella poster. Det som behöver ses
över i detta skede är om de ekonomiska förutsättningarna har ändrats och att
finansiering fastställs. Här behövs eventuellt åtgärder vidtas om de ekonomiska
förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni.

Den svenska ekonomin visar sig vara starkare än i  tidigare prognoser.  Jämfört med
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade
skatteintäkter för kommunen. Samtidigt visar befolkningsprognosen en ökning jämfört
med prognosen i våras avseende åldersgrupperna 18 till 80 år. Detta ger  ökade
skatteintäkter utan att påverka beslutade  kostnadsramar.
Kommunens statsbidrag stärktes i och med tillskott beroende på pandemin och
satsningar på bland annat äldreomsorg.

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster:
2022:   29,7 miljoner kronor (2,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2023:   27,0 miljoner kronor (2,4% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2024:   19,8 miljoner kronor (1,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna (exklusive exploateringar)  för perioden uppgår till  376,1 miljoner kronor.
Detta innebär en låneskuld exkl VA och inklusive exploateringar  per invånare uppnås ca
26 600 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år 2020 till
27 850 kronor per invånare. Den nya skolan fortfarande står för en stor del av det totala
investeringsbeloppet.

Bakgrund

Bedömning av samhällsekonomin

(Källa: SKL Cirkulär 21:35 samt Ekonomirapporten oktober 2021)

Den svenska ekonomin har varit starkare under första halvåret 2021 än vad SKR tidigare
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räknat med. Både BNP och antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. BNP
förväntas öka med över fyra procent (i förra prognosen låg det på drygt tre procent).
Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut. Den risk
som finns är om det sker en ökad smittspridning i vår omvärld som påverkar leveranser.
BNP-uppgången under andra halvåret i år beräknas ske genom ett starkt inhemskt
efterfrågelyft. En gradvis allt starkare återhämtning för inhemska tjänstesektorer kommer
alltmer att gynna arbetsmarknaden.

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren.
En stark utveckling av skatteintäkterna enligt SKR:s senaste prognos gör att utsikterna ser
bra ut.
Det finns samtidigt stora behov av upprustning av befintliga anläggningar och detta
tillsamman med goda ekonomiska förutsättningar gör att SKR tror på fortsatt höga
investeringsutgifter under de närmaste åren.

Antalet arbetade timmar förväntas öka, men samtidigt bedöms en långsam ökningstakt
för antalet sysselsatta. Den största ökningen av arbetade timmar kommer genom att de
som redan har arbete kommer att arbeta fler timmar, bland annat kommer de som haft
permitteringslön att återgå till normal arbetstid och när frånvaron minskar ökar också
antalet arbetade timmar.

Efterfrågan på arbetskraft ser olika ut inom olika sektorer och vissa grupper påverkas mer
när det gäller möjligheter att få ett arbete. Uppgången i andelen långtidsarbetslösa är
tydlig hos arbetsförmedlingen.

Skatteunderlaget

(Källa: SKL cirkulär 21:35)
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Vid en jämförelse av SKRs prognoser i april och augusti ses att skatteunderlagstillväxten

för samtliga år 2021 till 2024 är högre.  (tabell 2).

Prognosen för lönesumman är något uppreviderad samtidigt som pensioner och sociala

ersättningar är nedreviderade. Utvecklingen för år 2021 är justerad utifrån att

utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut att bli starkare än vad som tidigare beräknats.

Driftbudget för perioden 2022-2024
Utgångsläget har varit att inte förändra ramarna för nämnderna mellan rambeslutet i juni
och finansieringsbudgeten i november. Särskilt fokus har varit att behålla kommunens
starka finanser och inte utöka de långsiktiga kostnaderna. Resultatnivån har förstärkts
och politiska prioriteringar sker för att stärka utvalda områden. Skatteintäkterna beräknas
vara drygt nio miljoner kronor högre än vid fullmäktiges beslut i juni.
Resultatet exklusive VA och jämförelsestörande poster föreslås till 29,7 miljoner kronor,
vilket innebär ett resultat på 2,7% i förhållande till skatter och bidrag.

Budgetförslag i jämförelse med fullmäktiges beslut i juni 2021 avseende
budgetåret 2022

(tkr) Juni beslut Förslag Diffns Not

Kommunstyrelsens förvalt. (exkl KS till
förfogande)

-69 541 -69 541 0

KS till förfogande (central buffert) -17 905 -8 600 9 305 a)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning -75 294 -75 294 0

Bygg- och miljönämnd -4 064 -4 064 0

Kultur- och fritidsnämnd -15 520 -15 720 -200 b)
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Barn- och utbildningsnämnd -496 134 -496 654 -520 c)

Socialnämnd -316 381 -316 949 -568 d)

Revisorn -675 -675 0

Summa exkl VA-verksamhet -995 514 -987 497 8 017

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 4 100 4 100 0

Pensionskostn. inkl löneskatt etc -20 963 -22 463 -1 500

Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg -838 -838 0

Avskrivningar exkl VA & upplösningar -53 719 -54 193 -474

Summa nettokostnader exkl VA -1 066 934 -1 060 891 6 043

Summa skatter och bidrag 1 081 167 1 090 499 9 332

Finansnetto -5 588 -5 100 488

Resultat exkl VA 8 645 24 508 15 863

Resultat VA -1 827 -1 219 608

Resultat inkl VA 6 818 23 289 16 471

Resultat exkl VA & jämförelsestörande
poster

10 812 29 675 18 863

Kommentarer till förändringarna mellan fullmäktiges beslut i juni och kommunstyrelsens
förslag inför fullmäktiges beslut i november (tkr):

a) KS till förfogande (minskad ram 9 305 tkr)
Efter minskning av 9 305 tkr finns 8 600 tkr (under KS till förfogande/central
buffert) som är  avsedda för olika specificerade ändamål enligt bilaga 1c. Den
största reserven avser volymreserv för att hantera förändringar i befolkningen
(3 000 tkr), driftskostnader avseende exploateringar (3 000 tkr), 1 000 tkr mot
psykisk ohälsa samt 750 tkr förstärkning för miljöresurser. Driftskostnader
avseende exploateringar ska räknas som jämförelsestörande kostnader. Utöver
dessa finns medel för förstärkning av lokalsamordning ( 450 tkr för 2022, och från
och med år 2023 för 900 tkr), utsläppsanalys eller dylik och medlemskap i
klimatkommunerna ( 200 tkr från och med år 2022) och 200 tkr för
sommarverksamhet för varje år.

b) Kultur- och fritidsnämnden (utökad ram med 200 tkr)
Utökningen avser aktivitetsstöd till föreningar, kommunalförbund, företag m. fl.
från och med år 2022 och tillsvidare.

c) Barn- och utbildningsnämnden (utökad ram 520 tkr)
Utökningen avser avgiftssänkning till Kulturskolan från och med år 2022.

d) Socialnämnd (utökad ram 568  tkr)
Utökningen avser fast omsorgskontakt till äldreomsorg som är förknippat med
öronmärkt statsbidrag.
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KS till förfogande har högre anslag för år 2023 och 2024 med anledning av läromedel
satsningar som även ska fortsätta för dessa år ( 2 500 tkr/år), och från och med år 2024
finns 5 000 tkr för äldreomsorg som är förankrat med öronmärkt statsbidrag.

Bilaga 1a och 1b visar vilka förändringar som skett i nämndernas ramar från fullmäktiges
beslut i juni och förslag till nya ramar från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i
november. Där ses förändringarna för samtliga tre år i planperioden.
Bilaga 1c visar en specifikation av posten KS till förfogande (hela anslag) för samtliga år.

VA-verksamhetens ekonomi

Det egna kapitalet för VA-verksamheten ska över tid balanseras till noll. Vid utgången av
år 2021 prognostiseras det egna kapitalet uppgå till ca 3,1 miljoner kronor. Vid beräkning
av framtida avgiftsjusteringar har hänsyn tagits till balansering av det egna kapitalet över
tid. Det egna kapitalet beräknas vara cirka noll miljoner kronor år 2023. Denna
ekonomiska planering förutsätter en oförändrad VA-taxa för perioden 2022-2023. Taxan
för år 2022 och framåt ska omprövas i slutet av år 2022 utifrån bokslutet år 2021 samt
prognosen för år 2022. Beslut om oförändrad VA-taxa för år 2022 föreslås fattas såsom en
del av detta beslutsärende.

Utveckling pris, resultat och eget kapital VA verksamheten

Benämning Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023 Plan 2024

Beräknat behov
prishöjning

inga inga inga 1,00 kr/m3

VA resultat (tkr) 365 -1 219 -1 870 -1 662

VA eget kapital (tkr) 3 073 1 854 -16 -1 678

Kommunens skatteintäkter och bidrag

Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salems kommun.

(mnkr) Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Egna skatteintäkter 836,8 863,9 899,5 929,3

Slutlig skatteavräkn föregående år 3,1

Slutlig skatteavräkn innev år 17,6 3,2

Summa skatteintäkter 857,5 867,1 899,5 929,3

Inkomstutjämning 53,4 77,4 93,1 100,7

Kostnadsutjämning 67,8 68,1 69,3 69,9

Regleringsbidrag/-avgift 50,2 43,1 31,6 31,9

Införandebidrag 1,2 0 0 0
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LSS-utjämning 1,1 1,4 1,4 1,5

Summa bidrag och utjämning 173,7 190,0 195,4 204,0

Fastighetsavgift 32,5 33,4 33,4 33,4

Statlig bidrag/tillskott (övrigt) 0 0 0 0

Summa intäkter 1 063,7 1 090,5 1 128,3 1 166,7

Vid skatteberäkningen har hänsyn tagits till uppdaterad befolkningsprognos per
september 2021 samt en skattesänkning på 0,25 kr per 100 kr. Alla statliga bidrag/tillskott
(från och med år 2021) finns inbakat i anslaget för kommunalekonomisk utjämningen
förutom den riktade till äldreomsorgen för år 2022-2023. En del riktade
äldreomsorgsbidrag omvandlas till  generella anslag från och med år 2024, vilket finns
med i denna beräkning.

Investeringsbudget för perioden 2022-2024

Efter fullmäktiges beslut om investeringsramar för år 2022-2024 i våras har några
förändringar tillkommit under hösten. Förslagen till förändringar har setts över och lagts
till utifrån prioriteringar samt att totalnivån ska hålla sig inom kommunens låneram.
Totalt finns investeringar motsvarande 376,1 miljoner i budgeten för år 2022-2024.
Tidigare förslag (i juni) hade 359 miljoner för år 2022-2024 (exklusive exploateringar),
alltså utökad med 17,1 miljoner kronor. Den största utökningen avser VA-investeringar i
Garnudden som motsvarar 11,3 miljoner.
Detta innebär en låneskuld exkl VA per invånare på ca 26 600 kronor vid utgången av
budget och planperioden. Länssnittet uppgick år 2020 till 27 850 kronor per invånare och
vi kan anta att kommunens låneskuld vid utgången av planperioden sannolikt kommer att
ligga så att kommunens indikator under mål 9 (där det anges som indikator att
långfristiga skulder exkl. VA per invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års
länssnitt) kommer att uppnås. .
Nedan finns en sammanställning av uppdaterade investeringar för år 2022-2024 samt
beskrivning av tillkommande investeringar.
I bilaga 2 finns samtliga investeringar för planperioden fördelat efter initierade nämnd.

År 2022 År 2023 År 2024 Totalt

Barn- och utbildningsnämnden -4 573 -17 683 -4 183 -26 439

Kultur- och fritidsnämnden -781 -1 636 -1 486 -3 903

Socialnämnden -1 524 -1 724 -2 224 -5 472

Tekniska utskottet -105 651 -149 201 -63 701 -318 553

Kommunstyrelsens förvaltning -9 797 -6 931 -4 981 -21 709

Summa investeringar
(exkl exploateringar),  tkr

-122 326 -177 175 -76 575 -376 076

*Minus betyder nettokostnadsram
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Tillkommande investeringar efter juni beslut är enligt följande:

Kommunstyrelsens förvaltning:
● Skrivare till ekonomienheten 70 tkr (år 2022), tas bort med anledning av redan

inköpt under år 2021.
Tekniska utskottet:

● Parkering vid Möllebadet  -300 tkr (år 2022)
● Överföring av -2 000 tkr från år 2023 till år 2022 (trafiklösning, korsning Salems

centrum)
● Nytt digitalt låssystem  -250 tkr (år 2022)
● VA- Garnudden  -11 330 tkr (år 2022)
● Övrigt - Garnudden  -4 360 tkr (år 2022)

Barn- och utbildningsnämnden:
● Inventarier till förskolan  -1 000 tkr (år 2023)

Investeringsram (mnkr) 2022-2024 2022 2023 2024

Investeringar  (exkl.
exploateringar)

-376,1 -122,3 -177,2 -76,6

-varav Investeringar VA -27,5 -16,7 -5,4 -5,4

Exploateringar VA (netto) 0,3 1,1 -12,7 11,9

Exploateringar gata -och
mark (netto)

53,7 -3,2 -36,6 93,5

Uppskattat investering
överföringar från år 2021

-197,0 -197,0 - -

Summa investeringar (inkl.
exploateringar)

-519,1 -319,4 -228,5 28,8

Finansierat av resultat före
avskrivninga etc.

279,1 84,4 98,5 96,2

Finansiering egen likviditet 0 0 0 0

Finansierat av lån (netto) /
amortering (-)

240,0 235,0 130,0 -125,0

Låneskuld/invånare, exkl VA Kronor 26 600

Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak fyra sätt. Dessa är med resultat
exklusive avskrivningar, med markförsäljningar, med befintlig likviditet vid ingången av
perioden samt med lån. Framtida investeringar (inklusive VA och exploateringar) 519,1
mnkr under budget- och planperioden, kommer därför att finansieras genom resultat om
279,1 mnkr samt genom nyupplåning  om 240,0 mnkr.

Vid beräkningen av låneskuldens storlek har hänsyn tagits till att alla investeringar
historiskt sett inte färdigställts under respektive år utan brukar bli förskjutna framåt i
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tiden. Överföringen från tidigare år kommer, alltså påverkar låneskuld-beräkningen, vilket
har beaktats i beräkningen, men separat upplåningsbeslut ska tas vid årsbokslutet i 2021
vid förändringar.  Låneskuld per invånare, exkl VA skuld, blir i förslaget 26 600 kr vid
utgången av planperioden, att jämföra med det senast kända måltalet 27 850  kr
(länssnitt 2020).

Amortering av lån
I allt väsentligt planeras kommunens likviditet att nyttjas för den löpande driften.
Kommunen bedömer inte att det finns något större utrymme för amorteringar då
kommunen är i en investeringsintensiv planperiod, framför allt i de två första åren. Om
resultat- och likviditetssituationen så tillåter kan dock kommunen komma att  göra extra
amorteringar under planperioden. En planerat amortering finns under år 2024 utifrån
resultat, investeringsnivå samt intäkterna från mark -och gata.

Skattesats för år 2022
Kommunfullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2022 till 19:42  kronor per
skattekrona vilket är en förändring av 0:25 kronor nedåt i förhållande till föregående år.

Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamheterna
Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om mål för
de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar fullmäktige om sina mål i

samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närmaste treårsperioden.

Kommunfullmäktiges mål
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de övergripande
målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Salems kommun Mål
och Budget 2022. Beslutet ska gälla från och med 2022-01-01.

I mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi mäts indikatorn för Resultat av
skatter/bidrag. Målvärdet föreslås höjas från att vara minst 1 procent till att vara minst
1,5 procent, för att säkerställa en långsiktigt god ekonomi.

Mål för god ekonomisk hushållning
Vad gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning noteras särskilt att följande
verksamhetsmål och finansiella mål utpekas som mål av betydelse för god ekonomisk
hushållning:

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

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
c. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig

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

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

Beslutet ska gälla från och med 2022-01-01.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller KSF

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1, Resultaträkning 2022 - 2024 samt beskrivning av förändring mellan beslut i juni och
förslag i november och specifikationer till KS till förfogande 2022-2024









Socialdemokraternas förslag inför budget 2022
samt plan 2023 och 2024. 

Att alltid ta ansvar 

Salem är en i stort sett välskött kommun. I de enkäter som görs visar medborgarna att
de i mångt och mycket är nöjda. Salem har aktuella planer för nya av bostäder och en ny
skola håller på att byggas. Frågor där Socialdemokraterna varit drivande

Coronapandemin har härjat i landet och så även i Salem.  Situationen har varit
exceptionell och staten har skjutit till stora summor till kommunerna för att de ska
klara för att klara sin ekonomi. För Salems del har det inneburit att vi fått ett
oväntat gott ekonomiskt läge. Majoriteten vill använda detta till en
skattesänkning.

Salem växer och investeringar krävs bland annat i Fågelsångens skola och
utvecklingen av Salems stadskärna inklusive ett nytt medborgarhus. Majoriteten
har beslutat att höja skulden per invånare och med en skattesänkning skjuter man
då betalningen för investeringarna till framtida generationer.

Vi Socialdemokrater vill ta ett långsiktigt ansvar för Salems ekonomi och föreslår
att skattesatsen ska vara oförändrad. Kommande generationer kommer att ha
stora utmaningar att ta sig an och utan tyngande gamla skulder.

Skola och förskola

En trygg skola och förskola med elever och lärare som trivs och
utvecklas 

En bra förskola och skola är grundläggande för barns förutsättningar i livet. I Salem har vi
olika socioekonomiska förutsättningar mellan våra kommundelar. Vi Socialdemokrater har
sett till att de skolor som har elever som inte kommer från lika studiemotiverade hem som
andra får mer resurser. Det har gjort att Salems kommuns sammantagna skolresultat ökat
–utan sänkta resultat på någon skola. Socialdemokraterna är en garant för att det systemet
fortsätter. Vi ser med tillfredställelse att majoriteten budgeterat för detta. Alla skolor ska
vara lika bra i Salem. 

Vi lägger extra medel på KS förfogande.



En förskola i Södra Hallsta som drivs utan vinstintresse 

I den nya stadsdel som ska byggas vid infarten till Rönninge ingår en förskola. Vi
Socialdemokrater anser att den ska drivas i egen regi. Vi vill ha en förskola med inriktningen
att ge god omsorg och bästa utveckling för varje barn - inte högsta lönsamhet på varje barn.
Vi vill säkra att våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för – inte till
vinstjakt.

Kulturskolan 

Vi Socialdemokrater har under lång tid yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med
tillfredsställelse att vi nu får det genomfört.

Vård och omsorg

Hemtjänst

För brukarna är kontinuitet viktigt, de bör i all möjlig mån mötas av välkända personer från
sin hemtjänst. Salems kommun har fått riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Vi ser behov
av utbildning tex för vårdbiträden att bli undersköterskor, utbildning kring demens och
ledarskap.  Majoriteten har valt att använda de generella statsbidragen på att öka
överskottet. Det anser vi vara fel.

Fasta vikarier skapar trygghet för personal och elever/brukare. Vi vill därför tillsätta ett
projekt med syftet att utreda och pröva fasta vikarier med till heltid.

Rätt till äldreboende för den som fyllt 90 år 

Vid hög ålder kan man känna stor oro och övergivenhet i sin bostad även om man får
frekvent hjälp av hemtjänsten. Vi Socialdemokrater vill att alla som önskar och som fyllt 90
år ska få flytta till ett gemensamt boende utan särskild behovsprövning. Det ger trygghet och
stillar oro för de allra äldsta att veta att de alltid är välkomna till särskilt boende.
Socialnämnden Kostnad 2022 500 kkr

2023 500 kkr
2024 500 kkr  



Försörjningsstöd

Socialdemokrater har svårt för att se det rimliga i att under dessa osäkra tider införa
striktare hantering av försörjningsstöd. Oväntat behov av försörjningsstöd utöver det
budgeterade ska inte medföra besparingskrav på andra verksamheter inom
Socialförvaltningen. Resurser för detta ska tas från KS till förfogande. 

Självklart ska de som har lagstadgad rätt till försörjningsstöd få det och vi ska därutöver
lägga tillräckliga resurser för att hjälpa dem att komma till egen försörjning. 

Idrottsplats / Föreningslokal

Salem växer och med detta växer behovet av föreningslokaler. Att då vänta och se är ingen lösning.
Att känna att det lokala föreningslivet får tacka nej till intressenter är ingen bra lösning heller.
Att lyssna av våra föreningar i dialogforum ed, är en väg att gå.
Kan vi, har vi råd, finns viljan, vad kan vi eller de göra?
Vi socialdemokrater har länge jobbat för en idrottsplats/föreningsplats någonstans inom
kommungränsen.
Vi vill i slutet av kommande mandatperiod påbörja en förstudie tillsammans med föreningarna om hur
en sådan plats kan gestaltas i form av planer, hall med möteslokaler mm. Det behövs också titta på
olika referensprojekt för att hitta det som passar oss.
Till denna förstudie 250 kkr

Vi behöver på sikt öka föreningsbidraget, så att föreningarna kan sänka sina avgifter så att fler får råd
att delta.

Hitta vägar och hjälpa föreningarna med ledarutveckling. Framförallt kvinnliga ledare, tjejer i senare
tonåren. Våra idrottstjejer behöver äldre, bra förebilder.

För de som inte föreningarna inte fångar upp måste Ungdomsgården finnas där och finns behovet så
behöver vi titta på förändringar av öppettiderna
Det är viktigare och lönsammare att satsa på ett billigt, varierat föreningsliv än väktare kvällstid

Kultur och fritidsnämnd    2023 250 kkr

2024 250 kkr



Daglig verksamhet för funktionshindrade

Ett brett och individinriktat utbud av daglig verksamhet för funktionshindrade bosatta i
Salems kommun är angeläget. Det kan innebära att erbjuda verksamhet även utanför Salems
kommun. För att daglig verksamhet ska upplevas som meningsfull måste den vara ett eget
val.

Missbruksvård och stöd till familjer

Socialnämnden 2022 1000 kkr
2023 1000 kkr
2024 1000 kkr 

Attraktiv arbetsgivare 

Rätt till heltid

Vi Socialdemokrater vill satsa på att utveckla arbetsmiljön och arbetsklimatet så att såväl
chefer som medarbetare får möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans i en trivsam
och innovativ miljö, som gör att människor stannar kvar. Den som vill jobba heltid ska också
få göra det, man ska kunna leva på sin lön.
 
Ks till förfogande Kostnad 2022 2000 kkr

2023 1500 kkr
2024 1500 kkr  



Digitalisering och IT

Ett led i skapandet av arbetstrivsel och arbetseffektivitet är tillgång på bra stödjande
IT-system. Pandemin har aktualiserat nya arbetsformer bland annat behovet att kunna arbeta
hemifrån. Detta bör utvecklas ytterligare och medel avsättas i budget.  Vi bör satsa på att
utveckla Salems IT-system så att säkerhet, effektivitet och trivsel ökar.

Kontakten med medborgarna kan också utvecklas. Mer utvecklat IT-stöd inom Bygg och
Miljöområdet vad gäller detaljplaner kan minska behovet av överklagningar.

Kostnad 2022 1000 kkr
2023 1000 kkr

 

Bra mat 
God, näringsriktig och hållbart producerad mat är väsentligt både i förskola, skola och
äldreomsorg. En kostchef, dvs en övergripande befattning som ser över Salems kommuns
totala hantering av mat till unga och gamla, kostar en del första åren men blir snart
självförsörjande. Kostchefen ska optimera resurser, samordna inköp, utbilda personal och se
till att Salems kommun får fart på arbetet med välsmakande mat som är klimatsmart och
miljövänlig. En kostchef blir en betydande drivkraft för att förverkliga Salems Kommuns mål
för såväl klimat som miljö. 
Kostnad 2022 600 kkr

2023 200 kkr 

Till förfogande för kommunledningen

Kommunen behöver ytterligare förstärka samarbetet mellan förvaltningarna. Det
kommer att väljas ett nytt KSO i februari 2022. Det kommer dyka upp möjligheter
och saker vi inte kunnat förutse. Så för att KSO och kommundirektör ska kunna
arbeta effektivt behövs det finnas en budgetpost kommunstyrelsen, KSO och
kommundirektör till förfogande 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kostnad 2022 1000 kkr

2023 1000 kkr

2024 1000 kkr 
Kommundirektör
 Kostnad 2022 1000 kkr

2023 1000 kkr
2024 1000 kkr 

Kommunstyrelsens
 Kostnad 2022 2000 kkr

2023 2000 kkr
2024 2000 kkr 



Investeringsbudget

Gällande investeringsbudgeten applåderar vi modellen med fastighetsstrategi och
långsiktiga investeringar. 30 miljoner per år är en utmärkt början, vi ser fram emot arbetet
med att utveckla våra fastigheter. 

Summerat 

Ingen skattesänkning 
2022  - 10 500 Kkr
2023  -10 500 Kkr
2024  -10 500 Kkr

Satsningar 
Kostnad 2022 10100 kkr

2023 8 450 kkr
2024 7 250 kkr 

Resultat 
2022 + 30 183 kkr
2023 +45 0744 kkr
2024 +44 090 kkr
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                                 2
 § XX KS/2021:296 

Avfallstaxa 2022
Salems kommun har fått förslag till Avfallstaxa år 2022 från SRV återvinning. Förslaget 
innebär höjningar av grundavgifter för enbostadshus och flerbostadshus samt införande av 

grundavgift för verksamheter. Samtliga tjänster i taxan höjs med 2,5%, tjänsterna som 
erbjuds till en bostadshus höjs mer liksom tjänsten osorterat för fritidshus. 

Det saknas tydliga kostnadskalkyler i underlaget och Salems kommun efterfrågar tydligare 
ekonomiska underlag till kommande förslag på avfallstaxor. Kommunen ställer sig frågande 
till att en bostadshus får ta den största delen av kostnadshöjningarna. Kommunen önskar att 
SRV arbetar med att göra avfallstaxan tydligt miljödifferentierad och att den miljövänligaste 
tjänsten därmed bör vara billigare än övriga tjänster. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2021 samt i uttalande daterat den 
7 oktober 2021.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 103/2021
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Avfallstaxa 2022.

______________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
SRV
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Remissvar förslag till avfallstaxa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Avfallstaxa 2022.

Sammanfattning av ärendet
Salems kommun har fått förslag till Avfallstaxa år 2022 från SRV återvinning. Förslaget
innebär höjningar av grundavgifter för enbostadshus och flerbostadshus samt införande
av grundavgift för verksamheter. Samtliga tjänster i taxan höjs med 2,5%, tjänsterna som
erbjuds till enbostadshus höjs mer liksom tjänsten osorterat för fritidshus.

Det saknas tydliga kostnadskalkyler i underlaget och Salems kommun efterfrågar tydligare
ekonomiska underlag till kommande förslag på avfallstaxor. Kommunen ställer sig
frågande till att enbostadshus får ta den största delen av kostnadshöjningarna.
Kommunen önskar att SRV arbetar med att göra avfallstaxan tydligt miljödifferentierad
och att den miljövänligaste tjänsten därmed bör vara billigare än övriga tjänster.

Ärendet
Salems kommun har fått förslag till Avfallstaxa år 2022 på remiss från SRV återvinning.
Avfallstaxan har samordnats med Avfallsföreskrifterna 2021-2030 så att dokumenten
stödjer varandra. Avfallstaxan har också förenklats och gjorts mer lättläst, taxan redogör
nu för totalpriset för en tjänst i stället för flera olika priser som kunden sedan får räkna
samman till ett totalpris.

Förslaget till taxa innebär en höjning av grundavgifter för enbostadshus (10%) och
fritidshus (5%), samt införande av grundavgift för verksamheter. Grundavgiften för
flerbostadshus justeras och är inte differentierad beroende på om det finns grovsoprum
eller inte i fastigheten.

Taxans grundavgifter ska täcka kostnaden för återvinningscentraler, hantering av farligt
avfall samt overheadkostnader för den taxefinansierade verksamheten (exempelvis
kundtjänst, information, ledning). SRV återvinning har tidigare år haft en obalans med en
underfinansierad grundavgift, med föreslagna taxehöjningar kommer grundavgiften vara i
balans för de kostnader som är kända idag.

En taxehöjning om 2,5% föreslås för samtliga tjänster utom för tjänsterna som erbjuds till
kundkategorin enbostadshus samt tjänsten osorterat till fritidshus, där görs större
höjningar av taxan.

Taxan har fortsatt en differentiering mellan insamlingstjänsterna matavfallsortering,
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SorteraHemma, och osorterat.

Salems kommuns yttrande

Nedan följer Salems kommuns yttrande på förslag till Avfallstaxa för år 2022.

Kostnadskalkyler
I förslaget till Avfallstaxa saknas tydliga kostnadskalkyler kring hur och varför olika tjänster
fått sina ökade kostnader. För att kommunen ska kunna göra en bedömning om taxans
kostnadsförändringar måste det finnas tydliga ekonomiska redovisningar att förhålla sig
till. Kommunen efterfrågar därför en mer transparent budgetprocess och bättre och
tydligare ekonomiska underlag till kommande förslag på avfallstaxor. Detta är något
kommunen kommer följa upp under processen med avfallstaxan för år 2023 och tydligt
efterfråga.

Höjningar av grundavgiften
En viktig fråga för kommunen är den kommunala ekonomin och en ekonomi i balans. Ett
av Salems kommuns mål är att ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn,
ett annat är att ekonomin ska vara i balans. Det är tydligt att kommunens
budgetutveckling är mer återhållsam än de höjningar av grundavgifter som nu föreslås i
Avfallstaxan 2022. Kostnadshöjningar bör följa en indexmodell med mindre
avgiftshöjningar mellan åren i stället för större höjningar enskilda år.

Miljöstyrande taxa
Salems kommun antog i februari 2021 ett klimatinitiativ med ett antal konkreta åtgärder
för att minska utsläppet av växthusgaser. En av aktiviteterna i Klimatinitiativet är att
samarbeta och bredda kommuninvånarnas möjlighet till återvinning av avfall med
ekonomiska incitament. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050
finns också mål om en resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.
Ett av delmålen för år 2030 är att hushållsavfallet ska minska till max 360 kilo per person
och år samt att minst 70 %, inklusive matavfallet ska materialåtervinnas.

I underlaget till Avfallstaxan anges att man har en miljöstyrande nivådifferentiering
mellan de tre tjänsterna som erbjuds till enbostadshus. Dock är den mest miljövänliga
tjänsten (SorteraHemma) dyrare än att enbart sortera ut sitt matavfall. I förslaget till
Avfallstaxa år 2022 föreslås dessutom den mest miljövänliga tjänsten öka mer i avgift
(ökning 155 kronor per år) än att enbart sortera ut matavfall (ökning 143 kronor per år).

SRV bör arbeta med att taxan ska ha en nivådifferentiering som är just miljöstyrande och
att både med ekonomiska incitament,där den miljövänligaste tjänsten är billigast och via
kampanjer få fler att återvinna och se över beteenden för att minska avfallet på lång sikt.

Taxehöjning för enbostadshus
I förslaget till avfallstaxa är det tydligt att enbostadshusen får störst kostnadsökningar dels
genom höjda grundavgifter om 10 % samt stora kostnadsökningar på samtliga tjänster
som erbjuds (matavfallsortering kostnadsökning 11,5%, SorteraHemma kostnadsökning
6,0% och osorterat kostnadsökning 5,6%). Precis som tidigare nämnt saknas
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kostnadskalkyler för att kunna göra en bedömning av rimligheten i föreslagna
taxehöjningar. Kommunen är dock frågande till att kundkategorin enbostadshus får ta
större delen av taxehöjningarna i avfallstaxan.

Finansiering
Avfallstaxan kommer leda till ökade kostnader för kommunens verksamheter då en
grundavgift kommer tas ut för varje hämtställe om 240 kronor. Taxan kommer också ge
ökade kostnader då taxan höjs med 2,5% för de tjänster kommunen nyttjar.
Kostnadsökningar för olika tjänster redovisas i bilaga 2, underlag till taxeförslag 2022.
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Underlag till taxeförslag för Avfallstaxa 2022 

 

Sammanfattning 

Den kommunala avfallsordningen består av tre delar; Avfallsplanen, som är kommunens 
övergripande strategi för avfallshanteringen, avfallsföreskrifterna som reglerar kommunernas 
myndighetsutövande inom området och samt avfallstaxan som är prisdokumentet där avgifterna för 
avfallstjänsterna framgår.  
 

Förändringar i avfallstaxa 2022 
Det föreliggande förslaget till Avfallstaxa 2022 har tagits fram som ett resultat av det arbete som 
påbörjats med en genomlysning av taxan. Projektet kommer att fortsätta tills SRV har en väl 
genomlyst och miljöstyrande taxa enligt styrelsens uppdrag. Underlaget och beräkningarna baserar 
sig på Avfall Sveriges beräkningsmodell för avfallstaxor, som är standard i många kommuner. 
 
Texten i taxedokumentet har samordnats med Avfallsföreskrifterna 2021–2030, så att dokumenten 
stödjer varandra. Ett stort arbete har gjorts för att förenkla, så att taxedokumentet ska vara lättläst 
för kunderna. Kunderna ska enkelt kunna förstå vilken tjänst de kan välja och vad tjänsten innebär. 
En förändring är till exempel att taxan nu redogör för totala priset och inte som tidigare ett flertal 
olika priser, där kunderna själva behöver räkna ihop insamling och framkörning. En genomgång har 
också gjorts så att alla tjänster som finns i taxan är valbara för alla kunder, samt är tjänster som vi 
fortfarande utför. 
 
Förslaget till taxa 2022 innebär en höjning av grundavgifterna för enbostadshus (10%) och fritidshus 
med (5%), samt införande av en grundavgift för verksamheter. Förslaget innehåller också en justering 
av flerbostadshusens grundavgift, så att avgiften inte längre är differentierad. Den totala ökningen 
för respektive tjänst och kundkategori framgår av konsekvensanalysen på sidan 3, där det även 
framgår att den tjänst som ökar mest, ökar med en kostnad motsvarande 164 kr per år.  
 
Taxans grundavgifter skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt 
avfall samt overheadkostnader för den taxefinansierade verksamheten. De senaste åren har SRV 
arbetat för att gradvis få den sedan länge underfinansierade grundavgiften i balans och förslaget till 
taxa 2022 innebär att vi nu har balans för de kostnader som är kända idag. 
 
Under året kommer SRV utreda kostnaden för insamling av returpapper, som blir ett kommunalt 
ansvar från och med den 1 januari 2022. Vi vill dock avvakta med en ytterligare höjning av 
grundavgiften till dess att vi har mer exakta kostnader för insamling och hantering, då mycket är 
oklart idag. 
 
Förslaget till taxa 2022 innebär också en höjning av de rörliga tjänsterna med index (A12:1MD) 2,5%. 
Indexhöjningen tillsammans med en utjämning av avgifterna inom gruppen verksamheter gör att 
taxan även för de rörliga delarna är i balans.  
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Föreslagna förändringar 

 

1.  Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD vilket bedöms som det index som speglar SRV:s 
kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med februari som basmånad och 
ger en taxehöjning på 2,5 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges 
nedan. Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad 
ökning av styckkostnaderna.  
 

2. Grundavgifter 

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 
samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader som kundtjänst, information, HR 
och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material och extra ÅVC kort. 
 
Under ett antal år har SRV arbetat för att gradvis få en grundavgift i balans. Som det framgår nedan 
så har grundavgiften sedan 2019 varit underfinansierad, se även tabeller nedan. 
 
Utfall 2019 

Grundavgifter enligt taxa 2019 samt ersättning för materialet motsvarar:      90,8 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:   -102,6 mkr 

Resultat för 2019  -11,8 mkr 
 
Utfall 2020 

Grundavgifter enligt taxa 2020 samt ersättning för materialet motsvarar:     93,8 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:  -104,0 mkr 

Resultat för 2020 -10,2 mkr 
 
Beräknat för 2021 (innevarande år som ännu inte avslutats) 

 

Grundavgifter enligt taxa 2021 samt ersättning för materialet motsvarar:    103,5 mkr            
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar 114,5 mkr 

Det innebär att vi idag har en negativ kalkyl med ett underskott:  -11,0 mkr 
  

 
 
SRV:s återvinningscentraler är populära och inlämnade volymer har successivt ökat under perioden. 
Som en tydlig följd av Covid-19 pandemin har volymerna dessutom ökat kraftigt och till detta har 
behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk kraftigt 
förändrats de senaste åren. För att kompensera för dessa ökade kostnader, samt säkerställa att 
grundavgifterna är i balans över en treårsperiod behöver SRV höja grundavgifterna.  
 
Förslag till taxa 2022 
 

Grundavgifter enligt taxa 2022 samt ersättning för materialet motsvarar:   114,5 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:  -113,6 mkr 

Det innebär att vi idag har ett balanserat värde*:        0,9 mkr 
 
*I kostnadsberäkningen saknas eventuell framtida kostnader för insamling och hantering av 
returpapper som blir ett kommunalt ansvar från och med den 1 januari 2022 
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2.1  Höjning av grundavgiften för enbostadshus. 

Förslaget till taxa 2022 innebär en höjning av grundavgiften för enbostadshus med höjning med 10 %, 
utöver föreslagen indexreglering. Detta innebär en höjning för hushåll i enbostadshus med 119 kr per 
år inklusive moms. 
 
 

2.2 Höjning av grundavgiften för fritidshus 

Förslaget innebär en höjning av grundavgiften för fritidshus med 5%, utöver föreslagen 
indexreglering, vilket ger en ökning på 38 kr per år inklusive moms. 
 
 

2.3 Införa grundavgift för verksamheter  

Verksamheter har tidigare inte betalat någon grundavgift, men då verksamheter har tillgång till 
återvinningscentralerna bör även verksamheter vara delaktiga i att betala grundavgift. Förslaget till 
taxa 2022 innebär 240 kr per år och hämtställe exkl. moms.  
 
 

2.4 Höjning av avgift flerbostadshus 

Tidigare har taxan differentierat grundavgiften för flerbostadshus, beroende på om fastigheten har 
haft grovsopsrum eller ej. Ambitionen var med differentieringen var att öka andelen fastighetsägare 
som ger boende möjlighet att lämna grovsopor i sin fastighet. Det har dock visat sig att subventionen 
inte har lett till någon ökning av grovsopsrum, och vi ser därför att en likriktning av avgiften i taxan är 
bättre för framtiden. Förslaget till taxa 2022 innebär därför samma avgift för alla flerbostadshus. 
Subventionen på 164 kr exkl. moms tas bort för fastigheter med grovsoprum. 
 
 

3. Fortsatt differentiering mellan Sortera Hemma och övriga tjänster 

Den miljöstyrande nivådifferentieringen mellan insamlingstjänsterna matavfallssortering, 
SorteraHemma och osorterat kvarstår oförändrad i förslaget till taxa 2022. 
 
Tjänsten SorteraHemma, som innebär möjlighet att sortera ut förpackningar bostadsnära, kan i 
dagsläget inte erbjudas i alla områden då den ställer specifika krav på framkomlighet för tjänstens 
hämtningsfordon. Tjänsten är också redan under innevarande år mycket sårbar på grund av 
fordonsbrist. Detta innebär att det inte är realistiskt att i dagsläget diskutera en annan 
differentieringsordning för att miljöstyra kunderna mot tjänsten. 
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Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat. 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2022 kommer ha följande effekt för följande 
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2021: 
 
Exempel: 

 Taxa 2021 Taxa 2022 Ökning 

Enbostadshus    

Matavfallssortering 2 096 kr/år (inkl. moms) 2 338 kr/år (inkl. moms) 143 kr/år 

Sorterahemma 2 595 kr/år (inkl. moms) 2 750 kr/år (inkl. moms) 155 kr/år 

Osorterat 2 990 kr/år (inkl. moms) 3 156 kr/år (inkl. moms) 165 kr/år 

    

Fritidshus    

Osorterat 1 628 kr/år (inkl. moms) 1 686 kr/år (inkl. moms) 58 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med grovsoprum 412 kr/år (exkl. moms) 576 kr/år (exkl. moms) 164 kr/år 

Grundavgift, utan grovsoprum  577 kr/år (exkl. moms) 576 kr/år (exkl. moms) -1 kr/år 
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AVSNITT 1: 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

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

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

försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

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

avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

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

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för hantering av hushållsavfall enligt 15 kap. 20 och 20a §§ miljöbalken. 

Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). För kommunens avfallshantering gäller 

bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken samt kommunens avfallsföreskrifter. I föreskrifterna anges bland annat hur avfall ska 

sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat avfall.  

Alla bestämmelser i dessa föreskrifter avseende hushållsavfall, gäller även för annat avfall, som 

omfattas av kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga jämförligt avfall från 

verksamheter, slam från små avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare och bygg- och rivningsavfall 

som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

Abonnemang Källsortering av matavfall innebär att matavfall och restavfall läggs i separata 

behållare. 

Abonnemang Osorterat innebär att matavfall och restavfall läggs i samma behållare. 

Abonnemang Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och 

indelat i fyra fack. Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar 

av papper, plast, glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och 

ljuskällor. 

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

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

fastighetsinnehavarens anläggning. 

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

säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

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

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

samfällighetsförening.  

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

som är farbar för hämtningsfordon.  
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Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar 

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

bostadsrätt. Vid tillämpning av denna avfallstaxa ingår även institutionsboende, se definition nedan, i 

begreppet flerbostadshus.  

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

kolonistugor. 

Grundavgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader 

för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst. 

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

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

Institutionsboende avser någon form av boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, 

exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende. 

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

bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

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

Fastland, se definition ovan. 

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

längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

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

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

utgörs av boende.  

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter samt i 15 kap. miljöbalken och 

avfallsförordningen (2020:614). 

 

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

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

betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

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

eller därmed jämförligt avfall. 

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

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

sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Fakturering av avfallsavgiften sker enligt det faktureringsintervall som fastställs av SRV. 

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

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

uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

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

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

träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 

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

förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt och ingen återbetalning på grund av 

förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som redan har fakturerats. 

1F Särskilt om abonnemangsavgifter  
I angiven avgift för enbostadshus och fritidshus gäller tömning av kärl samt kostnad för kärl, men inte 

kärlskåp. Kärlskåp går att hyra eller köpa separat. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen 

själv. 

De avgifter som anges för tömning av kärl gäller när kärl står uppställda inom normalt avstånd från den 

plats där hämtningsfordonet normalt stannar, vid farbar väg. Vid annan placering tillkommer avgift för 

dragväg. För enbostadshus och fritidshus med eget kärl avser normalt avstånd maximalt 1,5 meter. För 

enbostadshus med gemensamhetsanläggning, flerbostadshus och verksamheter avser normalt avstånd 

maximalt 10 meter. Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till 

uppställningsplats för fordon. 

I abonnemangsavgifter för enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus ingår att boende får lämna grov-, 

el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRV:s 

återvinningscentraler.  

 

1G Felsorteringsavgift 
Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har SRV 

rätt att debitera felsorteringsavgift. Om en kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska 

sorteras, under en längre period ändå inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat 

annat än matavfall i det bruna kärlet eller i facket för matavfall, kommer SRV efter skriftligt påpekande 

att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens abonnemang. Om ovanstående dialog inte 

leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-

er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till 

abonnemang Osorterat mat- och restavfall. 

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

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

avgiften lika på berörda fastighetsägare.  

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 

fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 

skickas antingen till varje enskild fastighetsinnehavare eller till samfällighetsförening, när det finns en 

sådan. 
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Uppehåll: Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift, men inte abonnemangsavgift, under 

aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten av SRV 

under uppehållsperioden. 

Hämtning i säck: Om fastighetsinnehavare får använda säck, genom undantag enligt 26 § i kommunens 

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

säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 

1I Avgifter när taxan inte kan tillämpas 
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är 

beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får SRV 

återvinning AB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa. 
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AVSNITT 2: 

ENBOSTADSHUS  

 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Restavfall och utsorterat matavfall, liksom osorterat mat- och restavfall, hämtas normalt varannan 

vecka. 

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

 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per hushåll och år 

Enbostadshus  1 260 kr 

  

2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland 
Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

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

fyrfackskärl,  

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

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

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

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

 

Tabell 2 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Sorterahemma 

Abonnemang Hämtning av Kärl 1 

varannan vecka och av 

Kärl 2 var fjärde vecka  

pris per år 

2 st. 370 liter fyrfackskärl  1 490 kr 
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Tabell 3 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Källsortering av matavfall 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka,  

pris per år 

Hämtning av restavfall 

var fjärde vecka,  

pris per år1 

140 l matavfall +  

140 l restavfall 

978 kr 756 kr 

140 l matavfall +  

190 l restavfall 

978 kr 756 kr 

140 l matavfall +  

240 l restavfall 

1 252 kr 1 028 kr 

 

Tabell 4 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Osorterat mat- och restavfall 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka, pris per år 

140 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

190 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

240 l osorterat mat- och restavfall 2 270 kr 

 

 

Tabell 5 Tilläggstjänst: Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Extra kärl 

Abonnemang - Tillkommande kärl Hämtning varannan vecka, pris per år 

140 l restavfall 978 kr 

190 l restavfall 978 kr 

140 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

190 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

 

Tabell 6 Felsorteringsavgift 

Övriga avgifter Pris per kärl och tillfälle 

Felsorteringsavgift  500 kr 

 

 

 

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

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV tillsammans med kopia på godkänt beslut. 
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Tabell 7 Extratjänster för enbostadshus med egna kärl 

Hämtning sker inom 1-3 dagar efter beställning. Hämtning utförs bara på helgfri vardag. 

Tjänst Pris  

Dragvägstillägg >1,5-10 meter. Pris per år  1 289 kr 

Dragvägstillägg 1,5–10 meter, enstaka tillfälle. Beställs minst två dagar i 

förväg. Pris per kärl och tillfälle 100 kr 

Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag.  233 kr 

Hämtning av grovavfall från fastigheten per ton, minsta avgift 0,5 ton 834 kr 

Hämtning av kyl och frys 200 kr 

 

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

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

28. 

Kärl 

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

abonnemangsavgift för Osorterat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant osorterat avfall.  

 

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

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

 

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

med kunden.  

 
Tabell 8 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Volym behållare mindre, eller 

lika med 75 liter per hushåll 

och vecka 

Pris per hushåll och år 

Volym behållare mer än 75 

liter per hushåll och vecka 

 

Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 582 kr 699 kr 

Osorterat mat- och restavfall 1 143 kr 1 486 kr 
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Bottentömmande behållare 

Bottentömmande behållare får inte rymma mer än 5 m3. Årskostnaden för abonnemanget delas mellan 

de fastighetsinnehavare som använder gemensamhetsanläggningen med bottentömmande behållare.  

 

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

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

sorteras.  

 

Förslag till placering av bottentömmande behållare ska godkännas av SRV innan installation. 

 

Om inte bottentömmande behållare används för både matavfall respektive restavfall, ska kärl användas, 

med avgifter enligt Tabell 0.  

 
Tabell 9 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år hämtning en 

gång per vecka 

Pris per år hämtning 

varannan vecka 

Matavfall   

Upp till 1,0 kbm 9 306 kr 4 653 kr 

1,1 – 1,5 kbm 11 781 kr 5 890 kr 

1,6 – 2,5 kbm 16 732 kr 8 366 kr 

2,6 - 3,5 kbm 21 683 kr 10 842 kr 

Restavfall   

Upp till 1,5 kbm 9 220 kr 4 610 kr 

1,6 – 2,0 kbm 10 577 kr 5 289 kr 

2,1 – 3,0 kbm 14 085 kr 7 043 kr 

3,1 – 4,0 kbm 17 328 kr 8 664 kr 

4,1 – 5,0 kbm 20 571 kr 10 285 kr 

Osorterat mat- och restavfall   

Upp till 1,5 kbm 17 316 kr 8 658 kr 

1,6 – 2,0 kbm 21 637 kr 10 818 kr 

2,1 – 3,0 kbm 30 277 kr 15 138 kr 

3,1 – 4,0 kbm 38 917 kr 19 459 kr 

4,1 – 5,0 kbm 47 559 kr 23 779 kr 

 



11 

 

 

Tabell 10 Abonnemangsavgifter, kärl för matavfall respektive restavfall. Gäller i kombination med bottentömmande behållare 

för det ena avfallsslaget. 

Abonnemang Pris per kärl och år 

Matavfall 140 liter 845 kr 

Matavfall 370 liter 2 229 kr 

Restavfall 370 liter 1 657 kr 

Restavfall 660 liter 3 475 kr 

 

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

kommunens avfallsföreskrifter.  

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

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

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

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

abonnemang. 

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

gemensamhetsanläggningar. 

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

detta avsnitt. 

 
Tabell 11 Abonnemangsavgift, säck 

Tjänst Avgift 

Säck, varannan vecka 1 637 kr 

 
Tabell 12 Extratjänster för enbostadshus - Skärgård 

 Tjänst Pris per säck 

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 289 kr 

Extra hämtning av säck vid ordinarie hämtning.  223 kr 

Hämtning av kyl och frys 200 kr 
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AVSNITT 3: 

FRITIDSHUS 

 

Avgifter anges inklusive moms. 

Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till och med vecka 41. Hämtning sker normalt varannan 

vecka, 12 gånger per år. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 13 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per hushåll och år 

Fritidshus 870 kr 

 

3B. Abonnemang med tömning av enskilda kärl för fritidshus - Fastland 
 

 

Tabell 14 Abonnemangsavgifter för fritidshus med enskilda kärl – Källsortering av matavfall 

Abonnemang Hämtning vid enskild 

fastighet, varannan vecka,  

pris per år 

Hämtning vid gemensam 

uppställningsplats, 

varannan vecka, 

pris per år 

140 l matavfall +  

190 l restavfall 

 Erbjuds inte 691 kr 

 

 

Tabell 15 Abonnemangsavgifter för fritidshus med enskilda kärl – Osorterat mat- och restavfall 

Abonnemang Hämtning vid enskild 

fastighet, varannan 

vecka,  

pris per år 

Hämtning vid gemensam 

uppställningsplats, 

varannan vecka, 

pris per år 

190 l osorterat mat- och restavfall 816 kr 691 kr 

240 l osorterat mat- och restavfall Erbjuds inte 1 556 kr 
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Tabell 16 Extratjänster för fritidshus, fastland 

Hämtning sker inom 1-3 dagar efter beställning. Hämtning utförs bara på helgfri vardag. 

Tjänst Pris 

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Pris per kärl 

223 kr 

Hämtning av grovavfall per ton, minsta avgift 0,5 

ton 

667 kr 

Hämtning av kyl och frys 200 kr 

 

3C. Abonnemang med tömning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - 
Fastland 
I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Osorterat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant osorterat avfall.  

 

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

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

 

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

med kunden.  

 

Avgifterna enligt Tabell17 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 

samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 18 och faktura skickas 

till varje fastighetsinnehavare. 

 

Tabell 17 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka 

Pris per kärl för restavfall 

eller osorterat avfall 

Hämtning varannan vecka 

Pris per kärl för restavfall 

eller osorterat avfall 

Källsortering, 370 liters kärl för 

restavfall och 140 liter för 

matavfall 

1 657 kr 1 330 kr 

Källsortering, 660 liters kärl för 

restavfall och 140 liter för 

matavfall 

3 475 kr 2 809 kr 

Osorterat mat- och restavfall, 

370 liter  

1 736 kr 1 406 kr 

Osorterat mat- och restavfall, 

660 liter 

3 553 kr 2 887 kr 
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Tabell 18 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 

fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Volym behållare för restavfall 

eller osorterat avfall mindre, 

eller lika med 75 liter per 

hushåll och vecka 

Pris per hushåll och år 

Volym behållare för restavfall 

eller osorterat avfall mer än 

75 liter per hushåll och vecka 

 

Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 612 kr 734 kr 

Osorterat mat- och restavfall 691 kr 829 kr 

 

 

3D. Abonnemang fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt avsnitt 3B. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 3C. 

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

detta avsnitt. 

 

Tabell 19 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  

hämtning vid enskild fastighet  

Säck 806 kr 

 

 

Tabell 20 Extratjänster för fritidshus - Skärgård 

Tjänst Pris per säck 

Extra säck i samband med ordinarie hämtning  223 kr 
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AVSNITT 4: 

FLERBOSTADSHUS 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

4A. Grundavgift flerbostadshus  

 

Tabell 21 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgift Pris per lägenhet och år 

Flerbostadshus 576 kr 

 

4B. Abonnemang för flerbostadshus – kärl   
 

Avgifter för abonnemang beräknas genom avgift per kärl gånger antal kärl + eventuellt dragvägstillägg. 

 
Tabell 22 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 

hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall2 859 kr 1 719 kr 3 437 kr 5 156 kr 

370 l, matavfall Erbjuds inte 2 827 kr 5 653 kr 8 480 kr 

190 l, restavfall 647 kr 1 294 kr 2 588 kr 3 882 kr 

240 l, restavfall 884 kr 1 767 kr 3 534 kr 5 301 kr 

370 l, restavfall 1 079 kr 2 158 kr 4 316 kr 6 475 kr 

660 l, restavfall 994 kr 1 988 kr 3 975 kr 5 963 kr 

190 l, osorterat mat- 

och restavfall 
1 037 kr 2 075 kr 4 149 kr 6 224 kr 

240 l, osorterat mat- 

och restavfall 
1 173 kr 2 345 kr 4 690 kr 7 036 kr 

370 l, osorterat mat- 

och restavfall 
1 525 kr 3 050 kr 6 101 kr 9 151 kr 

 

 

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

vecka 
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660 l, osorterat mat- 

och restavfall 
1 836 kr 3 672 kr 7 344 kr 11 016 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 500 kr per tillfälle och kärl 

 

  

Tabell 23 Tilläggsavgift för dragväg vid flerbostadshus med kärlhämtning. Pris per kärl. 

Tjänst Pris och per år,  

26 hämtningar 

Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg per påbörjad 

10 meter, utöver 10 meter 

433 kr 866 kr 1 731 kr 2 597 kr 

 

Tabell 24 Extrahämtning vid flerbostadshus med kärlhämtning 

Tjänst Avgift per kärl 

140 liter matavfall 739 kr 

370 l restavfall 742 kr 

660 l restavfall 757 kr 

370 l osorterat mat- och restavfall 759 kr 

660 l osorterat mat- och restavfall 788 kr 

 

 

4C. Abonnemang för flerbostadshus – bottentömmande behållare och sopsug 
 

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

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 3.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3.  

 

Tabell 25 Bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 hämtningar 

Matavfall     

Upp till 1,0 kbm 2 978 kr 5 956 kr 11 911 kr 17 867 kr 

1,1 – 1,5 kbm 3 770 kr 7 540 kr 15 080 kr 22 620 kr 

1,6 – 2,5 kbm 5 354 kr 10 708 kr 21 417 kr 32 125 kr 
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2,6 - 3,5 kbm 6 938 kr 13 877 kr 27 754 kr 41 631 kr 

3,6 – 5,0 kbm 9 315 kr 18 630 kr 37 259 kr 55 889 kr 

Restavfall     

Upp till 1,5 kbm 2 950 kr 5 900 kr 11 801 kr 17 701 kr 

1,6 – 2,0 kbm 3 469 kr 6 938 kr 13 876 kr 20 814 kr 

2,1 – 3,0 kbm 4 507 kr 9 013 kr 18 027 kr 27 040 kr 

3,1 – 4,0 kbm 5 544 kr 11 089 kr 22 178 kr 33 267 kr 

4,1 – 5,0 kbm 6 582 kr 13 164 kr 26 329 kr 39 493 kr 

Osorterat mat- 

och restavfall 

    

Upp till 1,5 kbm 5 541 kr 11 082 kr 22 165 kr 33 247 kr 

1,6 – 2,0 kbm 6 924 kr 13 847 kr 27 695 kr 41 542 kr 

2,1 – 3,0 kbm 9 689 kr 19 377 kr 38 755 kr 58 132 kr 

3,1 – 4,0 kbm 12 454 kr 24 908 kr 49 815 kr 74 723 kr 

4,1 – 5,0 kbm 15 219 kr 30 438 kr 60 875 kr 91 313 kr 

 

 

Tabell 26 Mobil sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling 626 kr per ton.       

Tömning mobil sopsug 2 486 kr per timme 

 

 

 

Tabell 27 Stationär sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling  626 kr per ton.  

Tömning lastväxlarcontainer 1 413 kr per tömning 
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4D. Grovavfall 
 

Tabell 28 Hämtning av grovavfall, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år. 1 909 kr per ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år 26 kr/tillfälle 

Enstaka hämtning av grovavfall, efter 

beställning minidebitering 0,5 ton 667 kr per ton 
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AVSNITT 5: 

VERKSAMHETER  
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Abonnemang med osorterat mat- och restavfall för restauranger och storkök får endast användas när 

kommunen skriftligt medgivit undantag från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens 

avfallsföreskrifter. 

 

Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell . 

5A. Grundavgift verksamheter 
 

Tabell 29 Grundavgift för verksamheter 

Grundavgift Pris per år 

Verksamheter, kr per verksamhet på 

hämtningsadressen 

240 kr 

 

5B. Abonnemang med kärl 
 

Avgift tas ut även om kärl inte är framställt. Avgifter beräknas genom en framkörningsavgift per tillfälle 

+ avgift per kärl gånger antal kärl + eventuellt dragvägstillägg. 
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Tabell 30 Avgifter för tömning av kärl, per år 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall 2 852 kr 5 703 kr 11 406 kr 17 109 kr 

140 l, restavfall 1 973 kr 3 946 kr 7 893 kr 11 839kr 

190 l, restavfall 1 973 kr 3 946 kr 7 893 kr 11 839 kr 

240 l, restavfall 1 973 kr 3 946 kr 7 893 kr 11 839 kr 

370 l, restavfall 1 973 kr 3 946 kr 7 893 kr 11 839 kr 

660 l, restavfall 2 773 kr 5 545 kr 11 091 kr 16 636 kr 

140 l, osorterat mat- 

och restavfall 

1 494 kr 2 989 kr 5 978 kr 8 967 kr 

190 l, osorterat mat- 

och restavfall 

4 382 kr 8 765 kr 17 530 kr 26 294 kr 

240 liter, osorterat mat- 

och restavfall 

4 382 kr 8 765 kr 17 530 kr 26 294 kr 

370 l, osorterat mat- 

och restavfall 

4 382 kr 8 765 kr 17 530 kr 26 294 kr 

660 l, osorterat mat- 

och restavfall 

4 455 kr 8 909 kr 17 819 kr 26 728 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift  500 kr per tillfälle och kärl  

 

 

Tabell 31 Dragvägstillägg  

Tjänst Pris och per 

år,  

26 

hämtningar 

Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjad 

10-tal meter, över 10 m 

433 kr 866 kr 1 731 kr 2 597 kr 
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Tabell 32 Extra hämtning 

Tjänst Pris per kärl eller 

säck 

Extra hämtning i samband med ordinarie tömning  

140 l (kärl), matavfall 105 kr 

140 l, kärl restavfall 72 kr 

190 l, kärl restavfall 72 kr 

240 l, kärl restavfall 72 kr 

370 l (kärl), restavfall 72 kr 

660 l (kärl), restavfall 162 kr 

370 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 99 kr 

660 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 220 kr 

Extra hämtning3   

140 l (kärl), matavfall 823 kr 

140 l kärl, restavfall 790 kr 

190 l kärl, restavfall 790 kr 

240 l kärl, restavfall 790 kr 

370 l (kärl), restavfall 790 kr 

660 l (kärl), restavfall 880 kr 

370 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 818 kr 

660 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 939 kr 

 

5C. Övriga abonnemang för hämtning 

Bottentömmande behållare 

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

matavfall, eller tvärtom, gäller avgifter för kärl enligt avsnitt 5B.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3. 

 

 

3 Vid hämtning utanför ordinarie hämtningsdag debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare. 
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Tabell 33 Bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 hämtningar 

Matavfall     

Upp till 1,0 kbm 2 978 kr 5 956 kr 11 911 kr 17 867 kr 

1,1 – 1,5 kbm 3 770 kr 7 540 kr 15 080 kr 22 620 kr 

1,6 – 2,5 kbm 5 354 kr 10 708 kr 21 417 kr 32 125 kr 

2,6 - 3,5 kbm 6 938 kr 13 877 kr 27 754 kr 41 631 kr 

3,6 – 5,0 kbm 9 315 kr 18 630 kr 37 259 kr 55 889 kr 

Restavfall     

Upp till 1,5 kbm 2 950 kr 5 900 kr 11 801 kr 17 701 kr 

1,6 – 2,0 kbm 3 469 kr 6 938 kr 13 876 kr 20 814 kr 

2,1 – 3,0 kbm 4 507 kr 9 013 kr 18 027 kr 27 040 kr 

3,1 – 4,0 kbm 5 544 kr 11 089 kr 22 178 kr 33 267 kr 

4,1 – 5,0 kbm 6 582 kr 13 164 kr 26 329 kr 39 493 kr 

Osorterat mat- 

och restavfall 

    

Upp till 1,5 kbm 5 541 kr 11 082 kr 22 165 kr 33 247 kr 

1,6 – 2,0 kbm 6 924 kr 13 847 kr 27 695 kr 41 542 kr 

2,1 – 3,0 kbm 9 689 kr 19 377 kr 38 755 kr 58 132 kr 

3,1 – 4,0 kbm 12 454 kr 24 908 kr 49 815 kr 74 723 kr 

4,1 – 5,0 kbm 15 219 kr 30 438 kr 60 875 kr 91 313 kr 

 

 

Tank för matavfall 

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

behandlingsavgift. 

 
Tabell 34 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Besöksavgift 1 220 kr per timme 

Behandlingsavgift 913 kr per ton 

Bomkörning  489 kr per tillfälle 
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Tabell 35 Container 

Container Årspris tömning och 

hyra 

Behandlingsavgift Hämtningsintervall 

Osorterat 2 kbm 6 228 kr 626 kr per ton 1 gång per vecka 

Osorterat 9 kbm 54 600 kr 626 kr per ton 1 gång per vecka 

    

 

Fettavskiljare 

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 
Tabell 36 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris 

Tömning 0–3 m3 1 375 kr per tillfälle 

Tömning 4–6 m3 2 001 kr  

Tömning 7–9 m3 2 630 kr 

Tömning 10–12 m3 3 258 kr 

Tömning 13–15 m3 3 887 kr 

Behandlingsavgift 280 kr per m3 

Slangdragning utöver 10 meter 239 kr per påbörjade 10 meter 

Extra personal 343 kr per person och timme 

Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för 

tömning 

1 177kr  

Sug- och spolbil med ånga 2 160 kr per timme 

Specialfordon 2 949 kr per timme 
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AVSNITT 6: 

SLAMTÖMNING  
Avgifter anges inklusive moms. 

 

Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 

När aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt 

nedan fastställd taxa. 

 

Definitioner, utöver de som anges i Avsnitt 1: 

Allmänna bestämmelser används följande begrepp avseende hämtning av slam: 

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

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

under ett år.  

Avtalad tömning avser tömning på tid som meddelats kunden. Beställning ska ske minst en vecka 

innan tömning, och tid för tömning planeras in och bestäms av SRV. 

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

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

dagtid, vardagar mellan kl. 7-16. 

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar. 

 

6A Slamtömning Fastland 
Tabell 37 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Pris per påbörjad 

kbm  

över 6 m3 

Ekonomitömning  868 kr 1 173 kr 145 kr 

Avtalad tid för tömning  1 076 kr 1 381 kr 145 kr 

Extra tömning  1 201 kr 1 508 kr 145 kr 

Akut tömning  1 950 kr 2 255 kr 145 kr 

Jourtömning 4 357 kr 4 357 kr 145 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 148 kr per m3 brunns/tankvolym 
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Tabell 38 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan 

anläggning och som töms i samband med denna 

231 kr per tömning (max 3 m3) 

Extra personal 428 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor 1 535 kr per ton 

Ej framkomlig väg till brunn/tank 759 kr per tillfälle 

Slangdragning utöver 10 m 299 kr per påbörjat 10-tal meter4 

Extra arbete, till exempel spolning 1 472 kr per timme 

   

 

6B Slamtömning Skärgård 
 

Tabell 39 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Pris per påbörjad 

kbm  

över 6 m3 

Ekonomitömning  868 kr 1 173 145 kr 

Extra tömning inkl. färja 9 639 kr 9 639 kr 145 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 148 kr per m3 brunns-/tankvolym 

 

 

 

  

 

 

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

omfatta mark utanför fastighetsgränsen. Max 2 605 kr per tömningstillfälle och oberoende av om slamkärra 

används eller ej. 
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AVSNITT 7: 

LATRINHÄMTNING 
 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Kärl ska vara förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Krav på att märkning 

ska klistras fast på kärlet börjar gälla när SRV meddelar det. 

 
Tabell 40 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka 7 368 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 271 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 120 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 795 kr per kärl 

 

 

Tabell 9 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning var tredje vecka, 8 

gånger per säsong 

3 307 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 271 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 120 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 795 kr per kärl 
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Förslag på policy för representation och personalförmåner
Kommunen har sedan tidigare ett antal riktlinjer för representation och hantering av gåvor 
men ingen tydlig policy i dessa frågor. Syftet med en policy för representation och gåvor är 
att på ett tydligt sätt framhålla kommunens ställningstagande inom området och att 
motivera ett gemensamt förhållningssätt. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 104/2021
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för representation och personalförmåner i 
Salems kommun.

______________________

Delges:
HR-enheten
Akten
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Kommunstyrelsens förvaltning
Ulf Haraldsson
HR-chef

Kommunstyrelsen

Policy för representation och personalförmåner

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Policy för

representation och personalförmånder i Salems kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för representation och

personalförmåner.

Sammanfattning av ärendet
Salems kommun har för närvarande ingen policy för representation och
personalförmåner varför kommunstyrelseförvaltningen tagit fram detta förslag till beslut.
Syftet med policy för representation och personalförmåner är att på ett tydligt sätt
framhålla kommunens ställningstagande inom området och verka för ett gemensamt
förhållningssätt i dessa frågor.

Ärendet

Kommunen har sedan tidigare ett antal riktlinjer för representation och hantering av
gåvor men ingen tydlig policy i dessa frågor. Syftet med en policy för representation och
gåvor är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens ställningstagande inom området och
att motivera ett gemensamt förhållningssätt.

Policyn behandlar både extern och intern representation och vad man bör tänka på i
dessa sammanhang. Policyn skapar även tydlighet gällande hantering av gåvor till
anställda i samband med ex.  högtidsdagar, lång och trogen anställning samt vid
pensionsavgång.

Anställda och förtroendevalda i Salems kommun verkar på medborgarnas uppdrag och

allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla som företräder Salems kommun.

Alla representanter för kommunen, såväl förtroendevalda som anställda, förväntas agera

på ett etiskt försvarbart sätt. Vi följer lagar, regler och avtal och utför våra uppdrag med

omdöme.
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Policyn omfattar anställda och förtroendevalda i Salems kommun. Det finns även

riktlinjer med tillämpningsanvisningar kopplade till policyn.

Ulf Haraldsson
HR-chef

Bilagor

Riktlinjer för representation och personalförmåner



Policy för

representation och personalförmåner i

Salems kommun

Antagen av Kommunfullmäktige den       §



Policy

Anställda och förtroendevalda i Salems kommun verkar på medborgarnas uppdrag och allmänhetens

förtroende är av största betydelse för alla som företräder Salems kommun.

Alla representanter för kommunen, såväl förtroendevalda som anställda,  förväntas agera på ett etiskt

försvarbart sätt. Vi följer lagar, regler och avtal och utför våra uppdrag med omdöme.

Policyn omfattar anställda och förtroendevalda i Salems kommun. Det finns även riktlinjer med

tillämpningsanvisningar kopplade till policyn.

Vad är representation?

Representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet som i kommunens regi ska ske måttfullt,

kostnadsmedvetet och med klar inriktning. All representation ska ha ett direkt samband med

kommunens verksamhet, vad gäller tidpunkt, plats för representationen och de personer

representationen omfattar. Representation kan antingen vara extern eller intern. Förmån av fri kost

vid extern och intern representation är inte skattepliktig under förutsättning att det är fråga om

gemensamma måltidsarrangemang.

Extern representation

Med extern representation menas aktiviteter som syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som

är viktiga för kommunen, som till exempel näringslivsfrämjande aktiviteter, marknadsföring av

kommunen, studiebesök och liknande. Extern representation ska ha ett direkt samband med och ha

nytta för verksamheten. Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma

person eller personer. Representation får inte förekomma i samband med pågående upphandling

eller i samband med myndighetsutövning.

Representation riktad mot kommunen

Vid externa kontakter förekommer även representation riktad mot förtroendevald eller kommunal

tjänsteman. Enligt svensk lagstiftning kan gåvor eller representation i vissa fall betraktas som muta

eller bestickning. Den som är anställd, uppdragstagare  eller förtroendevald i kommunen kan därmed

dömas för mut- eller bestickningsbrott. Målet är att ingen ens ska misstänkas för att ta emot mutor.

Alkohol vid extern representation

Alla representanter för Salems kommun ska visa gott omdöme och iaktta måttfullhet vid

representationsmåltider, särskilt beträffande alkohol.

Servering av alkohol kan medges i enstaka fall vid utövande av värdskap i kommunen.

Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

Intern representation

Med intern representation menas aktiviteter som riktas inåt, mot kommunens personal eller dess

förtroendevalda. Representation är intern när samtliga deltagare är anställda eller förtroendevalda i



kommunen. Exempel på intern representation är t ex personalfester, interna kurser,

planeringskonferenser, trivselaktiviteter etc. Målet ska vara att skapa ett trivsamt arbetsklimat för

goda arbetsresultat i den egna verksamheten.

Alkohol vid intern representation

Salems kommun är generellt en alkohol och drogfri arbetsplats. Vid intern representation finns dock

möjlighet till undantag. Måttfullhet med alkohol ska dock iakttas. Vin/ öl i mindre omfattning får

förekomma samt bekostas av kommunen  i samband med middag. Starksprit får aldrig bekostas av

kommunen. Alkoholfritt alternativ ska alltid erbjudas.

Gåvor

Minnesgåvor

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som kan lämnas till varaktigt anställda i samband med att

den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag) eller när en anställning upphör.

Salems kommun har särskilda regler för gåvor i följande fall:

- Gåva till arbetstagare efter 20 års anställning

- Gåvor i vissa fall till avgående förtroendevalda

- Minnesgåva till anställda som har varit anställda i minst 6 år och antingen fyller 50 år, 60 år

eller slutar sin anställning efter mer än 10 års sammanhängande anställning.

Pension eller annat avslut

Vid den anställdes pensionering eller då den anställde slutar i kommunen ansvarar, respektive

förvaltning/verksamhet/enhet för att en enklare avtackning sker.

Förvaltningen/verksamheten/enheten bedömer själv, utifrån anställningstidens längd, om någon

gåva skall överlämnas från kommunen och i så fall till vilket värde utifrån det regelverk som gäller.

Gåvan bekostas av Förvaltningen/verksamheten/enheten.



Bilaga till policy för representation och personalförmåner i Salems kommun

Riktlinjer för representation och personalförmåner i Salems kommun

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra ramverket utifrån Policy för representation och

personalförmåner i Salems kommun; antagen den xxxxxxx, vad gäller representation,

personalförmåner, kurser/konferenser samt tjänsteresor.

Skatteverket reglerar vad som räknas som representation. Representation förmånsbeskattas inte.

Representation får inte vara lyxbetonad . Att delta i extern representation ska ske med måttfullhet.1

Om en medarbetare, förtroendevald blir bjuden på arrangemang som inkluderar övernattning ska

alltid kommunen bekosta boende och resor till och från arrangemanget.

Det finns följande exempel på tillåten intern representation:

● Personalfest, inklusive julfest

● Informationsmöten där hela personalen eller arbetsplatsen samlas och information

av icke-löpande karaktär ska förmedlas. Informationsmöten där

representation ingår får inte hållas med kortare intervall.

● Interna kurser som pågår högst en vecka

● Planeringskonferenser, där programmet uppgår till minst sex timmar.

Trivselåtgärder- förfriskningar och enklare förtäring

Med förfriskningar och annan enklare förtäring avses exempelvis kaffe med bulle, smörgås, frukt eller

tårta. Trivselfrämjande åtgärder är tillåtet vid enstaka tillfällen, till exempel i samband med avtackning

och uppvaktningar.

Deltagande i kurser och konferenser

Beslutsordning för deltagande i kurser och konferenser återfinns i kommunstyrelsens

delegationsordning.

Lokal och transport

Lokaler och transporter ska väljas med hänsyn till miljön och vara ändamålsenliga rörande restid och

total kostnad.

Kommunens egna lokaler bör i möjligaste mån användas vid interna kurser och konferenser.

1 Exempel på lyxbetonad representation är särskilt arrangerade jaktutflykter, fiskeresor, golfevenemang,
specialarrangerad underhållning samt hållande av ex. fartyg och lantställen för representationsändamål.



Tjänsteresor

Hanteras i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Julfirande

Inför jul är det kutym att man uppmärksammar medarbetarna särskilt antingen med en gåva eller

med en julmåltid. Det är upp till respektive förvaltning att besluta om formerna för detta men

generellt gäller att man får välja mellan en julmåltid eller en julgåva på kommunens bekostnad.

Kostnaden för detta får maximalt uppgå till 450 kronor per person.

Minnesgåva vid 20 års anställningstid i kommunen

All personal som har haft en oavbruten anställning under 20 år hedras med en minnesgåva. Värdet av

gåvan får uppgå till maximalt 2/10 prisbasbelopp exklusive moms. (9.520 kronor 2021).

Gåvan delas ut vid en middag som arbetsgivaren arrangerar en gång vartannat år (från 2018) för

berörda jubilarer med valfri gäst. Gåvan bekostas via Kommunstyrelsen/ HR.

Minnesgåva till anställda som har varit anställda i minst 6 år och antingen fyller 50 år, 60 år eller

slutar sin anställning efter mer än 10 års sammanhängande anställning

Huvudregeln är att en anställd endast kan få en gåva per år. I ovannämnda sammanhang och om

medarbetaren uppfyller de nämnda kriterierna får denne hedras med en minnesgåva med ett

maximalt värde om 2.000 kr exklusive moms.

Särskilda regler för förtroendevalda

Kommunfullmäktigefest (avslutning på mandatperioden) Efter valet – innan första

kommunfullmäktigesammanträdet inbjuds det avgående fullmäktige till en middag. Inbjudan är med

respektive. De som inbjuds är: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, Revisorn, Ordförande

Förvaltningscheferna, Kommunsekreteraren, Administrativa handläggaren samt de personer som

skall få minnesgåva och inte sitter i fullmäktige

Minnesgåva till förtroendevalda delas ut till ledamot som slutar samtliga kommunala uppdrag och

som varit förtroendevald under minst 12 år i följd antingen som ordinarie ledamot i fullmäktige eller

som  ordinarie ledamot i samma nämnd/styrelse. Minnesgåvan har ett värde av 1/10 prisbasbelopp

exklusive moms(4760 kr -2021) (Det bör vara en klocka, ett smycke eller ett konstverk av kommunens

konstnärer.)

Standar

Förtroendevald som varit ordinarie ledamot i fullmäktige under minst 12 år i följd eller

varit ordinarie ledamot av kommunal nämnd/styrelse (samma nämnd) under minst 12 år i



följd tilldelas kommunens standar.

Krav på redovisningsunderlag

Redovisningunderlaget för representation ska innehålla de uppgifter som finns angivna i

tillämpningsanvisningarna för representationspolicyn. (Se bilaga till riktlinjer)

Moms vid representation

Vid representation finns det regler för hur momsavdraget ska räknas ut. De gällande avdragsreglerna

sammanställs av Skatteverket. Kommunstyrelseförvaltningen tar fram

vägledning/tillämpningsanvisningar till riktlinjerna utifrån gällande lagar och regler samt publicerar

vägledningen på kommunens intranät. (Se bilaga till riktlinjer)

För rapportering av moms vid representation ska kommunens anställda och förtroendevalda använda

vägledningen/tillämpningsanvisningarna till policyn. Beslutsattestanten för respektive verifikation

ansvarar för att ett fullständigt redovisningsunderlag (se tillämpningsanvisningar) bifogas till

verifikationen.

https://docs.google.com/document/d/1wqc1F_jl2NjKnlqs4AA1zmNmLKpcK689TvbxcajN5nU/edit?ts=5b9f686a#
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 § XX KS/2021:339 

Sammanträdesplan 2022
Kansliet har tagit fram ett förslag på en sammanträdesplan för 2022 för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 99/2021
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2022 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2021-09-13. 

______________________

Delges:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2022 enligt tjänsteskrivelse daterad

2021-09-13.

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och

personalutskottet och tekniska utskottet för 2022 enligt tjänsteskrivelse daterad

2021-09-13.

Ärendet
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och

delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov.

</BeslutsText>

Kommunstyrelsen våren 2022 Kommunfullmäktige våren 2022

14 februari 24 februari

7 mars

11 april 28 april

30 maj 16 juni
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Kommunstyrelsen hösten 2022 Kommunfullmäktige hösten 2022

26 september

10 oktober 6 oktober

7 november 24 november

28 november 8 december

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott

Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens

personal- och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).

KSAU våren 2022: 31 januari, 21 februari, 28 mars, 16 maj, 7 juni

KSAU hösten 2022: 12 september, 26 september, 24 oktober, 14 november, 13 december

KSTU våren 2022: 2 februari, 16 februari, 30 mars, 18 maj, 15 juni
KSTU hösten 2022: 7 september, 28 september, 26 oktober, 16 november, 14 december

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare



Sammanträdesdagar 2022

Nämnd Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Sept Okt Nov Dec Dag sammantr rum

Kommunfullmäktige tors 24 feb. tors 28 apr. tors 16 juni tors 6 okt. tors 24 nov. tors 8 dec. Torsd Stora murgrönan

KF-gruppmöten mån 21 feb. mån 25 apr. mån 13 juni mån 3 okt. mån 21 nov. mån 5 dec. Månd

Kommunstyrelsen mån 14 feb. mån 7 mars mån 11 apr. mån 30 maj mån 26 sep. mån 10 okt. mån 7 nov. mån 28 nov. Månd Stora murgrönan

KSAU mån 31 jan. mån 21 feb. mån 28 mars 
mån den 18 
apr mån 16 maj mån 12 sep. mån 26 sep. mån 24 okt. mån 14 nov. Månd Bergaholm

KSTU ons 2 feb. ons 16 feb. ons 30 mars tis 20 april ons 18 maj ons 15 juni ons 7 sep. ons 28 sep. ons 26 okt. ons 16 nov. ons 14 dec. Onsd Bergaholm

Barn- och utbildningsnämnden

Lägg in en 
nämnd 
mellan den 
4-20/4 Tisd Bergaholm

Bygg- och miljönämnden

Lägg in en 
nämnd 
mellan den 
4-20/4 Tisd bergaholm/högantorp när det är krock med bou

Kultur- och fritidsnämnden tors 7 april tors 12 maj tors 8 sep. tors 20 okt. tors 1 dec. Torsd bergaholm/högantorp när det är krock med Soc

Socialnämnden mån 7 feb. 2021-04-04 mån 9 maj mån 20 juni 5 sep. mån 17 okt. mån 12 dec. Månd Bergaholm

Socialnämndens utskott tors 27 jan. tors 17 feb. mån 14 mars 2022-04-21 2022-05-23 2022-06-16 mån 29 aug. 2022-09-19 tors 20 okt. mån 28 nov. mån 19 dec. Månd

Rådet för funktionshinderfrågor tis 22 feb. tis 17 maj tis 20 sep. tis 15 nov. Tisd Bergaholm

Pensionärsrådet ons 16 feb. ons 11 maj ons 14 sep. ons 9 nov. Onsd Lilla Murgrönan

Näringslivskommittén Torsd

Cesam Onsd
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 § XX KS/2021:352 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 2:a kvartalet 
2021
Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § ISS (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 6 september där nämnden 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut 
enligt Sol och ISS, 2:a kvartalet 2021 som ej verkställts. Ärendet beskrivs även i 
tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 102/2021
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av gynnande beslut enligt Sol och 
LSS, 2:a kvartalet 2021 som ej verkställts. 

______________________

Delges:
Socialnämnden
Akten
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Socialförvaltningen
Marina Furukvist
Systemförvaltare

Socialnämnden

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a
kvartalet 2021 som ej verkställts

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2021 som ej verkställts.

Ärendet

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

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

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

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

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

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte

verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för

avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats av

annan anledning utan att verkställas.

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

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och
fullmäktige att för perioden 2021-04-01 - 2021-06-30 finns ett (3) gynnande beslut, varav
ett har rapporterats tidigare, som  ej verkställts (se bilaga).

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

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att
verkställas att rapportera (se bilaga).



TJÄNSTESKRIVELSE

2021-07-01
SN/2021:107:726

1 av 2

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
men som nu verkställts (se bilaga).

Jenny Thorsell Marina Furukvist
Socialchef Systemförvaltare

Bilaga:

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2021 som ej verkställts

Delges
Kommunfullmäktige



Bilaga 1

2021-07-01

SN/2021:107:726

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från

beslutsdatum, 2:a kvartalet 2021

Datum för beslut Typ av bistånd Antal kalenderdagar Orsak/kommentar Kön

sedan beslut

2020-12-17 Dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § SoL* 195 Insatsen kan inte verkställas pga att dagverksamheten är
inställd pga Covid-19.

K

2021-02-25 Dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § SoL 125 Insatsen kan inte verkställas pga att dagverksamheten är
inställd pga Covid-19.

M

2021-03-29 Avlösarservice enligt 9 § 5 p LSS 93 Ingen lämplig uppdragsgivare har hittats. 6/4 möte angående
profil. 28/6 tid bokad för uppstart av insats till 1/7.

M

*Har rapporterats tidigare

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

datum för avbrott

Datum Datum                     Typ av bistånd                         Antal kalenderdagar                      Orsak/kommentar                                                                     Kön

för beslut för avbrott sedan avbrott

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

1



Datum            Datum                  Typ av bistånd                                 Antal kalenderdagar                         Orsak/kommentar                                                                        Kön

för beslut        för avslut                                                                     mellan beslut och avslut

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

verkställts

Datum Datum                     Typ av bistånd                            Antal kalenderdagar                             Orsak/kommentar                                                                  Kön

för beslut    för verkställighet                                                    mellan beslut och verkställighet

2
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 § XX KS/2019:43 

Svar på motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av Berit 
Karlsson (MP)
Den 12 december 2018 väckte Berit Karlsson (MP) en motion om att inrätta ett 
miljöstipendium i Salems kommun. Motionären beskriver att det "skulle vara ett sätt att 
uppmärksamma och belöna enskilda, grupper, föreningar eller företag, som på ett 
framträdande sätt under året har förbättrat eller initierat förbättringar av miljön i 
kommunen". Motionären yrkar på att ett miljöstipendium på 10 tkr inrättas årligen. 

Förvaltningen kan konstatera att det finns ett relativt lågt intresset för nuvarande stipendium 
i Salems kommun. Vidare så har kommunen påbörjat ett arbete med att identifiera personer 
och organisationer som på olika sätt sätt driver på för ett förbättrat och skarpare 
klimatarbete. Tanken är att kommunen ska uppmärksamma dessa insatser på samma sätt 
som kommunen tidigare har lyft fram olika behjärtansvärda insatser. Exempelvis 
uppmärksammades nätverket för nattvandring vid kommunfullmäktiges sammanträde den  
1 oktober 2020. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 101/2021
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

______________________

Delges:
Miljöpartiet i Salem
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Inrättande av Miljöstipendium, väckt av 
Berit Karlsson (MP)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet
Den 12 december 2018 väckte Berit Karlsson (MP) en motion om att inrätta ett 
miljöstipendium i Salems kommun. Motionären beskriver att det “skulle vara ett sätt att 
uppmärksamma och belöna enskilda, grupper, föreningar eller företag, som på ett 
framträdande sätt under året har förbättrat eller initierat förbättringar av miljön i 
kommunen”. Motionären yrkar på att ett miljöstipendium på 10 tkr inrättas årligen. 

Salems kommun har i dagsläget två stipendium, idrottsstipendiet på 10 tkr årligen samt 
kulturstipendiet på 10 tkr årligen.  Av Södertörnskommunerna har enbart Huddinge 
kommun ett miljöpris. 

Nomineringar till och intresset för nuvarande stipendium i Salems kommun är lågt. Salems 
kommun har tidigare haft ett demokratistipendium som avskaffades på grund av för lågt 
deltagande. Vidare uppmärksammar kommune redan idag behjärtansvärda insatser genom 
diplom, blommor etc vid lämpliga tillfällen, vilket motsvarar stora delar av motionens 
intentioner. Exempelvis uppmärksammades nätverket för nattvandring vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2020. 

Finansiering
Det saknas finansiering för ett miljöstipendium. 

Mats Bergström Ida Malmborg
Kommundirektör Kommunsekreterare
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 § XX KS/2021:403 

Svar på interpellation angående Belysningsriktlinjer från 
Anders Klerkefors (R) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Lennart Kalderen (M) 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 38 att interpellation från Anders Klerkefors (R) 
angående belysningsriktlinjer ställs och överlämnades därmed till kommunstyrelsen 
ordförande Lennart Kalderen (M) för besvarande. 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar svar daterat 2021-11-10. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen vara besvarad. 

______________________

Delges:
Anders Klerkefors (R)
Akten
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KF § 38 

Motioner, Interpellationer och frågor 

Det har inkommit två interpellationer från Rönningepartiet. 

1. Interpellation ställd till: l<ommunstyrelsens ordförande om Belysningsriktlinjer 

2017-05-06 lämnade jag in en motion om riktlinjer för belysning. I svaret på motionen 

och i svaret som framfördes i fullmäktige sades att förvaltningen höll på med att 

utarbeta riktlinjer som innefattade det som efterfrågades i motionen och mer därtill . 

Jag bifogar min motionstext nedan. 

"I Salems kommun finns idag ungefär ett stort antal vägbelysningsanläggningar i olika 

utförande. Utformningen kan ibland uppfattas så som spretig och kanske inte helt 

genomtänkt. Uniforma riktlinjer känns speciellt viktiga nu när vi står inför en period 

av mycket byggande.Det finns många skäl för att sätta upp vägbelysning, exempelvis; 

öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till med orienteringen, skapa god 

miljö och öka tillgängligheten. Alla dessa delar ställer krav på val av 

armatur/ljuskällor, stolpar, tändningstid och lampavstånd. I riktlinjerna bör även ingå 

underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall, energimätning 

mm. I kommunen bör även en planering- och underhållsplan finnas innehållande 

nyuppförande-, utbytes- och besiktningsplan för trafikbelysningsanläggningar som 

uppdateras årligen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas: 

• Att: riktlinjer för mål avseende öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa 

till med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten med hjälp av 

belysning utformas. 

• Att: riktlinjer för belysningens utformning avseende armatur/ljuskällor, stolpar, 

stolpars höjd, estetik, användning av LED, tändningstid och lampavstånd utformas. 

• Att: riktlinjer för underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall 

och energimätning utarbetas. 11 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 

- Hur går det med riktlinjerna, är de klara? 

- Om de är klara, var finns de och hur följs de upp? 

Just. sign. 
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2. Interpellation ställd till: Bygg- och miljönämndens ordförande om Träd och klimat 

2019-09-26 lämnade jag in en motion om riktlinjer hur man i detaljplaner, 
exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på återplantering eller 
klimatkompensation vid avverkning av träd. I svaret på motionen och i svaret som 
framfördes i fullmäktige sades att bygg-och miljönämnden höll på med att utarbeta 
riktlinjer som innefattade delar av det som efterfrågades i motionen främst skydd av 
i träd detaljplaner och exploateringsavtal. 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 

- Hur går det med riktlinjerna, är de klara? 
- Om de är klara, var finns de, vem ansvarar för dem och hur följs de upp? 

l(ommunfullmäktiges beslut 
Att Interpellationerna ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2021. 

Just. sign. 
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 § XX KS/2021:403 

Svar på interpellation angående Träd och klimat från av 
Anders Klerkefors (R) ställd till bygg- och miljönämndens 
ordförande Björn Kvist (M)

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 38 att interpellation från Anders Klerkefors (R) 
angående Träd och klimat ställs och överlämnades därmed till bygg- och miljönämndens 
ordförande Björn Kvist (M) för besvarande.

Bygg- och miljönämndens ordförande lämnar svar daterat 2021-11-17.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen vara besvarad. 

______________________

Delges:
Anders Klerkefors (R)
Akten






















