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Kommunfullmäktige

Tid: 2022-12-08, kl. 19:00

Plats: Stora Murgrönan, Salems centrum 

Underlag till valärenden tillkommer nästa vecka 
Ärenden:

1 Val av revisorer

2 Val av kommunstyrelse, kommunalråd och oppositionsråd

3 Val av krisledningsnämnd

4 Val av barn- och utbildningsnämnd

5 Val av bygg- och miljönämnd

6 Val av kultur- och fritidsnämnd

7 Val av teknisk nämnd

8 Val av socialnämnd

9 Val av valnämnd

10 Val av ledamot och ersättare till Södertörns överförmyndarnämnd

11 Val av utskottet för nämndorganisation

12 Val av kommunala rådet för funktionshinderfrågor

13 Val av pensionärsrådet

14 Val av näringslivskommitté

15 Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt revisorsersättare till 
Sydvästra Stockholmsregionens VA-aktiebolag Syvab

16 Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen samt 
lekmannarevisor till Södertörns brandförsvarsförbund

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

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

19 Val av två adjungerade till Södertörns fjärrvärme AB

20 Val av två adjungerade till Salems Ishall AB



KALLELSE
2022-12-01

2 av 3

Kommunfullmäktige

21 Val av två adjungerade till Salems Tenniscenter AB

22 Val till Mälardalsrådet

23 Val till förbundsmöte för Storsthlm

24 Val till Östra Sveriges luftvårdsförbund

25 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen

26 Val av Mälarens vattenvårdsförbund

27 Val till lönenämnd

28 Inträdesordning för kommunstyrelsen och nämnderna

29 Revidering av kommunens finanspolicy

30 Revidering Riktlinje för näringslivskomittén

31 Begäran om utökat borgensåtagande

32 Policy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser för 
Salems kommun

33 Reviderad äldreplan 2022-2027

34 Namnbyte för Salems kommunala pensionärsråd

35 Ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster

36 Svar på interpellation - Cykelgaraget vid Rönninge torg, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

37 Svar på motion - Möjligheten att anlägga nya hundrastgårdar, väckt av 
Markus von Wowern Lindgren (SD)

38 Svar på motion: Hundar och papperskorgar, väckt av Anders Klerkefors 
(R)

39 Balans över obesvarade motioner och verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut

40 Regelverk för politiska sekreterare

41 Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av 
kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglemente

42 Arvode till tekniska nämnden samt att januari 2023 blir basmånad för 
justering av årsarvoden

43 Avsägelser och fyllnadsval
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44 Inkomna interpellationer, motioner och frågor

Olle Glimvik (M) Carl-Fredrik Duse
Ordförande Sekreterare
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 2. 

 Kommunfullmäk�ge  2022-12-08 

 Gruppsammanträden 
 Borgerliga gruppen 
 Måndagen den 5 december kl 20.00-21.00 
 Konferensrum Bergaholm 

 Moderaterna 
 Måndagen den 5 december  kl 18.00-20.00 
 Konferensrum Bergaholm 

 Liberalerna 
 Måndagen den 5 december 18.00-20.00 
 Konferensrum Talby 

 Centerpar�et 
 Måndagen den  5 december  kl 18.00-20.00 
 Konferensrum Lideby 

 Kristdemokraterna 
 Måndagen den 5 december kl 18.00 
 Lunchrummet, Kansliet 

 Socialdemokraterna 
 Måndagen den 5 december kl 18.30 
 Konferensrum Högantorp 

 Rönningepar�et 
 Måndagen den 5 december kl 18.30 
 Konferensrum Lundby 

 Sverigedemokraterna 
 Kontakta gruppledare 

 Post  : Salems kommun, 144 80 Rönninge  Telefon  : 08-532 598 00  E-post  : info@salem.se  Org nr  : 212000-2874 
 Besök  : Säby Torg 16, Salem  Fax  : 08-532 598 87  Webb  : www.salem.se  Bankgiro  : 210-9569 
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NR 29

            
 KS/2022:362

                           
 § X
                                                                     

Revidering av kommunens Finanspolicy                           
Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom 
kommunen/kommunkoncernen. Enligt Finanspolicyn och Finansiella riktlinjer ska 
dokumenten löpande ses över och revideras vid behov. Senaste revideringen av finanspolicyn 
gjordes per 2010-08-12.  

Ekonomikontoret anser att det finns det ett behov till revidering för att förnya och förbättra 
styrningen inom området. De förändringar som föreslås är främst organisatoriska och 
strukturella för att anpassa policyn till ett övergripande styrdokument. Nuvarande 
finanspolicy är en blandning av ett övergripande styrdokument och ett operationellt 
styrdokument. Dagens policy saknar några viktiga delar som till exempel strukturell 
riskhantering för att balansera ränterisker och räntekostnader. Det finns även behov att 
arbeta utifrån en genomarbetad kapitalbindningsstruktur för att förstärka förutsägbarhet och 
likviditetsplanering.        

Med anledning av detta har ekonomienheten tillsammans med Söderberg & Partners 
utarbetat ett förslag till en ny finanspolicy.   

Ärendet beskrivs också i tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige § 103/2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad finanspolicy för 
Salems kommun enligt förslag från kommunstyrelsens ekonomienhet. 

_____________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 103 KS/2022:362 

Revidering av kommunens Finanspolicy

Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom 
kommunen/kommunkoncernen. Enligt Finanspolicyn och Finansiella riktlinjer ska 
dokumenten löpande ses över och revideras vid behov. Senaste revideringen av finanspolicyn 
gjordes per 2010-08-12.  

Ekonomikontoret anser att det finns det ett behov till revidering för att förnya och förbättra 
styrningen inom området. De förändringar som föreslås är främst organisatoriska och 
strukturella för att anpassa policyn till ett övergripande styrdokument. Nuvarande 
finanspolicy är en blandning av ett övergripande styrdokument och ett operationellt 
styrdokument. Dagens policy saknar några viktiga delar som till exempel strukturell 
riskhantering för att balansera ränterisker och räntekostnader. Det finns även behov att 
arbeta utifrån en genomarbetad kapitalbindningsstruktur för att förstärka förutsägbarhet och 
likviditetsplanering.        

Med anledning av detta har ekonomienheten tillsammans med Söderberg & Partners 
utarbetat ett förslag till en ny finanspolicy.   

Klas Norlin från Söderberg & Partners föredrar ärendet. Ärendet beskrivs också i 
tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad finanspolicy för 
Salems kommun enligt förslag från kommunstyrelsens ekonomienhet. 

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Asad Khan
Budgetcontroller

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunens Finanspolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad finanspolicy för
Salems kommun enligt förslag från kommunstyrelsens ekonomienhet.

Sammanfattning av ärendet
Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom
kommunen/kommunkoncernen. Enligt Finanspolicyn och Finansiella riktlinjer ska
dokumenten löpande ses över och revideras vid behov. Senaste revideringen av
finanspolicyn gjordes per 2010-08-12.

Ekonomikontoret anser att det finns det ett behov till revidering för att förnya och
förbättra styrningen inom området. De förändringar som föreslås är främst
organisatoriska och strukturella för att anpassa policyn till ett övergripande
styrdokument. Nuvarande finanspolicy är en blandning av ett övergripande styrdokument
och ett operationellt styrdokument. Dagens policy saknar några viktiga delar som till
exempel strukturell riskhantering för att balansera ränterisker och räntekostnader. Det
finns även behov att arbeta utifrån en genomarbetad kapitalbindningsstruktur för att
förstärka förutsägbarhet och likviditetsplanering.

Med anledning av detta har ekonomienheten tillsammans med Söderberg & partners
utarbetat ett förslag till en ny finanspolicy.

Ärendebeskrivning
Finanspolicyn anger mål för kommunens finansverksamhet, hur ansvaret för
finansverksamheten är fördelat samt identifierar vilka finansiella risker kommunen är
exponerad för och hur riskerna ska hanteras.

Nuvarande Finanspolicy adresserar inte hanteringssätt till  alla ovannämnda viktiga delar,
framför allt finns ingen text angående riskhantering. Senaste revideringen gjordes år
2010, då hade kommunen en lägre riskprofil med anledning av att storleken på den
långsiktiga låneskulden var lägre än idag (239 miljoner kronor vid årsbokslutet år 2010)
samt att investeringsvolymen var mindre (nettoinvestering 95,2 miljoner kronor i
årsbokslut 2010). Detta kan jämföras mot årets prognostiserade långfristiga skulder på
675 miljoner kronor och en nettoinvestering på 300 miljoner kronor. Balansomslutningen
har ökat från 858 miljoner kronor till ca 1 825 miljoner kronor från år 2010 till år 2022.
Kommunens finansiella aktivitet har vuxit signifikant under de senaste 10-12 åren, och
riskprofilen har blivit mer komplicerad och kräver ett strukturellt arbetssätt. Ränteläget
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har också blivit mer volatilt.

För att adressera dessa brister har en ny Finanspolicy utarbetats med stöd från extern
konsult (Söderberg & partners).

Några förändringar som är värda att notera, jämfört mot befintlig policy:

● Tydliggöra finanspolicyn syfte
● Tydliggöra finanspolicyn mål
● Strukturera och balansera samt minimera refinansieringsrisk och ränterisk
● Strukturera och tydliggöra rapporteringen
● Ta bort en del operationella delar/hanteringar som kommundirektörens ansvar,

attestinstruktion, utbetalning till leverantörer, fakturering , bankrelationer etc.

Finanspolicyn  konkretiseras i riktlinjer/föreskrifter som fastställs av kommunstyrelsen
under förutsättning att den nya policyn godkänns av fullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut kan påverka de finansiella kostnaderna marginellt, men ger en ökad
förutsägbarhet inom kommunens finansiella planering och minskar kraftiga slag på de
finansiella kostnaderna.

En simulering har gjorts utifrån historiska och nuvarande upplåningar vilket visade sig att
om allt är rörligt och STIBOR stiger med två procentenheter så ökar kommunens
räntekostnader med ca 10 miljoner kronor per år.  Med fast ränta och jämna förfall ökar
räntekostnaden med ca 2 miljoner kronor per år. I snitt över tidsperioden (föreslagna
upplåning strukturen) ger föreslagen policy en räntekostnad som är 5 punkter (0,05%)
högre än befintlig profil men skapar högre förutsägbarhet samt stabilitet (simulering
resultat från Söderberg och partners). Värt att notera är att simuleringen är baserad på
vad marknaden har prisat in avseende kommande ränteförändringar och det är viktigt att
poängtera att utfallen kan komma att bli högre eller lägre.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor:

● Bilaga 1 Förslag till nya Finanspolicy - Salems kommun
● Bilaga 2 Senaste reviderade versionen av Finanspolicy per 2010-08-12
● Bilaga 3 Strategianalys av Salems kommun - Söderberg och partners
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Antagen av Kommunfullmäktige, 2022-XX-XX, §Y

Giltighetstid Tills beslut om upphävande
Dokumentansvarig Ekonomichef

1. Inledning

Detta dokument reglerar hanteringen av finansiella frågor i Salems Kommun.

2. Finanspolicyns syfte

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska
bedrivas Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av
kommunfullmäktige.

Syftet med denna finanspolicy är att:

● Fastställa finansverksamheten mål

● Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras

● Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i
finansverksamheten

● Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten

3. Finansverksamhetens mål

Finansverksamhetens mål är att:

● Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt

● Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansens mellan kommunens ränterisker
och räntekostnader

● Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

4. Organisation och ansvarsfördelning

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse.
Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av
kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat
framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning.

4.1 Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige ska vid behov fatta beslut om:

● Finanspolicy med eventuella revideringar



● Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår

● Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår

● Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår

● Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag och kommunens intresseföretag,
föreningar etc enligt policy för kommunala borgensåtagande.

● Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar

● Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning

4.2 Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska:

● Vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige om revidering av kommunens finanspolicy

● Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god
intern-kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs

● Följa kommunens finansiella situation

4.3 Ekonomienhetens ansvar
Ekonomienheten ska:

● Initiera och svara för att förslag till uppdatering av policyn utarbetas

● Teckna finansiella avtal och genomföra transaktioner enligt policyn

● Verkställa upplåning och konvertering av lån inom ramen för fullmäktiges beslut

5. Likviditetsförvaltning

Tillgängliga likvida medel definieras som:

● Kassa och bank

● Ej utnyttjade kreditlöften

● Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

5.1 Betalningsberedskap
Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om minst 30
betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar en betalningsberedskap om minst 60
betalningsdagar.

Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla
ovanstående betalningsberedskap - kan användas för att amortera kommunens låneskuld alternativt
för att lösa en del av kommunens pensionsskuld.



5.2 Förvaltning av kortfristig likviditet
Kortfristig överskottslikviditet som kan placeras hålls inom kommunens konto. Endast i undantagsfall
kan medel placeras i andra placeringsalternativ och beslut tas i dessa fall av kommunstyrelsen.

6. Finansiering

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för långfristig upplåning i form av ramar för
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.

Följande lånealternativ är tillåtna:

● Reverslån
● Utgivande av skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden (obligations och

certifikatprogram).
● Leasing måste vara medgiven i budget eller genom beslut i kommunstyrelsen. Viss leasing

jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna policy.
● Checkräkningskredit på kommunkontot

6.1 Målsättning
Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att:

● Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt

● Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansens mellan kommunens ränterisker
och räntekostnader

6.2 Riskhantering

6.2.1 Refinansieringsrisk

Refinansieringsrisken ska begränsas genom att förfallostrukturen avseende finansieringen sprids över
tiden.

Följande begränsningar gäller:

● Maximalt 40 % av lånestocken, ska förfalla inom de närmaste 12 månaderna.
● För att tillgodose möjligheten till refinansiering ska en jämn förfallostruktur eftersträvas
● Genomsnittlig kapitalbindningstid ska vara mellan 1,5–4 år



Upplåningsbehovet ska tillförsäkras genom ett företagsamt och professionellt upplåningsförfarande.
Kommunen ska uppta lån som är mest ekonomiskt fördelaktigt och vid behov efterfråga offerter från
olika låneinstitut.

Kommunen får endast ta upp lån i svenska kronor. Det är inte tillåtet för kommunen eller kommunens
bolag att ta upp lån för placeringar.

6.2.2 Ränterisk

Ränterisken ska begränsas genom fastställda restriktioner för andelen kort och lång räntebindning.
Därigenom begränsas genomslagshastigheten på den negativa resultateffekt som en uppgång i
marknadsräntan får.

Följande begränsningar gäller:

● Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara mellan 1,5-4 år.
● Maximalt 40 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år
● Ska sträva efter jämna förfall
● Räntebindningstiden för enskilda lån får ej överstiga 10 år.

6.2.3 Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk
valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst en miljon kronor.

6.2.4 Hantering av motpartsrisk

Med motpartsrisk avses risken att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden och förpliktelser
avseende finansiella transaktioner. För att minska motpartsrisken ska endast motparter med hög
kreditvärdighet väljas enligt nedan begränsningar.

Tillåtna externa motparter vid upplåning och  inlåning är enligt nedan:

● Svenska staten, statliga verk och av svenska staten helägda bolag
● Svenska banker eller banker inom EES med en svensk filial
● Kommuninvest
● Finansiering på kapitalmarknaden under eget namn

7. Rapportering

Kommunstyrelsens förvaltning (ekonomienheten) ansvarar för att ändamålsenlig dokumentation,
rapportering och uppföljning sker av finansiella transaktioner i kommunen.

Kommunstyrelsen ska informeras om kommunens finansiella ställning. Det ska rapporteras under året
minst i samband med delårs- och årsbokslut.

I rapporteringen ska ingå:

● Aktuell likviditetssituation

● Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

● Skuldportföljens volym, instrument

● Skuldportföljens kapitalbindning

● Skuldportföljens räntebindning



● Skuldportföljens genomsnittliga räntesats

● Förfalloprofiler ränte -och kapitalbindning

● Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

● Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler
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4.1 Finanspolicy
Senast ändrad: 2010-08-12

Av: Jan Lorichs

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Org nr Bankgiro
Salems Kommun Säby Torg 16 08-532 598 00 08-532 598 87 www.salem.se info@salem.se 212000-2874 210-9569
144 80 Rönninge
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Innehåll

Övergripande målsättning för finansverksamheten

Inledning

Syfte med föreskrifterna

Fördelning av ansvar och befogenheter

Fullmäktiges ansvar

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsens ordförandes ansvar

Kommundirektörens ansvar

Ekonomienhetens ansvar

Attestinstruktion
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Fakturering

Avgifter från kommunens brukare
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Ersättning från andra kommuner och landsting
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Org nr Bankgiro
Salems Kommun Säby Torg 16 08-532 598 00 08-532 598 87 www.salem.se info@salem.se 212000-2874 210-9569
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Övergripande målsättning för

finansverksamheten

Inledning
Kommunen ska enligt kommunallagen förvalta sina medel på ett sådant sätt att

krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Kommunallagen

säger också att fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om

medelsförvaltning. Se aktuella mål och indikatorer under www.salem.se – Mål,

planer och policys.

Syfte med föreskrifterna
För att kunna bedriva kommunens finansiella verksamhet effektivt måste arbetet

ske efter genomtänkta och tydligt formulerade strategier. Finanspolicyn syftar till

att klargöra hur finansiell verksamhet ska bedrivas och finansiella risker hanteras

av kommunen.

Policyn preciserar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som

fullmäktige enligt 8 kap 3 § Kommunallagen ska meddela.

Fördelning av ansvar och

befogenheter

Fullmäktiges ansvar
● fastställa Finanspolicy

● fatta beslut om revidering av policyn

● varje år fastställa årsbudget för nästa budgetår samt ekonomisk plan för

ytterligare två år. Årsbudgeten innefattar ramar för nyupplåning

● besluta om borgensåtaganden

Kommunstyrelsens ansvar

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Org nr Bankgiro
Salems Kommun Säby Torg 16 08-532 598 00 08-532 598 87 www.salem.se info@salem.se 212000-2874 210-9569
144 80 Rönninge
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● tillse att förvaltningen sker enligt reglerna i denna policy

● besluta om och i vilka delar av kommunens tillgångar som skall förvaltas

internt respektive externt

● besluta om anlitande och avveckling av extern förvaltare

● bedöma behovet av att uppdatera policy och placeringsregler

Kommunstyrelsens ordförandes ansvar
● besluta om upplåning och konvertering av lån inom ramen för fullmäktiges

beslut

Kommundirektörens ansvar
● vara företrädare gentemot externa motparter

● genomföra upphandling och utvärdering av extern finanspartner

Ekonomienhetens ansvar
● initiera och svara för att förslag till uppdatering av policyn utarbetas

● föreslå val av extern finanspartner, eller i förekommande fall, avveckling av

densamma

● teckna finansiella avtal och genomföra transaktioner enligt policyn

● kontrollera att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för

policyn

● verkställa upplåning och konvertering av lån inom ramen för fullmäktiges

beslut

● placera likviditetsöverskott

● sträva efter hög betalningsberedskap genom god likviditetsplanering och

upprätthållande av goda kontakter med banker och finansinstitut

● rapportframtagande och rapportering till kommunstyrelsen

● utarbeta rutiner för intern kontroll av finansiell natur (instruktioner,

rapportering och uppföljning, ansvarsfördelning i organisationen,

inventering av tillgångar och redovisning)

● finansiella utredningar, rådgivning och service inom kommunens

förvaltningar

● ansvara för den dagliga redovisningen av transaktioner i

medelsförvaltningen samt framtagande av underlag för rapportering.

Attestinstruktion
Förutom ovanstående ansvarfördelning gäller kommunens ordinarie

attestinstruktion.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Org nr Bankgiro
Salems Kommun Säby Torg 16 08-532 598 00 08-532 598 87 www.salem.se info@salem.se 212000-2874 210-9569
144 80 Rönninge



5

Likviditetsförvaltning

Målsättning med likviditetsförvaltning
Kommunens likviditet ska vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas.

Tillåtna tillgångsslag
Se aktuella Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser,

bilaga 1.

Kredit-, ränte- och likviditetsrisk
Se aktuella Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser,

bilaga 1.

Övriga förutsättningar
Ekonomichefen beslutar om kortsiktig placering av likviditet, enligt ovanstående

placeringsregler.

Upplåning
Varje år fastställer fullmäktige, i samband med beslut om budget, en beloppsram

för kommunens totala upplåning. Denna ram får inte överskridas. Inom ramen kan

upplåning ske genom lån hos bank eller annat finansinstitut.

Upplåning i spekulativt syfte är ej tillåten.

Se aktuella mål och indikatorer under www.salem.se – Mål, planer och policys.

Motparter
Upplåning får ske genom

● Svenska staten

● Svensk bank eller svenskt försäkringsbolag

● Kommuninvest

● Europeiska investeringsbanken (EIB)

● Nordiska investeringsbanken (NIB)
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Övrig finansiering

Leasing
Övrig finansiering i form av leasing eller avbetalningsfinansiering bör endast ske i

undantagsfall och där synnerliga skäl finns. En kalkyl ska vid dessa tillfällen alltid

upprättas för att jämföra kostnaden för leasing med annan upplåning. Dessa

finansieringsformer får inte utnyttjas för att kringgå det faktum att anslag inte

erhållits i budget för viss investering.

Se aktuella regler under Leasingregler, bilaga 2. Se även Fisknätet.

Statsbidrag
Rekvisition av statsbidrag ska göras så snabbt som möjligt. Bevakning ska ske så att

bidrag kommer in i rätt tid. Finns möjlighet ska förskott på statsbidrag sökas.

Betalning till externa leverantörer
I möjligaste mån ska månadsfaktura eftersträvas i stället för en faktura per

leverans.

Avtal/kontrakt ska förvaras hos aktuell förvaltning. Följande ska beaktas i samband

att avtal/kontrakt tecknas:

● Betalningsvillkor ska vara 30 dagar räknat från fakturans ankomstdatum

● Faktureringsavgift och liknande ska inte accepteras.

Fakturering
Fakturans innehåll och utformning har stor inverkan på möjligheterna att snabbt få

betalt från kunden.

Fakturering skall ske så snart som möjligt och i god tid före den avtalade

förfallodagen.

Följande ska beaktas i samband med att avtal/kontrakt tecknas:

● Betalningsvillkor ska vara 30 dagar räknat från fakturadatum

● Faktureringsavgift ska inte debiteras.
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Avgifter från kommunens brukare
I möjligaste mån ska debitering av avgifter ske månadsvis och så att sista

förbrukningsdag och förfallodag sammanfaller. Kommunen ska eftersträva enkla

avgifts- och taxekonstruktioner för att begränsa administrationen och underlätta

att få in avgifterna snabbt.

Taxor och avgifter beslutade av Fullmäktige skall alltid faktureras oavsett beloppets

storlek.

Belopp avseende övriga tjänster/varor som är så låga att kostnaden för fakturering

bedöms överstiga intäkten bör i normalfallet inte faktureras. Varje nämnd beslutar

om vad som är låga belopp i sin verksamhet. Förekommer regelbundet låga belopp

bör alternativa betalningssätt över vägas.

Hyror
Hyror ska debiteras kvartalsvis i förskott för lokaler och månadsvis i förskott för

bostäder.

Ersättning från andra kommuner och landsting
I möjligaste mån ska debitering av avgifter ske månadsvis och så att sista

förbrukningsdag och förfallodag sammanfaller.

Debitering av externa arbeten
För externa arbeten som kommunen utför som varar längre tid än en månad ska

debitering ske månadsvis i efterskott. För övriga externa arbeten ska fakturerande

förvaltning omgående efter slutförandet lämna fakturaspecifikation till

Ekonomienheten.

Avtal/kontrakt ska förvaras hos aktuell förvaltning.

Saldohantering
Handkassa eller inköpskort är till för mindre kontanta inköp och ersätter en

rekvisition eller faktura.

Handkassa eller inköpskort
Dessa tillhandahålles samt utökas av Ekonomienheten på begäran av
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verksamhetsansvarig, efter godkännande av överordnad förvaltningschef.

Fordringsbevakning och inkasso
Bevakning av kommunens fordringar ska ske effektivt och enligt god

redovisningssed.

Se vidare under dokumentet Riktlinjer för fordringsbevakning och inkasso, bilaga

3. Se även Fisknätet.

Borgen
Se aktuella regler under Policy för kommunala borgensåtaganden, bilaga 4. Se

även Fisknätet.

Bankrelationer
Placering och upplåning ska ske där de bästa villkoren kan fås. Om uppenbara

fördelar kan nås genom en koncentration av betalningsströmmarna till/från en

bank ska det väljas. Anbud ska dock inhämtas från flera banker för att på så sätt få

prövat var de bästa villkoren för olika tjänster kan erhållas. Detta bör ske var tredje

år om inte omvärldsfaktorer påkallar någon annan tidpunkt.

Rapportering och uppföljning

Intern kontroll
Med intern kontroll avses i detta fall de kontrollmoment som ingår i

administrationen av löpande placerings- och finansieringsbeslut inklusive

handhavandet av aktuell dokumentation.

För att åstadkomma en god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att

handläggar- respektive internkontrollfunktionerna inom Ekonomienheten hålls

åtskilda.

I samtliga fall av upplåning, likviditetsplaceringar, utlåningsuppgörelser mm ska ett

beslutsunderlag upprättas. Beslutet ska dokumenteras och undertecknas av

behöriga personer och överlämnas till Ekonomienhetens redovisningsenhet.
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Alla avier och avräkningsnotor avseende placeringar ska skickas till

Ekonomienhetens redovisningsenhet. Redovisningsenheten ska göra avstämningar

mellan placeringsbeslut och dessa underlag samt svara för inrapportering i

redovisningssystemet.

Rapportering till kommunstyrelsen
För att ge kommunstyrelsen information som rör medelsförvaltningens utveckling

ska ett väl fungerande rapporteringssystem finnas.

Rapportering från Ekonomienheten till kommunstyrelsen sker i samband med

budgetuppföljning per mars månad, delårsrapport per juli månad samt i

årsbokslut.

Bilagor:

1. Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser

2. Leasingregler

3. Riktlinjer för fordringsbevakning och inkasso

4. Policy för kommunala borgensåtaganden
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Kommunfullmäktige

NR 30

                                                                                        
KS/2022:277 

 § X

Revidering av riktlinje för näringslivskommittén          
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera riktlinjen för Salems kommuns 
näringslivskommitté.

Riktlinjen antogs den 8 februari 2000 och reviderades senast den 16 juni 2005. Med 
beaktande av tiden sedan den senaste revideringen har kommittén kommit fram till att 
riktlinjen i sin helhet ska skrivas om.

Uppdraget omfattar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt. Sedan det 
nuvarande riktlinjen antogs år 2000 har vi bland annat fått en ny kommunallag och 
förvaltningslag.

Arbetet med riktlinjerna har skett i samverkan med representanter för näringslivskommittén. 
Det reviderade förslaget ligger i linje med  övriga kommittéers riktlinjer. Ändringar som har 
föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 105 /2022 
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget för 

riktlinje för näringslivskommittén, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. K

ommunstyrelsen föreslår fullmäktige att näringsivskommitténs riktlinje antaget av 
kommunfullmäktige den 8 februari 2000 upphävs per den 31 december 2022.

______________________ 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 105 KS/2022:277

Revidering av riktlinje för näringslivskommittén

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera riktlinjen för Salems kommuns 
näringslivskommitté.

Riktlinjen antogs den 8 februari 2000 och reviderades senast den 16 juni 2005. Med 
beaktande av tiden sedan den senaste revideringen har kommittén kommit fram till att 
riktlinjen i sin helhet ska skrivas om.

Uppdraget omfattar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt. Sedan den 
nuvarande riktlinjen antogs år 2000 har vi bland annat fått en ny kommunallag och 
förvaltningslag.

Arbetet med riktlinjerna har skett i samverkan med representanter för näringslivskommittén. 
Det reviderade förslaget ligger i linje med övriga kommittéers riktlinjer. Ändringar som har 
föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens beslut

1. K
ommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget för 
riktlinje för näringslivskommittén, att gälla från och med den 1 januari 2023.

2. K
ommunstyrelsen föreslår fullmäktige att näringsivskommitténs riktlinje antaget av 
kommunfullmäktige den 8 februari 2000 upphävs per den 31 december 2022.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrica Mellergård
Dataskyddsombud/Kanslisamordnare

Kommunfullmäktige

Revidering av riktlinje för Näringslivskommittén

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget
för riktlinje för näringslivskommittén, att gälla från och med den 1 januari 2023.

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att näringsivskommitténs riktlinje antaget
av kommunfullmäktige den 8 februari 2000 upphävs per den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera riktlinjen för Salems
kommuns näringslivskommitté.

Riktlinjen antogs den 8 februari 2000 och reviderades senast den 16 juni 2005. Med
beaktande av tiden sedan den senaste revideringen har kommittén kommit fram till att
riktlinjen i sin helhet ska skrivas om.

Uppdraget omfattar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt. Sedan det
nuvarande riktlinjen antogs år 2000 har vi bland annat fått en ny kommunallag och
förvaltningslag.

Arbetet med riktlinjerna har skett i samverkan med representanter för
näringslivskommittén. Det reviderade förslaget ligger i linje med  övriga kommittéers
riktlinjer. Ändringar som har föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten,
tillgängligheten och tydligheten.

Mats Bergström                                                                Ulrica Mellergård
Kommundirektör                                                              Dataskyddsombud/Kanslisamordnare
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Bilagor

Reviderat förslag
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Riktlinje för Salems kommuns Näringslivskommitté

Antagen- Riktlinjen är antagen av Kommunfullmäktige den XX § XX

Riktlinjen ska revideras en gång per mandatperiod.

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

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



2022-09-26
Dnr KS/2022:277

2 av 7

Innehållsförteckning

Riktlinje för Näringslivskommittén 3

§ 1. Näringslivskommitténs verksamhet 3

§ 2. Organisation inom verksamhetsområdet 3

§ 3. Behandling av personuppgifter 3

§ 4. Sammansättning 4

§ 5. Ordförandens ansvar 4

§ 6. Sammanträden 4

6.1 Tidpunkt 4

6.2 Kallelse 5

6.3 Förhinder och inkalla ersättare 6

6.4  Ersättares tjänstgöring 6

6.5  Jäv, avbruten tjänstgöring och växeltjänstgöring 6

6.6 Yrkanden 6

6.7 Deltagande i beslut 7

6.8 Reservation 7

6.9 Protokoll 7

6.10 Justering av protokoll 7

6.11 Närvarorätt 7

§ 7. Ersättning 8

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

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



2022-09-26
Dnr KS/2022:277

3 av 7

Riktlinje för Näringslivskommittén

§ 1. Näringslivskommitténs verksamhet
Kommittén har till syfte att medverka till utvecklandet av en levande dialog för samverkan
och ömsesidig information mellan Salems kommun och näringslivet. Samverkan ska leda
till ökad kännedom om företagarnas situation och ge perspektiv på olika frågor som rör
tillväxt i kommunen.

Därutöver ska kommittén ha bland annat följande uppdrag.

- Kommittén ska vara remissinstans i enskilda ärenden som rör kommitténs
verksamhetsområde.

- Komittén ska lägga fram förslag till åtgärder och verka för att antagna
målsättningar rörande arbetsplatsområden, sysselsättning, utbildning med mera
realiseras.

- Kommittén ska vara en informationskanal mellan näringslivet och kommunen.

§ 2. Organisation inom verksamhetsområdet
Kommittén ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.

Kommunstyrelsens kansli ska ställa personal till kommitténs förfogande i den omfattning
som behövs för att kommittén ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kommundirektören
deltar i kommitténs arbete i lämplig omfattning.

§ 3. Behandling av personuppgifter
Kommittén är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i
kommitténs verksamhet.

§ 4. Sammansättning
Kommittén består av sex ledamöter och sex ersättare valda för tid som sammanfaller med
mandattiden för kommunens nämnder, styrelser, utskott och råd. Tre ledamöter  (varav
en ordförande) och tre ersättare ska vara kommunala representanter och utses av
fullmäktige.

Tre ledamöter (varav en vice ordförande) och tre ersättare ska företräda näringslivet i
Salems kommun. Dessa utses på följande sätt

- En ledamot och en ersättare utses av Salemföretagarna
- En ledamot och en ersättare utses av Företagarna i Salem- Botkyrka
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- En ledamot och en ersättare utses av kommittén. Denna ledamot/ersättare ska
representera näringslivet.

Ordföranden ska vara förtroendevald och utses av kommunfullmäktige och vice
ordföranden utses av näringslivsrepresentanterna.

§ 5. Ordförandens ansvar
Utöver vad som som föreskrivs i lag åligger det ordföranden i kommittén att ansvara för
följande.

1. leda kommitténs arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och riktlinje,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas av kommittén vid behov
är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommittén,
6. lägga fram förslag till beslut i ärenden som ska avgöras av kommittén
7. bevaka att kommitténs beslut verkställs, och
8. representera kommittén vid uppvaktning hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommittén bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 6. Sammanträden

6.1 Tidpunkt
Kommittén sammanträder på dag och tid som kommittén bestämmer.

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

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.

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

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

Kommittén får, om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
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realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor.

6.2 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse med föredragningslista och handlingar utfärdas till
sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till
sammanträde ska den som varit ledamot i kommittén längst tid göra detta
(ålderspresidenten).

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt ställas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före
sammanträdesdagen.

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för
kallelse. I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

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

Utsänd föredragningslista får, om särskilda skäl föreligger, kompletteras med ytterligare
ärenden, förutsatt att förslag till beslut och handlingar i tillkommande ärenden sänds ut
så att de kan antas ha kommit ledamöterna till del minst en vardag innan dagen för
sammanträde.

Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller kompletterande föredragningslista får
endast tas upp till avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. Om
någon ledamot begär det ska sådant ärende bordläggas.

6.3 Förhinder och inkalla ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommitténs ordförande och sin ersättare.

Ersättare har rätt att närvara även om ordinarie ledamot tjänstgör.

6.4  Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare som kallas in är den som står i tur
att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
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Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt.

Ersättare som är närvarande men inte tjänstgör har yttranderätt men inte rätt att lämna
förslag till beslut eller rätt att få sin mening antecknad till protokollet (beslutat KF
2018-06-14, § 33).

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

6.5  Jäv, avbruten tjänstgöring och växeltjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

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

6.6 Yrkanden
När kommittén förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats
korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller läggas till, om inte kommittén enhälligt beslutar att medge det.

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

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

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

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

6.9 Protokoll
Kommitténs sammanträden ska dokumenteras i ett protokoll.

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

Protokollet ska publiceras på kommunens hemsida och delges kommunstyrelsen som ett
anmälningsärende.

6.10 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

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

6.11 Närvarorätt
Kommittén har rätt att ge anställd i kommunen och särskild sakkunnig och som inte är
ledamot eller ersättare i kommittén rätt att närvara vid sammanträde med kommittén för
att lämna upplysning.

Om kommittén beslutar, får den som har kallats delta i överläggning men inte i beslut.

Kommitten får även bestämma att annan har rätt att närvara vid kommitténs
sammanträde.

§ 7. Ersättning
Ledamöter och ersättare ska erhålla sammanträdesarvode för den tid som nedlagts på
sammanträde i enlighet med Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 33, reviderat av kommunfullmäktige
2022-06-16 § 25.

Ledamöterna i kommittén som representerar näringslivet har rätt till ersättning på
samma villkor som de kommunala representanterna.

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

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









PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 2

Kommunfullmäktige

NR 31 

                   KS/2022:417
§ x 
Begäran om utökat borgensåtagande - SYVAB                                     
Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Telge AB äger 
tillsammans med Stockholm Vatten AB samtliga aktier i SYVAB. 

SYVAB har i en skrivelse till ägarkommunerna begärt att kommunerna ska, 
tillsammans, ytterligare teckna borgen för ett lån på totalt 745 miljoner kronor, alltså 
en utökning från dagens 1 654,7 miljoner kronor till 2 399,7 miljoner kronor.  
Bakgrunden är att bolaget står inför stora investeringar. Den totala investeringen 
beräknas på 2014 års kostnadsnivå till någonstans mellan 1,2 till 1,5 Mdr. Denna 
investering i huvudsak föreslagits finansieras genom lån med kommunal borgen, 
vilket medförde att bolaget kommit att hemställa om borgensåtaganden utifrån 2014 
års kostnadsnivå. 

I steg 1 som genomfördes år 2018 var borgenstäckningen baserad utifrån 
grundinvestering med 1 181 mnkr (2014 års kostnadsnivå). Upplåningen har 
därefter skett successivt, under projektets utveckling. 

I steg 2 startade projektet från år 2020 och pågår till 2027. I detta steg kommer de 
marknadsmässiga utfallet kräva kompletterande upplåning och borgens- täckning. I 
ett så långt projekt finns osäkerhet i inflationstakt, räntenivåer och 
upphandlingsutfall. Utöver inflationstakt ser bolaget ökade kostnader på enskilda 
poster som stål, maskindelar, elektronik, transporter och arbetskostnader. Utifrån 
nuvarande kunskap görs SYVAB en uppräkning av borgen med 25 % (sammanlagt 
utökning 745 miljoner kronor) men upplåning sker bara efter verkligt behov.

 
Ekonomienheten föreslår att kommunen ska medge borgen för det aktuella lånet. Av 
utökade lånet på 745 miljoner kronor skulle Salems borgensandel uppgå till 37,25 
miljoner kronor. 

Den riskbedömning som gjorts visar på att detta åtagande är förknippad med en låg 
risk för kommunen eftersom bolagets kostnader indirekt finansieras genom 
kommunernas vatten- och avloppsavgifter och får kostnadstäckning från 
kommunerna. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022. 
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 110 /2022
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra 
Stockholmsregionens VA-verksaktiebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 133,25 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det innebär en utökning av borgensåtagandet med 37,25 miljoner kronor 
från dagens 96 miljoner kronor.
______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 110 KS/2022:417

Begäran om utökat borgensåtagande - SYVAB

Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Telge AB äger 
tillsammans med Stockholm Vatten AB samtliga aktier i SYVAB. 

SYVAB har i en skrivelse till ägarkommunerna begärt att kommunerna ska, 
tillsammans, ytterligare teckna borgen för ett lån på totalt 745 miljoner kronor, alltså 
en utökning från dagens 1 654,7 miljoner kronor till 2 399,7 miljoner kronor.  
Bakgrunden är att bolaget står inför stora investeringar. Den totala investeringen 
beräknas på 2014 års kostnadsnivå till någonstans mellan 1,2 till 1,5 Mdr. Denna 
investering i huvudsak föreslagits finansieras genom lån med kommunal borgen, 
vilket medförde att bolaget kommit att hemställa om borgensåtaganden utifrån 2014 
års kostnadsnivå. 

I steg 1 som genomfördes år 2018 var borgenstäckningen baserad utifrån 
grundinvestering med 1 181 mnkr (2014 års kostnadsnivå). Upplåningen har 
därefter skett successivt, under projektets utveckling. 

I steg 2 startade projektet från år 2020 och pågår till 2027. I detta steg kommer de 
marknadsmässiga utfallet kräva kompletterande upplåning och borgens- täckning. I 
ett så långt projekt finns osäkerhet i inflationstakt, räntenivåer och 
upphandlingsutfall. Utöver inflationstakt ser bolaget ökade kostnader på enskilda 
poster som stål, maskindelar, elektronik, transporter och arbetskostnader. Utifrån 
nuvarande kunskap görs SYVAB en uppräkning av borgen med 25 % (sammanlagt 
utökning 745 miljoner kronor) men upplåning sker bara efter verkligt behov.

 
Ekonomienheten föreslår att kommunen ska medge borgen för det aktuella lånet. Av 
utökade lånet på 745 miljoner kronor skulle Salems borgensandel uppgå till 37,25 
miljoner kronor. 

Den riskbedömning som gjorts visar på att detta åtagande är förknippad med en låg 
risk för kommunen eftersom bolagets kostnader indirekt finansieras genom 
kommunernas vatten- och avloppsavgifter och får kostnadstäckning från 
kommunerna. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra 
Stockholmsregionens va-verksaktiebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 133,25 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det innebär en utökning av borgensåtagandet med 37,25 miljoner kronor 
från dagens 96 miljoner kronor.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Ekonomienheten
Asad Khan
Budgetcontroller

Begäran om utökat borgensåtagande - SYVAB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktiebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 133,25 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
innebär en utökning av borgensåtagandet med 37,25 miljoner kronor från dagens 96
miljoner kronor.

Sammanfattning

Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Telge AB äger tillsammans med
Stockholm Vatten AB samtliga aktier i SYVAB.

SYVAB har i en skrivelse till ägarkommunerna begärt att kommunerna ska, tillsammans,
ytterligare teckna borgen för ett lån på totalt 745 miljoner kronor, alltså en utökning från
dagens 1 654,7 miljoner kronor till 2 399,7 miljoner kronor.
Bakgrunden är att bolaget står inför stora investeringar. Den totala investeringen beräknas
på 2014 års kostnadsnivå till någonstans mellan 1,2 till 1,5 Mdr. Denna investering i
huvudsak föreslagits finansieras genom lån med kommunal borgen, vilket medförde att
bolaget kommit att hemställa om borgensåtaganden utifrån 2014 års kostnadsnivå.

I steg 1 som genomfördes år 2018 var borgenstäckningen baserad utifrån grundinvestering
med 1 181 mnkr (2014 års kostnadsnivå).Upplåningen har därefter skett successivt, under
projektets utveckling.

I steg 2 startade projektet från år 2020 och pågår till 2027. I detta steg kommer de
marknadsmässiga utfallet kräva kompletterande upplåning och borgens- täckning. I ett så
långt projekt finns osäkerhet i inflationstakt, räntenivåer och upphandlingsutfall. Utöver
inflationstakt ser bolaget ökade kostnader på enskilda poster som stål, maskindelar,
elektronik, transporter och arbetskostnader. Utifrån nuvarande kunskap görs SYVAB en
uppräkning av borgen med 25 % (sammanlagt utökning 745 miljoner kronor) men
upplåning sker bara efter verkligt behov.

Ekonomienheten föreslår att kommunen ska medge borgen för det aktuella lånet. Av
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utökade lånet på 745 miljoner kronor skulle Salems borgensandel uppgå till 37,25 miljoner
kronor.

Den riskbedömning som gjorts visar på att detta åtagande är förknippad med en låg risk för
kommunen eftersom bolagets kostnader indirekt finansieras genom kommunernas vatten-
och avloppsavgifter och får kostnadstäckning från kommunerna.

Ärendet

Bakgrund
Bakgrunden är att bolaget står inför stora investeringar. I oktober 2018 togs
investeringsbeslut för NKH-projektet. Styrelsen tog beslut att genomföra projektet som
beräknades kosta 1 181 miljoner kronor i grundinvestering samt 180-360 miljoner kronor i
gemensamma kostnader, angivna kostnader var angivna i 2014 års kostnadsnivå. Projektet
(NKH) startade 2020 och pågår till 2027. I rapportering har inflationsberäkningen gjorts
med 1,5% under 10 år d.v.s. 15%. Inköp sker löpande men cirka 80% sker fram tills steg nr 1
är genomfört, vilket ska vara klart 2024.

Inflation från 2014 till 2020 visar att betongarbeten har ökat med 18% och pålning med
21%. KPI visar en allmän ökning med 12,6% för perioden 2014 till 2022. Inflationstalen för
december 2021 var 4,1%, januari 2022 3,9% och i februari 4,3%. Prisutvecklingen är
svårbedömd och utöver inflationstakt ser bolaget ökade kostnader på enskilda poster som
stål, maskindelar, elektronik, transporter och arbetskostnader.

SYVAB:s ursprungliga beräkning om 15% kommer sannolikt ej kunna innehållas, och
nuvarande “prisnivåer” indikerar på en nödvändig uppräkning med 15% + 10% d.v.s
sammanlagd 25%.

Nuvarande borgenssituationen:

Fördelning av borgen avseende Salems kommun är cirka 5%.

Lånehanteringen sker med stöd från Internbanken och enligt den riskpolicy som styrelsen
fastställer i juni varje år. Finanspolicy anger att rörliga räntor får max uppgå till 65% av
lånevolymer samt att genomsnittlig räntebindningstid ska ligga i intervallet 1-3 år.
Snitträntan per 2022-02-28 var 0,52%. Lån är s.k. “gröna” lån som är riktad mot
miljöprojekt. Med kommunal borgen erhålls fördelaktiga lån till en låg ränta. Ränteriskerna
hanteras med hjälp av ränteswappar för att begränsa framtida räntekostnadsnivå.
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Enligt ovanstående scenario ser bolaget nu två vägar att hantera investeringarna:

Alternativ 1. SYVAB följer nuvarande inflationsberäkning om 15% och tar beslut om borgen
nr 2 (utökning) enligt följande:
• 360 miljoner kronor
• Inflationsuppräkning 177 miljoner kronor + 54 miljoner kronor
• Sammantaget 591 miljoner kronor

När SYVAB sedan har bättre kännedom om prisutveckling och osäkerheter i omvärlden,
som påverkar prisbilden, görs en ny borgensbegäran, nr 3. Beräkningar visar att denna
begäran behöver sannolikt göras i januari 2024.

Alternativ 2. Utifrån nuvarande kunskap SYVAB gör en uppräkning med 25%, men
upplåning sker bara efter verkligt behov.
Borgen för alternativ 2 enligt följande:
• 360 miljoner kronor
• Inflationsuppräkning 295 miljoner kronor + 90 miljoner kronor
• Sammantaget 745 miljoner kronor

Detta alternativ är enklare administrativt. Om nivåer mot förmodan skulle överstiga 25%
krävs även här en tredje runda att begära en ny borgensbegäran, nr 3.

SYVAB rekommenderar att alternativ 2 väljs då det underlättar långsiktig
likviditetshantering och kommunikation runt borgen med respektive kommun för beslut i
KS/KF.

Alternativ 2 medför en utökad borgensåtagande för Salem om 37,25 miljoner kronor.

Överväganden

I all huvudsak handlar frågan om ett utökat borgensåtagande. Detta medför ingen
omedelbar ekonomisk konsekvens som genererar ett finansieringsbehov. I förlängningen
kan detta dock påverka kommunens VA-taxa utifrån ökade kapitalkostnader. Några nya
beräkningar har inte presenterats från bolagen.
Nytt borgensåtagande med borgensframställan alternativ 2 innebär:

*se bilaga 2 för tydligare bild på siffrorna
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För att projektet ska kunna slutföras krävs finansiering av projektet, vilket kräver respektive
kommuns ställningstagande / borgenstäckning utifrån rekommendation från SYVAB:s
styrelse.

I detta sammanhang ska också framhållas att de planerade åtgärderna för att förbättra
reningsgraden kommer att få en positiv effekt på vattenkvalitén i Himmerfjärden och
förhoppningsvis även i hela Östersjön. Detta kommer även ha en positiv effekt för de som
bor i det aktuella området och öka områdets attraktivitet som rekreationsområde för övriga
kommuninvånare.

Den gemensamma internbanken som Huddinge, Botkyrka och Södertälje driver/bistår
SYVAB i deras skuldförvaltning och är dem behjälpliga med att hitta finansiering till
projektet. Internbanken har utrett frågan (under tidigare sammanhang, Dnr KS/2017:331,
datum 2018-05-12) om kommunal borgen noga eftersom kommunerna inte vill belasta sitt
namn mer än nödvändigt. Utifrån denna utredning fick man slutsatsen att det “kostar”
alltså inte kommunen att ge en borgen till SYVAB, däremot kostar det brukarna om vi inte
gör det.

I dagsläget har kommunen borgensåtaganden uppgående till 165,7 miljoner kronor varav
Syvabs del utgör 96 miljoner kronor. Ekonomienheten framhåller att om utökad borgen så
småningom tecknas för 37,25 mnkr för SYVAB så ökar kommunens borgensåtagande från
dagens 165,7 miljoner kronor till cirka 203 miljoner kronor.

Riskanalys

Bedömning av låntagaren

SYVAB ägs för närvarande av fem kommuner som debiteras de självkostnader som bolaget
har för att rena det avloppsvatten som levereras till anläggningen vid Himmerfjärden i
Botkyrka. Avgiften baseras på bolagets kostnader och på den mängd avloppsvatten som
respektive kommun tillför anläggningen. Kommunerna täcker sedan i sin tur dessa
kostnader genom den va-avgift som tas ut av de som är anslutna till kommunernas va-nät.
Detta gör att ekonomienheten bedömer att det finns små affärsmässiga risker i bolaget och
att det därför är förenat med en mycket låg risk för kommunen att teckna borgen för detta
lån.

Ekonomienhetens förslag

Med hänvisning till att kommunen genom ägaravtalet har åtagit sig att teckna borgen och
den riskbedömning som gjorts ovan föreslår ekonomienheten att kommunen ska teckna
utökad borgen för 37,25 miljoner kronor för det aktuella lånet. Ekonomienheten vill
samtidigt framhålla att detta beslut kan komma att följas av ytterligare borgensåtaganden.
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Siv Jönsson Westerlund

Ekonomichef

Bilagor:

1) Borgen steg 2 gällande lån för investering i Himmerfjärdsverket

2)  Borgensframställan nr 2
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§ 13 Borgensframställan nr 2 
 
I oktober 2018 togs investeringsbeslut för NKH-projektet. Styrelsen tog beslut att genomföra projektet 
som beräknades kosta 1181 miljoner kronor i grundinvestering samt 180-360 miljoner kronor i 
gemensamma kostnader, angivna kostnader var angivna i 2014 års kostnadsnivå.   
 
Projektet startade 2020 och pågår till 2027. I rapportering har inflationsberäkningen gjorts med 1,5 % 
under 10 år d.v.s. 15 %.  Inköp sker löpande men cirka 80 % sker fram tills steg nr 1 är genomfört, vilket 
ska vara klart 2024.  
 
Inflation från 2014 till 2020 visar att betongarbeten har ökat med 18 % och pålning med 21 %. 
KPI visar en allmän ökning med 12,6 % för perioden 2014 till 2022. 
 
Inflationstalen för december 2021 var 4,1 %, januari 2022 3,9 % och i februari 4,3 %.  
 
Prisutvecklingen är svårbedömd och utöver inflationstakt ser vi ökade kostnader på enskilda poster som 
stål, maskindelar, elektronik, transporter och arbetskostnader.  
 
Vår ursprungliga beräkning om 15 % kommer sannolikt ej kunna innehållas och nuvarande ’prisnivåer’ 
indikerar på en nödvändig uppräkning med 15 % + 10 % d.v.s. 25 %.  
 
Borgenssituationen  
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Fördelningen av borgen görs enligt följande tabell: 
 

 
 
 
Lånehanteringen sker med stöd från Internbanken och enligt den riskpolicy som styrelsen fastställer i juni 
varje år. Finanspolicy anger att rörliga räntor får max uppgå till 65 % av lånevolymen samt att 
genomsnittlig räntebindningstid ska ligga i intervallet 1-3 år. Snitträntan per 2022-02-28 var 0,52 %.  
 
Lån är s.k. ’gröna’ lån som är riktad mot miljöprojekt. Med kommunal borgen erhålls fördelaktiga lån till 
en låg ränta. Ränteriskerna hanteras med hjälp av ränteswapar för att begränsa framtida räntekostnadsnivå.

Andel %

Botkyrka 27%

Södertälje 29%

Nykvarn 3%

Stockholm 36%

Salem 5%

Summa 100%
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Vi ser nu två vägar att hantera projektet 
 
1. Vi följer nuvarande inflationsberäkning om 15 % och tar beslut om borgen nr 2 enligt följande:  

• 360 miljoner kronor 
• Inflationsuppräkning 177 miljoner kronor + 54 miljoner kronor 
• Sammantaget 591 miljoner kronor  

 
När vi sedan har bättre kännedom om prisutveckling och osäkerheter i vår omvärld, som påverkar 
prisbilden, görs en ny borgensbegäran, nr 3. Beräkningar visar att denna begäran behöver sannolikt 
göras i januari 2024.   
 

2. Utifrån nuvarande kunskap görs en uppräkning med 25 %, men upplåning sker bara efter verkligt 
behov. Borgen för alternativ 2 enligt följande:  

• 360 miljoner kronor 
• Inflationsuppräkning 295 miljoner kronor + 90 miljoner kronor 
• Sammantaget 745 miljoner kronor 

 
Detta alternativ är enklare administrativt. Om nivåer mot förmodan skulle överstiga 25 % krävs även 
här en tredje runda.  

 
Syvab rekommenderar att alternativ 2 väljs då det underlättar långsiktig likviditetshantering och 
kommunikation runt borgen med respektive kommun för beslut i KS/KF.  
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Kommunfullmäktige

NR 32

                                KS/2022:361  

 § X

Policy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems kommun                                    
Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska 
belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Policyn förändrades senast avseende punkt 
3.12 i kommunstyrelsen den 8 november 2021, §109 dnr ks/2021:306. 

Den nuvarande policyn har varit lyckosam i mening att den klarat att hålla portföljens värde 
inom den risknivå som angivits. Söderberg & Partners har tillsammans med ekonomienheten 
haft en genomgång av policyn och risknivån i policyn och hur  kommunens medel för 
pensionsförpliktelser kan säkras på den långa sikt som policyn avser. Likviditetsbelastningen 
avseende pensionsåtagandet förväntas öka framöver och på 2040-talet accelererar denna 
utveckling. För att möta detta behöver kapitalet kunna ökas med både avsättningar och 
högre avkastning på portföljen så att kommunen når en konsolidering om 120% år 2043. 

Förslaget är att risknivån i portföljen kan ökas något i och med att placeringarna har en 
långsiktig karaktär. Samtidigt behöver fördelningen mellan aktiefonder och räntebärande 
fonder ha bredare intervall. I dagsläget är risknivån satt till att portföljen som mest kan tappa 
10% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som 
värdet den sista dagen varje månad). Det föreslås att risknivån ändras till att portföljen som 
mest kan tappa 20% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna. 
Detta innebär att portföljen behöver ha breda intervall för hur mycket kapital som får 
placeras i respektive tillgångsslag. Normalt styrs portföljen för att ha en så hög andel aktier 
som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen som ska vara 4% realt mätt över 
de senaste fem åren. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 111 /2022                
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems kommun, vilket ersätter tidigare policy beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-11-22 § 50.

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 111 KS/2022:361

Policy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems kommun

Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska 
belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Policyn förändrades senast avseende punkt 
3.12 i kommunstyrelsen den 8 november 2021, §109 dnr ks/2021:306. 

Den nuvarande policyn har varit lyckosam i mening att den klarat att hålla portföljens värde 
inom den risknivå som angivits. Söderberg & Partners har tillsammans med ekonomienheten 
haft en genomgång av policyn och risknivån i policyn och hur  kommunens medel för 
pensionsförpliktelser kan säkras på den långa sikt som policyn avser. Likviditetsbelastningen 
avseende pensionsåtagandet förväntas öka framöver och på 2040-talet accelererar denna 
utveckling. För att möta detta behöver kapitalet kunna ökas med både avsättningar och 
högre avkastning på portföljen så att kommunen når en konsolidering om 120% år 2043. 

Förslaget är att risknivån i portföljen kan ökas något i och med att placeringarna har en 
långsiktig karaktär. Samtidigt behöver fördelningen mellan aktiefonder och räntebärande 
fonder ha bredare intervall. I dagsläget är risknivån satt till att portföljen som mest kan tappa 
10% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som 
värdet den sista dagen varje månad). Det föreslås att risknivån ändras till att portföljen som 
mest kan tappa 20% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna. 
Detta innebär att portföljen behöver ha breda intervall för hur mycket kapital som får 
placeras i respektive tillgångsslag. Normalt styrs portföljen för att ha en så hög andel aktier 
som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen som ska vara 4% realt mätt över 
de senaste fem åren. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems kommun, vilket ersätter tidigare policy beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-11-22 § 50.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Policy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems kommun, vilket ersätter tidigare policy beslutad av
kommunfullmäktige 2018-11-22 § 50.

Sammanfattning av ärendet
Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att
minska belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Policyn förändrades senast
avseende punkt 3.12 i kommunstyrelsen den 8 november 2021, §109 dnr ks/2021:306.

Den nuvarande policyn har varit lyckosam i mening att den klarat att hålla portföljens
värde inom den risknivå som angivits. Söderberg & Partners har tillsammans med
ekonomienheten haft en genomgång av policyn och risknivån i policyn och hur
kommunens medel för pensionsförpliktelser kan säkras på den långa sikt som policyn
avser. Likviditetsbelastningen avseende pensionsåtagandet förväntas öka framöver och på
2040-talet accelererar denna utveckling. För att möta detta behöver kapitalet kunna ökas
med både avsättningar och högre avkastning på portföljen så att kommunen når en
konsolidering om 120% år 2043.

Förslaget är att risknivån i portföljen kan ökas något i och med att placeringarna har en
långsiktig karaktär. Samtidigt behöver fördelningen mellan aktiefonder och räntebärande
fonder ha bredare intervall. I dagsläget är risknivån satt till att portföljen som mest kan
tappa 10% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat
som värdet den sista dagen varje månad). Det föreslås att risknivån ändras till att
portföljen som mest kan tappa 20% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste
24 månaderna.
Detta innebär att portföljen behöver ha breda intervall för hur mycket kapital som får
placeras i respektive tillgångsslag. Normalt styrs portföljen för att ha en så hög andel
aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen som ska vara 4% realt
mätt över de senaste fem åren.
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Grundläggande tankar och motiv till föreslagna förändringar
Salems kommun har behov av att minska belastningen på kommunens ekonomi från
pensionsåtagande både vad gäller likviditetsbehov och pensionskostnader.  Nedan
beskrivs de mest övergripande förändringarna i portföljen och varför dessa skulle kunna
genomföras.

Ökad avkastning och mål om konsolideringsgrad

För att klara likviditetsbehovet som förväntas öka behövs kapital som kan användas när
det är dags att betala ut pension till de som tidigare jobbat i kommunen. Detta görs
genom avsättningar och avkastning på medel som finns i de fonder Söderberg & Partners
hanterar för pensionsförpliktelser åt Salems kommun.

En ökad avkastning kan ges genom en ökad risk i portföljen samtidigt som kommunen
avsätter ytterligare medel till portföljen och på det sättet kan kommunen nå den
konsolidering om 120% till år 2043 som är nödvändig för att klara utbetalningarna utan
att riskera framtida belastning på likviditeten.

Målet med förvaltningen är att avkastningen ska vara fyra procent per år i reala termer,
det vill säga justerat för inflation. Idag är målet två procent per år i reala termer.

Tillåtna tillgångsslag

Portföljen har idag kunnat hantera aktierelaterade instrument samt svenska och
utländska aktier. Detta har aldrig hanterats, då portföljen bara har placerat i aktiefonder
och räntebärande värdepapper. Därför föreslås att det bara tillåts att fonden får placera i
räntebärande värdepapper, svenska och utländska aktiefonder, likvida medel i svenska
kronor och alternativa tillgångar.
När det gäller räntebärande värdepapper föreslås att portföljen inte får innehålla direkta
placeringar i räntebärande värdepapper, utan endast i värdepappersfonder.

Ökad risk i portföljen

Hanteringen av strategi och riskbegränsning är i metod densamma som tidigare, men
risken i portföljen ökar från att idag kunna tappa 10% i värde i förhållande till det högsta
värdet de senaste 24 månaderna till att som mest kunna tappa 20%.

Portföljen behöver för att kunna hantera risken förändra hur stor andel av respektive
tillgångsslag som får finnas i portföljen. För att kunna få ut så hög avkastning som möjligt
bör andelen aktier i portföljen vara högre än i dagsläget, då aktier över tid ger högre
avkastning än räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan tillgångsslagen kommer
att variera över tiden och i vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet
ska äventyras.

Utvärdering mot index

Idag finns inte det långsiktiga avkastningsmålet beskrivet i texten, och förslaget är att
detta behöver bli tydligare och det bör stå att målet är 4% realt sett över en rullande
5-årsperiod.

Rapportering

I rapporteringen föreslås att redogörelserna ska innehålla något fler delar för att bättre
kunna jämföra över åren hur portföljens utveckling ser ut. Till exempel föreslås att vi ska
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kunna följa den förväntade tillgångsutvecklingen till och med årsskiftet samt hur
avkastningen ser ut jämfört med avkastningsmålet med fem års historik.

Effekt på kommunens ekonomi

De föreslagna förändringarna i portföljens risknivå beräknas ge en positiv effekt på
kommunens ekonomi då förändringarna innebär en högre förväntad avkastning på lång
sikt. Den högre risken innebär dock att portföljens marknadsvärde kommer att fluktuera
mer än tidigare, vilket kommer att innebära en större påverkan på kommunens resultat
från år till år.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1 - Förteckning över förändringsförslag mellan nuvarande och kommande policy
Bilaga 2 - Policy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser

Delges

Ekonomienheten
HR-enheten
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Pensionsskuld
Förteckning över förändringsförslag i 
policy för förvaltning av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser

Bilaga 1
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1.1 Bakgrund
1.1 Förmånsbestämda pensioner
• Kommunen har ett åtagande till sina nuvarande och tidigare anställda 

i form av utlovad pension efter arbetslivet. Dessa förmånsbestämda 
löften innebär att kommunen har lovat den anställda en utbetalning 
på en viss nivå och tar risken för att denna nivå upprätthålls. 
Förmånsbestämd pension skiljer sig från avgiftsbestämd, exempelvis 
AKAP-KL, där individen själv tar risken för pensionens storlek. De 
förmånsbestämda löftena tryggas genom pensionsskuld i 
kommunens redovisning, antingen i balansräkningen eller i 
ansvarsförbindelsen. Kommunen behöver ej teckna någon 
kreditförsäkring eftersom pensionslöftena garanteras via den 
kommunala skatteborgen.

• Individer födda 1986 och senare omfattas av AKAP-KL som är 
avgiftsbestämd och finansieras löpande i form av försäkringspremie. 
På grund av detta är de kommunala förmånsbestämda lösningarna 
satta i s.k. run-off och kommer om 60 år vara i stort sett helt 
avvecklade.

• I dagsläget (2018) är dock kostnaderna för de förmånsbestämda 
löftena fortfarande relativt höga och kostnaderna för nyintjänande 
pensioner förväntas även öka kraftigt de närmsta åren. Det är därför 
viktigt att kommunen jobbar strukturerat och långsiktigt för att hantera 
dessa kostnader

2

Aktuell skrivelse
• Kommunen har ett stort pensionsåtagande för nuvarande och 

tidigare anställda. Kostnad- och likviditetsbelastning för detta 
åtagande kommer att öka framöver och belasta kommunen under en 
mycket lång tid framöver. För att minska denna belastning har 
kommunen avsatt medel för att möta pensionsåtagandet.

• Avsatta medel har en långsiktig karaktär och ska i förvaltningen 
beakta kommunens behov av medel för pensionsutbetalningar för 
redan ingångna och kommande pensionsåtaganden.

Förslag
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1.2 Övergripande förvaltningsmål

• Kommunens pensionsfond skall användas för att på lång sikt minska 
pensionsskuldens belastning på ekonomin. Den totala 
pensionsskulden består idag av två delar, en i ansvarsförbindelsen 
och en i balansräkningen. Det övergripande målet med förvaltningen 
är att på lång sikt minska den resultat- och likviditetsmässiga 
påverkan av kommunens totala pensionsskuld på ekonomin.

• Det är främst den finansiella kostnaden hänförlig till pensionsskulden 
i form av räntekostnad och värdesäkringskostnad som kommunen 
ämnar fokusera på. I dagsläget visas dessa kostnader ej i 
redovisningen för den del av pensionsskulden som finns i 
ansvarsförbindelsen, men ökning av denna skuld på grund av ränta 
och värdesäkring ska inkluderas när den finansiella kostnaden 
fastställs i uppföljningen av förvaltningen.

• Kostnad för nyintjänande ska kommunen, om det ekonomiska läget 
medger, antingen finansiera genom att löpande sätta av kapital i 
fondering, eller genom att löpande trygga intjänandet via en 
försäkringspremie till upphandlat försäkringsbolag.

• Uttag ur fonderingen för att minska likviditetsbelastningen görs om 
tillräcklig buffert finns i fondering finns för att täcka förväntad framtida 
utveckling av pensionskostnad.

3

Aktuell skrivelse
• Det huvudsakliga målet med kapitalförvaltningen är att minska 

belastningen på kommunens ekonomi från pensionsåtagande, både 
vad gäller likviditetsbehov och pensionskostnader. 

• Likviditetsbelastningen avseende pensionsåtagandet förväntas öka 
framöver och på 2040-talet accelererar denna utveckling. För att 
möta detta ska de förvaltade pensionsmedlen ökas med hjälp av 
avsättningar och avkastning så att kommunen når en konsolidering 
om 120% år 2043

• Efter att detta mål har nåtts kommer avkastningen från portföljen i 
kombination med en minskande pensionsskuld att skapa ett 
överskott av kapital relativt storleken på pensionsskulden. Detta 
överskott kan användas till uttag för att täcka likviditetsbehov 
hänförliga till pensionsåtagandet. 

• Pensionskostnaderna förväntas framöver öka mer relativt 
kommunens skatteintäkter. Denna utveckling väntas fortgå till mitten 
på 2040-talet för att därefter avta. I takt med att kapitalet ökar 
kommer även avkastningen från kapitalförvaltningen att öka. Detta 
minskar den resultatmässiga belastningen på kommunens ekonomi 
hänförlig till de ökande pensionskostnaderna.

• Mot bakgrund av ovanstående är en rimlig målsättning att 
kapitalförvaltningen ska ge en långsiktig avkastning på 4 procent per 
år i reala termer, d v s justerat för inflation.

Förslag
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2.1 Övergripande strategi och 
riskbegränsning
• För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en 

relativt hög andel riskfyllda tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid 
kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt 
aktier) styras dynamiskt. 

• Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen 
som mest kan tappa 10% i värde i förhållande till det högsta värdet 
de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen 
varje månad). 

• Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på 
övergripande nivå. För att kunna agera på detta sätt krävs breda 
intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive 
tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas 
kraftigt för att skydda portföljens värde att från att falla mer än 10%. 

• Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan 
tillgångsslagen att i normalläget ha en så hög andel aktier som 
möjligt för att maximera den förväntade avkastningen.

• För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till 
pensionsåtagandet kan delar av kapitalet placeras i 
realränteobligationer. 

4

Aktuell skrivelse
• För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en 

relativt hög andel riskfyllda tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid 
kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt 
aktier) styras dynamiskt. 

• Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen 
som mest kan tappa 20% i värde i förhållande till det högsta värdet 
de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen 
varje månad). 

• Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på 
övergripande nivå. För att kunna agera på detta sätt krävs breda 
intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive 
tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas 
kraftigt för att skydda portföljens värde att från att falla mer än 20%. 

• Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan 
tillgångsslagen att i normalläget ha en så hög andel aktier som 
möjligt för att maximera den förväntade avkastningen.

• För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till 
pensionsåtagandet kan delar av kapitalet placeras i 
realränteobligationer. 

Förslag
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3.1 Tillåtna tillgångsslag

• Pensionsfondens medel får placeras i följande tillgångsslag. En 
detaljerad beskrivning över tillåtna tillgångsslag återfinns längre fram 
i policyn:

• Räntebärande värdepapper 

• Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument 

• Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument

• Likvida medel i svenska kronor

• Alternativa tillgångar

• Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och 
andra typer av instrument för att nå aktieindexexponering som inte 
står i strid med övriga begränsningar i denna policy.

5

Aktuell skrivelse
• Pensionsfondens medel får placeras i följande tillgångsslag. En 

detaljerad beskrivning över tillåtna tillgångsslag återfinns längre fram 
i policyn:

• Räntebärande värdepapper

• Svenska och utländska aktiefonder

• Likvida medel i svenska kronor

• Alternativa tillgångar

Förslag
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3.2 Övergripande placeringslimiter

• Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som 
respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få utgöra av 
pensionsfondens totala marknadsvärde. 

• Tabell 12 Övergripande limiter för tillgångsslagen

6

Aktuell skrivelse
• Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som 

respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få utgöra av 
pensionsfondens totala marknadsvärde. 

• Tabell 12 Övergripande limiter för tillgångsslagen

Förslag
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3.3 Aktuella placeringslimiter

• Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i 
enlighet med resonemanget i punkt 2.2. I vissa lägen måste andelen 
aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det 
exempelvis finns risk för att portföljen kommer att falla under det på 
förhand definierade säkerhetsgolvet om 90% av högsta värdet de 
senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de aktuella 
placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika 
tillgångsslag. 

• De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de 
övergripande placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa situationer 
kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera en 
vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna. 

7

Aktuell skrivelse
• Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i 

enlighet med resonemanget i punkt 2.2. I vissa lägen måste andelen 
aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det 
exempelvis finns risk för att portföljen kommer att falla under det på 
förhand definierade säkerhetsgolvet om 80% av högsta värdet de 
senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de aktuella 
placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika 
tillgångsslag. 

• De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de 
övergripande placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa situationer 
kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera en 
vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna. 

Förslag
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3.4 Räntebärande värdepapper

• Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: 

• Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller 
motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande papper med 
god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att 
följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den 
genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande.

• Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna. 

• Vid placering direkt i räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. 
Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av pensionsfondens marknadsvärde 
samt maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur 
lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av 
fonden. Summan av exponeringen i emittentkategorierna får aldrig överstiga 
limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen. Som exempel får 
summan av exponeringen i kategori C till E aldrig överstiga 40% inom 
durationsintervallet 3-7 år. Samma sak gäller för respektive durationskategori. 

• Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under 
kategori C. Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. 
Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren 
har rating från både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem 
ligger på angiven nivå.

• Placering i värdepapper emitterade av Salems kommun eller närstående bolag är 
inte tillåtet.
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Aktuell skrivelse
• Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, 

får placeras i: 
• Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller 

motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande 
papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens 
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med 
kort varsel och den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara 
tillfredsställande.

Förslag
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3.5 Aktier och aktierelaterade 
instrument
• Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske via fonder eller som 

strukturerade produkter (se nedan). Placering direkt i enskilda aktier 
är inte tillåtet. 

3.6 STRUKTURERADE PRODUKTER

• Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med 
räntebärande värdepapper i ett och samma strukturerade 
värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är 
att en kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. 
Aktierelaterade instrument ska som huvudregel betraktas som en 
aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar exponering 
gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars 
konstruktion innebär en kreditrisk som är högre än de limiter som 
avser kreditrisk i Tabell 2. Väl diversifierade strukturerade produkter 
kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som 
anges i denna policy. Jämförelseindex för dessa produkter kan i 
sådana fall anpassas efter den specifika produkten. 
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Aktuell skrivelse
• Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske via fonder. Placering 

direkt i enskilda aktier är inte tillåtet. 

Förslag
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3.6 Valutasäkring
• Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras. 

10

Aktuell skrivelse
• Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras till 

svenska kronor. 

Förslag
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4.2.1 Utvärdering mot index
• Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand 

jämföras med det långsiktiga avkastningsmålet. Över börs- och 
konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas mot 
normalallokeringens sammansättning av nedanstående index. Utöver 
utvärderingen av totalportföljens avkastning ska respektive 
placerings värdeutveckling utvärderas mot ett relevant 
jämförelseindex minst årligen.
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Aktuell skrivelse
• Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första 

hand jämföras med det långsiktiga avkastningsmålet som är 
4% realt sett över en rullande 5-årsperiod. Över börs- och 
konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas mot 
normalallokeringens sammansättning av nedanstående index. 
Utöver utvärderingen av totalportföljens avkastning ska 
respektive placerings värdeutveckling utvärderas mot ett 
relevant jämförelseindex minst årligen.

Förslag



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

5 Rapportering
5.1 MÅNADSRAPPORT

• Till kommunstyrelsen skall en skriftlig redogörelse lämnas avseende 
pensionsportföljens förvaltning. fyra gånger per år (i samband med 
beslut om budget, uppföljning per mars månad, delårsrapport per juli 
månad samt bokslut).

• Redogörelsen ska innehålla följande:
• Pensionsportföljens totala avkastning under månaden och 

under året
• Aktuell risk och riskbuffert i pensionsportföljen. 
• Procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
• Avkastning mot jämförelseindex.

5.2 ÅRSRAPPORT

• Till kommunstyrelsen ska en årsrapport över pensionsfondens 
förvaltning lämnas. Det övergripande förvaltningsmålet ska 
uppdateras med aktuell siffra, givet de avsättningar eller uttag som 
gjorts till pensionsfonden under året. Vid detta tillfälle utvärderas, i 
förekomna fall, även kommunens externa förvaltare och deras 
prestation. Vid samma tillfälle ska även eventuell intern förvaltning 
utvärderas av kommunstyrelsen. I övrigt ska rapporten innehålla 
samma punkter som delårsbokslutsrapporten.
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Aktuell skrivelse
5.1 DELÅRSRAPPORT

• Till kommunstyrelsen skall en skriftlig redogörelse lämnas avseende 
pensionsfondens förvaltning. fyra gånger per år (i samband med beslut 
om budget, delårsuppföljningar samt bokslut).

• Redogörelsen ska minst innehålla följande:

• Pensionsfondens totala avkastning under månaden och under 
året

• Aktuell risksituation i pensionsfonden. 

• Procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

• Avkastning mot jämförelseindex.

• Förväntad tillgångsutveckling t.o.m. årsskiftet

• Avkastning vs. avkastningsmål (4% realt) – 5 års historik

• Insättningar och uttag

• I samband med bokslut ska kommunens externa förvaltare och deras 
prestation utvärderas. 

Förslag
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1 PENSIONSFONDEN– ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI

1.1 BAKGRUND

Kommunen har ett stort pensionsåtagande för nuvarande och tidigare anställda. Kostnad- och
likviditetsbelastning för detta åtagande kommer att öka framöver och belasta kommunen under en
mycket lång tid framöver. För att minska denna belastning har kommunen avsatt medel för att möta
pensionsåtagandet.

Avsatta medel har en långsiktig karaktär och ska i förvaltningen beakta kommunens behov av medel
för pensionsutbetalningar för redan ingångna och kommande pensionsåtaganden.

1.2 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅL

Det huvudsakliga målet med kapitalförvaltningen är att minska belastningen på kommunens
ekonomi från pensionsåtagande, både vad gäller likviditetsbehov och pensionskostnader.

Likviditetsbelastningen avseende pensionsåtagandet förväntas öka framöver och på 2040-talet
accelererar denna utveckling. För att möta detta ska de förvaltade pensionsmedlen ökas med hjälp av
avsättningar och avkastning så att kommunen når en konsolidering om 120% år 2043

Efter att detta mål har nåtts kommer avkastningen från portföljen i kombination med en minskande
pensionsskuld att skapa ett överskott av kapital relativt storleken på pensionsskulden. Detta överskott
kan användas till uttag för att täcka likviditetsbehov hänförliga till pensionsåtagandet.

Pensionskostnaderna förväntas framöver öka mer relativt kommunens skatteintäkter. Denna
utveckling väntas fortgå till mitten på 2040-talet för att därefter avta. I takt med att kapitalet ökar
kommer även avkastningen från kapitalförvaltningen att öka. Detta minskar den resultatmässiga
belastningen på kommunens ekonomi hänförlig till de ökande pensionskostnaderna.

Mot bakgrund av ovanstående är en rimlig målsättning att kapitalförvaltningen ska ge en långsiktig
avkastning på 4 procent per år i reala termer, d v s justerat för inflation.

2 FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL
I dessa föreskrifter redogörs för de övergripande riktlinjerna som skall gälla vid förvaltningen av
pensionsmedel. Föreskrifterna utgör ett regelverk för kapitalförvaltningen.

2.1 ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH RISKBEGRÄNSNING

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.

Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 20% i värde i
förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje
månad).

Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på
detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag.
Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde att från
att falla mer än 20%.

Sida 4



FÖRESKRIFTER 2022-09-01

Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget ha
en så hög andel aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen.

För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av kapitalet
placeras i realränteobligationer.

2.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER

Förvaltningen av pensionsfonden ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför är
placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De
övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, d v s den
absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m.m. De övergripande
placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att
investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och maximal andel av
pensionsfonden.

De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärdet för
pensionsfonden, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor andel som får
investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt.

3 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER

3.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG

Pensionsfondens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna
tillgångsslag återfinns längre fram i policyn:

▪ Räntebärande värdepapper
▪ Svenska och utländska aktiefonder
▪ Likvida medel i svenska kronor
▪ Alternativa tillgångar
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3.2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje
tidpunkt ska få utgöra av pensionsfondens totala marknadsvärde.

Tabell 12 Övergripande limiter för tillgångsslagen

Tillgångsslag Min Normal Max

1. Likvida medel 0 % 0% 10 %
2. Räntebärande värdepapper 20 % 30% 100 %
4. Aktier

5.Andel svenska aktier
6. Andel utländska aktier

0 %
0 %
60 %

70%
30%
70%

80 %
40 %
100 %

7. Alternativa tillgångar 0 % 0% 10 %

3.3 AKTUELLA PLACERINGSLIMITER

Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget i punkt
2.2. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det exempelvis
finns risk för att portföljen kommer att falla under det på förhand definierade säkerhetsgolvet om
80% av högsta värdet de senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de aktuella
placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag.

De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera
förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.

3.4 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:
▪ Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU

bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den
genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande.

3.5 AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT

Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske via fonder. Placering direkt i enskilda aktier är inte tillåtet.

3.6 VALUTASÄKRING

Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras till svenska kronor.

3.7 BELÅNING SAMT ÅTERINVESTERING AV KUPONGER MM

Tillgångarna i pensionsfonden får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning
på fondens tillgångar ska återinvesteras. Detta gäller dock inte i den mån de ska möta
pensionsutbetalningar.
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3.8 LIKVIDITET

Likviditetsrisken ska begränsas genom att kommunen främst ska placera i tillgångar noterade på
publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall kommunen kan tjäna på att bära en
likviditetsrisk på grund av pensionsfondens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga
riktlinjer i denna policy.

3.9 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den
totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan vara valutor,
råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder. Investeringar
klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som investeringen görs i. Mot
bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet med en investering i dessa
tillgångar får dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om korrelationen mellan
tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att tillgången ökar
pensionsfondens totala risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt genomförbart. Dessa
investeringar bör vidare ske i former med en daglig värdering samt betryggande likviditet.

3.10 REBALANSERING VID ÖVERTRÄDELSE AV ÖVERGRIPANDE LIMIT

Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med
ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i
motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som
överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit
underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

3.11 ANSVARSFULLA PLACERINGAR

Kommunen ska vid val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik, ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet.
 
Placeringar medges inte direkt i företag som har produktionen eller försäljningen av krigsmateriel,
pornografi eller tobaks- och alkoholvaror som en väsentlig del av verksamheten. Vidare medges inte
placeringar direkt i företag som till en väsentlig del av verksamheten utvinner fossila bränslen.
Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila
bränslen genom t.ex. produktion och prospektering.
 
Kommunens ställning medför ett ansvar att verka för god etik, vilket definieras som avståndstagande
från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer. Kommunen har
som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer de internationella normer
för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater
som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning.
 
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ska kommunen även använda sig av så kallad
positiv screening som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav istället för att välja bort.
Kommunen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att lösa klimatutmaningarna
eller som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa investeringar kan göras inom ramen
för riktlinjerna ovan men i de fall det rör sig om investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna
avvika från dessa. Detta förutsätter dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i
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lösnings- eller omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning.
Max 10% av totalportföljen tillåts placeras i denna fondtyp.

Vid oklarheter är det Ekonomienhetens ansvar att efter utredning tydliggöra ett ställningstagande.

4 FÖRVALTNING AV KAPITALET

4.1 FÖRVALTNINGSUPPDRAGET

Kapitalet kan förvaltas internt eller externt och som specialist- eller blandmandat. I nedanstående
tabell framgår vilka uppgifter kommunen kan sköta själv samt vilka uppgifter som ska hanteras av
externa förvaltare och rådgivare.

Tabell 3 Uppdelning av förvaltning på tillgångsslag

Uppgift Intern förvaltning Extern förvaltare
Räntebärande placeringar – kort ränta 0% - 100 % 100  - 0 %
Räntebärande placeringar – nominella
obligationer

0% - 100 % 100  - 0 %

Räntebärande placeringar – realobligationer 0% - 100 % 100 – 0 %

Aktier Sverige
Endast indexrelaterad

förvaltning*
Indexrelaterad och
aktiv förvaltning

Aktier Världen
Endast indexrelaterad

förvaltning*
Indexrelaterad och
aktiv förvaltning

Riskbevakning och uppdatering av aktuella
limiter

0% 100 %

* Indexförvaltning innebär passiv förvaltning som har som huvudsyfte att följa ett underliggande marknadsindex.
Bland instrumenten återfinns aktieindexfonder, aktieindexobligationer, konvertibler mm.

4.2 UPPFÖLJNING

Det övergripande syftet med uppföljningen är att kontrollera pensionsfondens värdeutveckling mot
pensionsskulden. Detta sker genom att kommunens pensionsåtagande ska värderas löpande och
jämföras med aktuella uppgifter för pensionsfondens marknadsvärde inklusive avkastning. Aktuella
data om pensionsåtagandet ska inhämtas från kommunens skuldadministratör vid behov, dock med
beaktande av de eventuella kostnader detta kan innebära.

4.2.1 UTVÄRDERING MOT INDEX

Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand jämföras med det långsiktiga
avkastningsmålet som är 4% realt sett över en rullande 5-årsperiod. Över börs- och konjunkturcykeln
kan portföljen även utvärderas mot normalallokeringens sammansättning av nedanstående index.
Utöver utvärderingen av totalportföljens avkastning ska respektive placerings värdeutveckling
utvärderas mot ett relevant jämförelseindex minst årligen.
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Tabell 4 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering

Tillgångsslag Index
Räntebärande tillgångar OMRX Bond eller motsvarande
Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) eller
motsvarande

Alternativa tillgångar OMRX T-Bill +2%

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas
till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden.

4.2.2 EXTERN FÖRVALTARES BEHÖRIGHET

Förvaltaren ska:
▪ antingen vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för

förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som
anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

Vid beslut av att anlita extern förvaltare/rådgivare av hela eller delar av pensionsfondens tillgångar
ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal.

4.2.3 URVALSKRITERIER FÖR EXTERNA FÖRVALTARE

Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut.
Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.

4.2.4 EXTERNA FÖRVALTARENS ÅTAGANDEN

Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy.

4.2.5 AVVECKLING AV FÖRVALTARE OCH FONDER

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta
faktorer uppskattas.

5 RAPPORTERING

5.1 DELÅRSRAPPORT

Till kommunstyrelsen skall en skriftlig redogörelse lämnas avseende pensionsfondens förvaltning.
fyra gånger per år (i samband med beslut om budget, delårsuppföljningar samt bokslut).

Redogörelsen ska minst innehålla följande:
▪ Pensionsfondens totala avkastning under månaden och under året
▪ Aktuell risksituation i pensionsfonden.
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▪ Procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
▪ Avkastning mot jämförelseindex.
▪ Förväntad tillgångsutveckling t.o.m. årsskiftet
▪ Avkastning vs. avkastningsmål (4% realt) – 5 års historik
▪ Insättningar och uttag

I samband med bokslut ska kommunens externa förvaltare och deras prestation utvärderas.

6 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER

6.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR

▪ fastställa placeringspolicyn
▪ fatta beslut om revidering av policyn
▪ kontrollera att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 11 kap

2-4§.

6.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR

▪ tillse att förvaltningen sker enligt reglerna i denna placeringspolicy
▪ besluta om och i vilka delar av portföljen som skall förvaltas internt resp. externt
▪ besluta om anlitande och avveckling av extern förvaltare
▪ fortlöpande följa utvecklingen av pensionsmedelsförvaltningen
▪ bedöma behovet av att uppdatera policy och placeringsregler

6.3 EKONOMIENHETENS ANSVAR

▪ initiera och svara för att förslag till uppdatering av placeringspolicyn utarbetas
▪ genomföra upphandling och utvärdering av extern risk- och allokeringsansvarig och

extern kapitalförvaltare samt föreslå val, eller i förekommande fall, avveckling av
densamma.

▪ genomföra transaktioner enligt placeringspolicyn och bevaka limiter i extern
förvaltares månadsrapporter och godkänna extern förvaltares förslag om
rebalansering

▪ kontrollera att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna
placeringspolicy

▪ vara företrädare gentemot externa motparter
▪ fortlöpande rapportera om portföljens exponering i relation till fastställda limiterna i

denna placeringspolicy till kommunstyrelsen följa kommunens regler för attest och
intern kontroll.

Sida 10



FÖRESKRIFTER 2022-09-01

7 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER

Aktieportfölj En förmögenhet som är placerad i aktier.
Aktuell placeringslimit Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten

tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål.
Allokering Fördelning av tillgångsslag i portföljen
Ansvarsförbindelse Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen, dvs inte i

balansräkningen
Avsättning Del av pensionsskuld som redovisas i balansräkningen
Benchmark Jämförelseindex
Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande

värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl.
Diskontera Nuvärdesberäkna exempelvis framtida pensionsåtaganden.
Diskonteringsränta Den ränta som används för att nuvärdesberäkna exempelvis framtida

åtaganden
Diversifiering Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika

tillgångs-slag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja
avkastningen i en portfölj.

Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och
kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån.
Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika
med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.

Emittent Utgivare och garant av finansiella instrument.
Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som

förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.
Index Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.
Kassaflöde Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar
Kreditrisk Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte

kan infria löftet om återbetalning av lånet.
Konsoliderinsgrad Andel av pensionsskulden som täcks av förvaltade pensionsmedel
Likvida medel Medel på bankräkning o dyl som kan omsättas med kort varsel.
Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument

eller på en marknad. Även benämning för kassamedel.
Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
Löptid Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.
Marknadsränta Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer
Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens

rådande prisnivå.
Marknadsvärderad skuld Pensionsåtagande värderat med marknadsränta istället för med fastställd

bokföringsränta.
Matchning Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande papper infaller vid

samma tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning
MSCI AC World index Morgan Stanleys världsindex (All Countries) för globala aktier
Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.
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OMRX Bond index OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella
benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten

OMRX Real index OMX-gruppens värdeviktade index bestående av samtliga statliga
realränteobligationer

Option Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte
skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss
egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen
ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa
egendomen ifråga.

Placeringshorisont Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade.

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en
skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.

Realobligation Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp
med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att
framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft. Även kallat
realränteobligation.

Realränta Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till
inflationen.

Rebalansering I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de
övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara
inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om för att
återigen vara i balans med limiterna.

Riskkontroll Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.
Riskfri ränta Den ränta, till vilken kommunen kan sätta av medel, som inte innebär

någon risk.
Ränteportfölj En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.
SIX PRX-index SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av

bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar.
Specialistuppdrag En kapitalförvaltare som endast förvaltar ett tillgångsslag. Till skillnad

mot blanduppdrag där varje förvaltare förvaltar två eller flera
tillgångsslag.

Strukturerad produkt Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma
strukturerade värdepapper.

Säkerhetsgolv Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får
falla till i relation till målet.

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.
Valutarisk Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att

den egna valutan stiger / utländska valuta faller.

Sida 12



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 1

Kommunfullmäktige

NR 33 

                             KS/2022:415

§ X 

                                                                                                  
Reviderad äldreplan 2022-2027                                                                                            
Befolkningsprognoser visar att kommunen har kapacitet att ta hand om de äldre inom 
befintliga ramar fram till 2030. Personalförsörjning, ny lagstiftning och kvalitet är exempel på 
områden som lyfts fram i äldreplanen. Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och 
politiker i Salems kommun och syftar till att ge vägledning för kommunens planerings- och 
utvecklingsarbete gällande äldreområdet. Planen beskriver nuläget och förutsättningar inom 
äldreområdet och ska ligga till grund för strategiska beslut i budgetarbetet och för 
kvalitetsarbetet. Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 
2022 § 76 och beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat 28 september 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 112 /2022                                             
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Äldreplan 2022-2027.                                                                          
______________________                                                                                                                       
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 112 KS/2022:415 

Reviderad äldreplan 2022-2027

Befolkningsprognoser visar att kommunen har kapacitet att ta hand om de äldre inom 
befintliga ramar fram till 2030. Personalförsörjning, ny lagstiftning och kvalitet är exempel på 
områden som lyfts fram i äldreplanen.
Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till 
att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet.

Planen beskriver nuläget och förutsättningar inom äldreområdet och ska ligga till grund för 
strategiska beslut i budgetarbetet och för kvalitetsarbetet.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2022 § 76 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat 28 september 2022. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Äldreplan 2022-2027. 

Yrkanden
Anders Klerkefors (R) yrkar att en ytterligare beslutspunkt läggs till ordförandens förslag till 
beslut: När nästa uppdatering görs av planen ska vikten av att tillgodose äldres bostadsbehov 
på den ordinarie bostadsmarknaden vara en del av den. 

Proposition 
Först ställer ordföranden sitt förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Därefter ställer ordföranden Anders Klerkefors (R) yrkande om en ytterligare beslutspunkt 
mot att kommunstyrelsen avslår yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Äldreplan 2022-2027. 

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Socialförvaltningen
Richard Damberg
Utredare

Socialnämnden
SN/2022:139

Reviderad Äldreplan 2022-2027

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Äldreplanen 2022-2027

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Äldreplanen 2022-2027.

Sammanfattning av ärendet
Befolkningsprognoser visar att kommunen har kapacitet att ta hand om de äldre inom befintliga
ramar fram till 2030. Personalförsörjning, ny lagstiftning och kvalitet är exempel på områden som

lyfts fram i äldreplanen.

Ärendet

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till att ge
vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet.

Planen beskriver nuläget och förutsättningar inom äldreområdet och ska ligga till grund för
strategiska beslut i budgetarbetet och för kvalitetsarbetet.

Kapacitetsutredningen visar att befolkningen i Salems kommun beräknas att öka från 17 500 år

2022 till ungefär 19 800 personer år 2030. I gruppen äldre är det ungefär åtta procent som behöver

utökad hemtjänst eller en plats på äldreboende. Kommunen är väl rustad att ta hand om denna

ökning. Idag finns det plats på Salarp på två stängda avdelningar. Andra möjligheter är via ett

samarbete i länet. Det finns också möjlighet att köpa platser på Rostorp i mån av plats.

Antalet hemtjänsttagare kommer att öka, men inte lika kraftigt som tidigare beräknat. Ett

effektivare arbetssätt IBIC är ett verktyg bland flera för att hantera ökningen.

Dagverksamheten bör också utökas.
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Personalförsörjningen har varit en utmaning och verksamheterna behöver arbeta för att locka och

behålla personal genom att verka för att vara en attraktiv arbetsplats. Språkutbildning är ett viktigt

inslag både för upplevd kvalitet och för personalförsörjningen.

Ny lagstiftning kommer sannolikt att träda i kraft under 2024. Vi behöver följa utvecklingen och se

över verksamheten och utreda hur vi kan arbeta ännu mer förebyggande, hälsofrämjande och

stödja funktionsförmågan i än högre grad.

I övrigt är äldreplanen reviderad bland annat med:

● tydligare disposition

● förklaringar av termer

● sammanfattning av ny lagstiftning

● anpassning av texten till målgruppen intresserade medborgare

● vision och mål för äldreomsorgen

● kvalitetsarbetet har lyfts fram

● språkutbildningar

● satsningar framöver

● uppdatering av övrig data

Finansiering
Ingen finansiering är aktuell.
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Inledning

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och har flera syften. Den
ska ge en bild av vilka mål, visioner och strategier Salems kommun har för äldreomsorgen. Den är ett sätt
att kommunicera utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen i kommunen. Dessutom ska den ge en
vägledning för planerings och -utvecklingsarbetet med ett stöd i det praktiska arbetet och även till lokala
verksamhetsplaner.

Äldreomsorgsplanen ska gälla fram till och med 2027. Det innebär att den kommer att behöva förändras
löpande. Förändringar i lagstiftning, förordningar med mera kommer att påverka vad som styr. Utveckling
av teknik, medicin och förebyggande arbete kommer påverka hur vi arbetar. Därför ska planen
kontinuerligt uppdateras samt årligen redovisas och fastställas av socialnämnden.

I planen anges ett antal strategiska områden som kommer att vara i fokus för att på bästa möjliga sätt
möta kommuninvånarnas behov av äldreomsorg: kvalitetsarbete, välfärdsteknik etc.

Planen är framtagen av utredare på socialförvaltningens planerings- och utvecklingsenhet med stöd av
berörda verksamhetschefer, anhörigkonsulent samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Den uppdaterade planen har fokuserat bland annat på att öka läsbarheten genom att lyfta det relevanta.
Ny information (bland annat lagstiftning och uppdatering av tabeller) har lagts till, annan inaktuell har
tagits bort. Andra ändringar är:

● tydligare disposition

● förklaringar av termer

● sammanfattning av ny lagstiftning

● anpassning av texten till målgruppen intresserade medborgare

● vision och mål för äldreomsorgen

● kvalitetsarbetet har lyfts fram

● språkutbildningar

● satsningar framöver

Planen ska göras tillgänglig för Salemborna via salem.se.
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Bakgrund och vision

Det är en ny fas i livet som påbörjas när man når pensionsåldern. Pensionärer är ingen enhetlig grupp.
Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Det är också stor skillnad på att vara 65 år och att vara
95 år. Många som nu går i pension ”mitt i livet” tar med sig en aktiv livsstil i pensioneringen. De kommer
att ha många innehållsrika år framför sig. Kommunen behöver anpassa sina verksamheter efter
förändrade behov och resurser. För att få kunskap om framtida behov är omvärldsanalys, kartläggning
och dialog med kommuninvånarna viktiga verktyg.

Vision

Äldreomsorgen i Salem har som vision att tillhandahålla vård och omsorg med hög kvalitet utifrån
brukarens behov och önskemål enligt målsättningen med personcentrerad vård. Detta ställer krav på
flexibilitet i verksamheten parallellt med att verksamheten ska vara förutsägbar för att erbjuda trygghet
för brukaren .1

“den största rädslan är ensamhet och isolering!”

“jag vill förstå och bli förstådd!”

“att få bidra och påverka ger mening”

“trygghet och gemenskap”

bildtext: citat från invånareundersökningen “Hur vill Salems äldre invånare leva och bo om de en dag
får behov av ett anpassat boende”.

1 https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=vision%20%C3%A4ldreomsorg
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Begrepp och definitioner

Hemtjänst

Personer som har svårt att sköta hemmet eller sin egen omvårdnad på grund av sjukdom, ålder eller
funktionsnedsättning kan få hemtjänst. Hemtjänsten utförs utifrån beviljad insats, det kan vara en eller
flera delar i vardagen som man får hjälp med. I hemtjänsten ingår en servicedel och en omvårdnadsdel.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är för den som inte kan ta sig till en sjukvårdsinrättning. I hemsjukvården arbetar
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Undersköterskor utför hemsjukvård på delegation.
Region Stockholm är ansvarig.

Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att återfå en rimlig hälsa efter en
sjukdom eller skada. Målet är att uppnå bästa möjliga funktion och förbättra delaktighet i samhället.

Ordinärt boende

Egna boenden i olika former, även senior och trygghetsboende.

Särskilt boende

En biståndsbedömd boendeform för äldre som har omfattande behov av vård och omsorg. Personal finns
tillgänglig dygnet runt. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Korttidsboende

Ett boende utanför det egna hemmet och avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt.
Korttidsboende erbjuds bland annat för rehabilitering, växelvård och viss social svikt. Kräver
biståndsbedömning.

LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder som
autism och utvecklingsstörning goda levnadsvillkor. Det kan ske på korttidsboende, med personlig
assistans eller daglig verksamhet exempelvis. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är anpassade bostäder för personer som har fyllt 70 år. Boendeformen ska innehålla
gemensamhetsutrymmen och personal för sociala aktiviteter.

Välfärdsteknik

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet.
Välfärdsteknik handlar också om digitala arbetsmetoder och arbetssätt relaterat till vård- och
omsorgspersonal
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Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett analysverktyg framtaget av SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att
jämföra information om kvalité, resultat och kostnader med rikets kommuner inom bland annat
äldreomsorg.

IBIC

Individens behov i centrum för en strukturerad vård och omsorgsdokumentation hos både
biståndshandläggare och utförare.

Demensboende

På ett demensboende ges stöd och omsorg som är särskilt inriktad för personer med

demenssjukdom. För att få insatser på ett demensboende krävs ett biståndsbeslut om

särskilt boende och att demenssjukdomen är diagnostiserad.

Parboende

Parboende innebär att båda makar eller sambor har behov av särskilt boende och rätt att bo

på samma boende i var sin lägenhet eller genom att dela en lägenhet. Båda makar eller sambo har rätt
att bo i parboende om minst en av dem har behov av särskilt boende

Medboende

Medboende innebär att endast en make/samboende har behov av särskilt boende. Den

make/sambo som inte har beslut om särskilt boende kallas för medboende och bor i

samma lägenhet.

Växelvis boende

Växelvis boende är en form av korttidsplats där den enskilde kan få bo på ett

korttidsboende vid återkommande tillfällen. Det ska fungera som avlösning för anhöriga som har

huvudsakligt omvårdnadsansvar hemma. Växelvis boende kräver biståndsbeslut.
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Övergripande mål och styrning för äldreområdet

Politikens mål och inriktning

Regeringen har tillsatt en utredning om en ny äldreomsorgslag som nu är på remiss och planeras att2

träda i kraft under 2024. Pandemin satte ljuset på strukturella brister i vård och omsorg för äldre

personer. Bristerna är inte nya, utan beskrivna sedan lång tid exempelvis samordning,

personalkontinuitet, bemanning och kompetens samt chefer med alltför många underställda.

Patienternas vårdbehov och den medicintekniska utvecklingen innebär högre krav på såväl äldreomsorg

som kommunal hälso- och sjukvård idag än när Ädelreformen genomfördes på 90-talet. Den nya lagen

förtydligar och kompletterar socialtjänstlagen. Syftet är bland annat att skapa förutsättningar för en

nationellt mer likvärdigt god kvalitet. God kvalitet ska ges på ett samordnat, tryggt och säkert sätt och

med delaktighet. Medborgaren ska få stöd och hjälp för att få tillgång till den hälso- och sjukvård man

behöver.

Andra områden som regleras är:

● Samordning

● Individanpassning

● Informationskrav

● Kontinuitet, trygghet och säkerhet

● Individuell planering

● Anhörigstöd

● Ledarskap

● Personal

● Uppföljning

● Bestämmelser om nationella minoriteter

● Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen

Exempel 1 - individens behov ska styra

Nu förtydligas kravet på att insatserna ska vara utformade och genomföras på ett sätt som tillgodoser

personens individuella behov och utgår från personens förutsättningar. Det ställs också högre krav på

genomförandeplanen, med utgångspunkt i personens individuella behov och förutsättningar. Planen ska

beskriva när och hur insatserna ska genomföras.

2 https://www.regeringen.se/49ef2a/contentassets/bf57c17d12804992acf4b31349f0df75/sou-2022_41.pdf
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Exempel 2 - informationskrav

En person ska få den information som behövs för att kunna vara delaktig och ha inflytande i sitt ärende

och de insatser som lämnas. Informationen ska beskriva:

1. handläggningsprocessen

2. planering

3. utförare av beviljade insatser

4. uppföljning,

5. fast omsorgskontakt

De lagar som i första hand styr den kommunala äldreomsorgen är idag socialtjänstlagen (SoL) och hälso-
och sjukvårdslagen (HSL). Riksdagen fattar också beslut om nationella mål som ytterligare förtydligar
kommunernas ansvar för äldreomsorgen. Äldreplanen utgår från politiska mål i kombination med
verksamhets- och förvaltningsperspektiv.
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Mål och bistånd enligt socialtjänstlagen

I portalparagrafen som inleder socialtjänstlagen anges de övergripande målen för socialtjänsten på

följande sätt: Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Under

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation ska socialtjänsten inriktas på

att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för

människornas självbestämmanderätt och integritet.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde
skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv . Handläggare på biståndsenheten utreder och3

beslutar om insatser på individnivå enligt Socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget är att säkerställa att vård
och sociala tjänster av god kvalitet ges till äldre personer och till personer med funktionsnedsättning.
Detta ska ske utifrån medborgarnas behov, utifrån lagstiftning samt socialnämndens mål och
prioriteringar.

Biståndsinsatser

Behovet av insatser bedöms alltid utifrån den individuella situationen. De grundläggande principerna
som gäller finns angivna i socialtjänstlagen. Dessa principer handlar om helhetssyn, frivillighet, det
förebyggande perspektivet och att den enskildes egna resurser ska tas tillvara. Individens delaktighet och
egna ansvar ska beaktas vid beslutandet och genomförandet av insatser. Insatserna ska hjälpa den
enskilde att uppnå skälig levnadsnivå och utformas så att de stärker den enskildes resurser att leva
självständigt. All myndighetsutövning ska vara rättssäker. Individernas behov ska tillgodoses på bästa sätt
utifrån gällande lagstiftning. Alla beslut skall följas upp regelbundet i syfte att klarlägga att den enskilde
individen har rätt insatser utifrån behoven. När den enskilde ansökt om bistånd ska handläggaren göra
en bedömning av den enskildes behov. Bedömningen innefattar att utreda vilka behov som finns och om
dessa behov kan tillgodoses genom den enskilde själv eller på annat sätt. Det är först efter en
sammanvägd individuell bedömning av behovet, de egna resurserna och omständigheterna i övrigt som
handläggaren kan konstatera om den enskilde har rätt till bistånd eller inte. Av beslutet ska det framgå
vilka behov insatserna ska tillgodose och den omfattning av stöd som personen har beviljats.

3 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §
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Salems kommuns mål och inriktning 2023

Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Socialnämndens mål relevanta för äldreomsorgen är:

Tillgänglighet

Salems kommun följer upp andelen mejl och telefonsamtal som blir besvarade. Synligheten i sociala
medier och i “Salems kommun informerar” ska också följas. Brukarundersökningar visar hur
tillgängligheten uppfattas bland brukarna.

Kvalitet

Det förebyggande arbetet med fallprevention ska fortsätta. Socialnämnden följer upp hur fallen minskar.
Det är viktigt att alla brukare får genomförandeplaner som också uppdateras regelbundet.
Inkontinenskontrollerna följs också upp för att förebygga och minska användandet av inkontinensskydd.

Välfärdsservice

Socialnämnden följer upp att utförare har varit på plats hos brukare inom hemtjänsten.

Välfärdsteknik

Socialnämnden vill införa digitala lås hos alla hemtjänstbrukare för att få ett effektivt och säkert tillträde.
Den digitala tjänsten (TES) för att registrera närvaro hos brukare följs också upp.

Miljö och klimat

Socialnämnden följer hur inköpen av ekologiska varor utvecklar sig. Matsvinnet följs också upp. Andelen
enheter som källsorterar ska öka till 47 procent.

Attraktiv arbetsgivare

Socialnämnden följer personalomsättningen, sjukfrånvaron, andelen undersköterskor, övertiden och
andelen genomförda medarbetarsamtal.

Ekonomi i balans

Budgeten ska vara i balans och resultatet ska motsvara prognosen.
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Ansvar

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorgen i Salems kommun. Socialnämnden ska inom sina
verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning samt följa det fullmäktige har
bestämt.

Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen består exempelvis av:

● ledsagning - ökar möjligheten till aktiviteter utom hemmet
● trygghetslarm - ger en tryggare miljö för de som bor i ordinärt boende
● hemtjänst - bistår individen med hjälp i det egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta

bo kvar hemma
● dagverksamhet - ger stöd och stimulans till dig som är äldre och bor hemma
● korttidsboende - är till för dig som under kortare perioder är i behov av vård och omsorg som

inte kan tillgodoses i din bostad
● särskilt boende - när hemtjänsten inte längre räcker till

Äldreomsorgen har kommunal drift av hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boenden. Inom
hemtjänsten kan kunden själv välja bland olika privata hemtjänstutförare förutom kommunens egen4

hemtjänstverksamhet.

Äldreomsorgen ser till den boendes individuella behov så att de känner trygghet, delaktighet, får ett gott
bemötande och en aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

4 enligt lag (2008:962) Lagen om valfrihetssystem
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Kvalitetsarbete

Lokala värdighetsgarantier

Kommunen sammanfattar vad du som medborgare kan förvänta dig och har rätt till av äldreomsorgen i
de lokala värdighetsgarantierna . Där står bland annat om din rätt att få en genomförandeplan inom två5

veckor och din rätt till kroppslig integritet. De lokala värdighetsgarantierna ska tillämpas i såväl egen regi
som privat driven verksamhet inom äldreomsorgen.

Kvalitets- och ledningssystem

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är
gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt verksamheter enligt LSS och fokuserar
på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten. Verksamheten ska med hjälp av processer, rutiner och ett
systematiskt förbättringsarbete uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av
riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Avvikelser, klagomål och synpunkter

I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister när det
gäller kraven på kvalitet. Det är viktigt att det tas om hand i verksamhetens systematiska
förbättringsarbete. Avvikelser, klagomål och synpunkter som avser omsorgen hanteras av respektive
enhetschef. Genom rapporteringssystemet för avvikelser har alla medarbetare inom verksamheterna
möjlighet att bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Lex sarah-rapporter

Vid vissa tillfällen inträffar händelser i en verksamhet som är missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden som ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i Lex Sarah. Allvarliga
missförhållanden ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg efter beslut i Socialnämnden.
Missförhållanden rapporteras enligt reglerna för Lex Sarah, där utredare på Socialförvaltningen ska
granska ärenden på ett objektivt sätt för att hitta bakomliggande strukturella orsaker.

Avvikelser i sjukvården

Vårdskador kan förebyggas genom att arbeta strukturerat med avvikelsehantering. Rutin finns för att
hantera både interna som externa avvikelser. Interna avvikelser hanteras framför allt på enhetsnivå.
Externa avvikelser kan vid behov lyftas upp i olika samverkansforum med annan huvudman. Båda
avvikelseformerna har ett syfte att bidra till ett lärande och utveckling av kvalitén och patientsäkerheten.
Årligen ansvarar chefer inom respektive verksamhet att skriva en kvalitetsberättelse. Medicinsk ansvarig
sjuksköterska (MAS) ansvarar för att sammanställa en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska
innehålla en beskrivning av hur det systematiska arbetet med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring
fortskrider, en redogörelse för hur risker hanteras, hur kvalitén genom egenkontroll följs upp och
utvärderas, hur rapporter, klagomål och synpunkter hanteras samt en beskrivning där det framgår vilka

5 https://www.salem.se/omsorg--hjalp/aldre/Vardighetsgaranti/
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förbättringar som ovanstående aktiviteter gett upphov till. Patientsäkerhetsarbetet bör ske nerifrån och
upp med utgångspunkt från risker identifierade av den omvårdnadspersonal som finns närmast
patienten. Berättelsen ska innehålla en beskrivning av vilka resultat vårdgivaren har uppnått.

E-hälsa och välfärdsteknik

Inom socialtjänstens område talas det ofta om e-hälsa och välfärdsteknik. E-hälsa brukar beskrivas som
”att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”. Denna
beskrivning grundar sig på Världshälsoorganisationens beskrivning av hälsobegreppet, där hälsa är ett
tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Välfärdsteknik definieras av Socialstyrelsen som
digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för
en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan sägas ha två
huvudsakliga syften. Teknik för trygghet och självständighet för den enskilde samt teknik till stöd för
personalen och omsorgsgivaren.

Arbete har påbörjats för att ta fram en strategi för utveckling av Salems Kommuns arbete med e-hälsa
och välfärdsteknik.
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Befolkningsutveckling

Riket

Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,6 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med nästan 18
procent. I slutet av 2021 var Sveriges folkmängd 10  500 000 personer. Folkökningen beror på att det har
fötts fler än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat.
Människor lever också längre vilket gör att andelen äldre ökar. År 2021 var fler än var femte person över
65 år och år 2070 beräknas var fjärde person vara över 65 år.

Salem och tillgång till hemtjänst och särskilt boende

Befolkningen i Salems kommun beräknas att öka från 17 500 år 2022 till ungefär 19 800 personer år
2030. Ungefär 17 procent av befolkningen är över 65 år. I den gruppen är det ungefär åtta procent som
behöver utökad hemtjänst eller en plats på äldreboende. Kommunen är väl rustad att ta hand om denna
ökning. Idag finns det plats på Salarp på två stängda avdelningar. Andra möjligheter är via ett samarbete i
länet. Det finns också möjlighet att köpa platser på Rostorp i mån av plats.

Läs mer om befolkningsutvecklingen i kapacitetsutredningen .6

6 TJUT Kapacitetsutredning Äldreomsorg 2023-2030
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Förebyggande arbete och hälsa

Att åldras och bli äldre innebär både sociala och hälsomässiga förändringar. Flera faktorer som har ett

samband med psykisk ohälsa tycks öka med stigande ålder, till exempel fler fysiska hälsoproblem,

försämrad funktionsförmåga, förlust av närstående och försämrat socialt nätverk.7

Vissa grupper av äldre personer är särskilt viktiga att uppmärksamma i arbetet med att förebygga psykisk

ohälsa. Det är äldre kvinnor, ensamboende och ogifta äldre, äldre med låg socioekonomisk position,

äldre som bor i särskilt boende, äldre som är mer socialt isolerade samt äldre med fysisk ohälsa och

funktionsnedsättningar. Många gånger ses symptomen på psykisk ohälsa som en del av åldrandet och

uppmärksammas varken av personen själv, av anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal.

Utmaningen för det förebyggande arbetet ligger i att identifiera äldre personer som har eller riskerar att

utveckla psykisk ohälsa, samt skapa förutsättningar för att motverka negativa konsekvenser av sociala

förändringar och försämrad hälsa och funktionsförmåga. Dessa förändringar är naturliga delar av att

åldras, men kan också öka risken för psykisk ohälsa.8

Depression är vanligt

Depression tillhör det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Andelen äldre med

depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om ett folkhälsoproblem. Depressioner hos

äldre personer visar ofta ett långdraget förlopp och symtomen är mindre tydliga. En depression i hög

ålder präglas ofta av hopplöshetskänsla, ångest eller oro. Många äldre personer med depression har

även sömnproblem. Det är vanligt att äldre personer söker vård för kroppsliga besvär istället för psykiska

symtom. Det finns även samband mellan depression och demenssjukdom. Ångest är ofta både vanligt

och långvarigt och förekommer många gånger tillsammans med depression. Ångest är också vanligt vid

en begynnande demenssjukdom. Självmordsrisken är betydande vid depression hos äldre personer,

framför allt hos äldre män.9

Suicidtalen är högst för män 65 år och äldre och det är cirka tre gånger så många män som kvinnor som

avlider med anledning av suicid i åldersgruppen 65 år och äldre. Det sker en ökning av suicidtalen bland

äldre. De flesta äldre med psykisk ohälsa möter äldreomsorgen och primärvården.

Läkemedelsbehandling är vanligare än psykologisk behandling.10

Psykisk ohälsa är ett hot mot en persons möjlighet att leva ett meningsfullt liv utifrån sina egna behov

och önskemål, och ett hot mot möjligheten att vara delaktig i sin vardag och i samhällslivet. Man behöver

lägga större vikt vid förebyggande strategier för äldre i riskzonen, eller i de tidiga stadierna, av psykisk

sjukdom, inklusive depression och demenssjukdom.11

11 Ibid.

10 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019, 2019.

9 Kunskapsguiden, Om psykisk hälsa hos äldre personer, hämtad 2020-07-16.

8 Folkhälsomyndigheten, Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer, 2019.

7 Kunskapsguiden, Om psykisk hälsa hos äldre personer, hämtad 2020-07-16.
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Hot och våld måste uppmärksammas

Äldre kvinnor som utsätts för våld är en grupp som ofta osynliggörs och ”glöms bort”. Kvinnorna kan ha

utsatts för våld under ett långt äktenskap och för många äldre kvinnor är det särskilt svårt och skamligt

att skiljas. Många är också ekonomiskt beroende av sina män. Det är viktigt för biståndshandläggare12

och utförare av omsorgsinsatser att uppmärksamma våld i hemmet så att stöd och hjälp kan erbjudas.

Salems kommuns samordnare mot våld i nära relationer har uppdaterat riktlinjer (2022) för arbetet med

våld i nära relationer. Riktlinjerna är riktade till socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden. Det

finns även möjlighet att skapa en planering och samverkan i konkreta ärenden där aktörer från olika

enheter är inblandade men även diskutera komplicerade ärenden.

Demenssjukdomar

Kognitiv svikt, också kallad demenssjukdom, beror på specifika sjukdomar i hjärnan. Svikten måste vara

uttalad och den kognitiva funktionen sänkt från en tidigare högre nivå för att kriterierna för

demenssjukdom ska vara uppfyllda. Det finns flera olika typer av demenssjukdom. Demenssjukdom är

inget som går att bota. Syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder är att underlätta

vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden. Lindring av

symtom och att på olika sätt kompensera för de funktionsnedsättningar som personer med

demenssjukdom drabbas av är de åtgärder som sätts in.13

Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns

mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att

fördubblas fram till år 2050.14

Pandemier

Idag finns en beredskap som är mer flexibel och redo för en eventuell ny pandemi. Detta gäller både

biståndsbedömningen samt utförarnas verksamheter. Lärdomen av pandemin är bland annat att vi

behöver ha en backup vad gäller tekniska delar och material. Dessutom behövs förberedelse på att

personalbrist och smitta är risker att hantera.

Förebyggande arbete

Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Det går både att förlänga människors

liv och förbättra deras livskvalitet genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det finns fyra

områden som är speciellt viktiga i det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet för äldre

personer. Dessa områden kallas de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande och består av :15

15 Kunskapsguiden, Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen - Hälsa, hämtad 2020-07-17.

14 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017.

13 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017.

12 Handlingsplan mot kvinnofrid och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
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Social gemenskap

En förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i är att känna sig socialt delaktig. Äldre

människor kan bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter. Möjligheten att kunna påverka och känna

delaktighet är grundläggande för en god hälsa. Föreningar, träffpunkter, vänner och kultur har en

hälsofrämjande inverkan.

Meningsfullhet

Vad som uppfattas som meningsfullt varierar från person till person. Det kan till exempel vara att känna

sig delaktig i samhället eller att klara sig själv i vardagen – att kunna handla, laga mat eller besöka vänner.

Fysisk aktivitet

Det finns många positiva effekter av fysisk aktivitet och utevistelse för äldre personer. Fysisk aktivitet kan

vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende.

Mat och näring

Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre. I

de nationella riktlinjerna för måltider i äldreomsorgen lyfts fem framgångsfaktorer för bra måltider:

● individanpassning

● kunskap och kompetens

● helhetssyn på måltidskvalitet

● god samverkan mellan yrkesgrupper

● ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten.

Insatser på dessa områden leder till ökad livskvalitet för individen, men också till samhällsekonomiska

vinster. Äldres tillgång till mötesplatser främjar möjligheterna till social gemenskap och delaktighet i olika

aktiviteter – något som äldre själva lyfter fram som en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Många

äldre upplever att det finns socialt stöd i deras närhet, men forskning visar att det finns skillnader utifrån

nationalitet, socioekonomiska faktorer och boendesituation. Några utmaningar är att nå dem som

känner sig ensamma och som är inaktiva. Verksamheter som främjar social gemenskap, fysisk aktivitet

och goda matvanor är bra för hälsan men det är också viktigt att utbudet av aktiviteter är brett och att

besöken på mötesplatserna sker regelbundet.
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Förebyggande arbete i Salem

Seniordagar

Under pandemin blev det ett uppehåll i seniordagarna. Från och med hösten 2022 tas de upp igen. Syftet

är att ge information till äldre om insatsutbudet och kommunens riktade förebyggande arbete till de

äldre i kommunen. Representanter från bland annat äldreomsorgs- och myndighetsenheten samt

anhörigkonsulent deltar på träffen för att informera om sina områden. Även föreläsningar med relevanta

teman hålls.

Riktad information till äldre

En översyn av informationen på salem.se riktad till de äldre kommer att genomföras under 2022 och

2023. Ett riktat utskick till alla äldre i Salems kommun skickas varje höst med information om vad

kommunen erbjuder, bland annat:

● fixarservice

● anhörigstöd

● äldrelots

● trygghetslarm

Träffpunkter och aktiviteter

Det finns ett antal aktiviteter i kommunen som anordnas av andra eller i samverkan med

kommunen.

Biblioteket

Biblioteket har ett släktforskningsrum där Seniornet ibland arrangerar föredrag. Biblioteket

anordnar också bokfika med samtal om böcker och lästips tillsammans med kommunens

anhöriglots. Dessutom anordnar biblioteket bokluncher och bokcirklar. Även stick- och

handarbetscaféer lockar besökare.

Datortek

Det finns ett datortek för seniorer på Säbyhallsvägen 24 intill Salems centrum. Salems kommun står för

lokalen. Föreningen SeniorNet ansvarar för verksamheten som bland annat innehåller datakurser,

tematräffar och öppen datastuga för äldre personer i Salems kommun.

Gym

Vid Garnuddens bryggor finns ett utegym beläget inom Garnuddens motionsområde. Här finns möjlighet

till både lättare träning och övningar med tyngre belastning. Utegymmet består av 13 stationer som

erbjuder en allsidig träning och ska passa såväl vardagsmotionärer som idrottare. Redskapen är gjorda av

trä och vid varje station finns det instruktioner för hur man använder redskapen. En tillgänglighets-

anpassning har gjorts för hela Garnuddsområdet med bland annat ledstråk runt motionsslingan,

träningsmaskiner som passar alla nivåer och en badramp i Möllebadet.
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Ett mindre utegym har öppnats vid multisportsplanen i Söderby.

Fixarservice

Den som är över 70 år eller har hemtjänst, kan bland annat få hjälp av fixarservice med att sätta upp
gardiner, taklampor och tavlor med mera. Syftet med fixarservice är att förebygga och minska olyckorna
bland äldre. Fixarservice är ett bra komplement till de biståndsbedömda insatserna och kundunderlaget
har varit stabilt under de åren som tjänsten funnits.

Äldrelots/anhörigkonsulent

Ibland behöver man hjälp att hitta rätt eller att få stöd när det gäller äldreomsorgsfrågor, både som

anhörig och som äldre. Salems kommuns äldrelots/anhörigkonsulent hjälper dig med stöd och

vägledning.

Eternellen

Föreningen Eternellen erbjuder gemenskap och sysselsättning för pensionärer och daglediga

(caféverksamhet, snickeri, textilslöjd, akvarellmålning med mera). Eternellen drivs ideellt av flera olika

föreningar med hjälp av föreningsbidrag och kommunala lokaler, av pensionärer.

PRO och SPF

Pensionärsföreningarna SPF och PRO anordnar aktiviteter för sina medlemmar. Även Svenska
kyrkan har verksamhet riktad till de äldre.

Annat förebyggande arbete

Mat och näring

Måltiden ska i alla verksamheter vara anpassad till den äldres behov och önskemål och utifrån gällande

riktlinjer. Måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter och fördelas jämnt över de aktiva timmarna på

dygnet så att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Maten på särskilda boenden i Salem tillagas från

grunden på Salarps äldreboende, och distribueras till  övriga särskilda boenden. Förvaltningen arbetar

aktivt med att minska matsvinn samt öka andelen ekologiska livsmedel. Dessa är också delmål under

socialnämndens mål, miljöperspektiv, och mäts årligen. De mål och fokusområden som vi också ska ha i

framtiden, som närproducerat och efter säsong, mer vegetariskt på tallriken och en matsedelsplanering

som tar hänsyn till alla dessa faktorer.

Stöd till anhöriga är viktigt

Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda olika former av stöd till anhöriga som stödjer

eller  vårdar en närstående. Med anhörig menas den som ger hjälp och stöd och med närstående menas

den som är mottagare. Det kan vara en person i familjen, en partner eller nära släkting, även granne eller

nära vän.

Att hjälpa och stödja en närstående  förändras med tiden och då också behoven av stöd till anhöriga.

Därför måste stöd och hjälp till anhöriga vara individuellt och flexibelt anpassat utifrån den anhörigas

behov. Salems kommun har en anhörigkonsulent som ansvarar för det strategiska och specifika arbetet

kring anhörigstöd. Det specifika anhörigstödet innebär att erbjuda anhöriga ett flexibelt och individuellt
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anpassat anhörigstöd. Det arbete som utförs av anhörigkonsulenten är ett komplement och en

specialiserad resurs till det generella anhörigstödet som ska finnas i alla verksamheter. All kontakt med

anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess. Anhörigkonsulenten

har i uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga från 18 år och uppåt som stödjer en närstående som är

långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.

Alla verksamhetschefer ansvarar för att anhörigstödet blir en integrerad del av verksamheten och att

man har ett anhörigperspektiv. Anhörigperspektivet ska även alltid beaktas vid biståndshandläggarnas

behovsprövning.

23



Vård och omsorg om äldre

Sammanhållen vård och omsorg

Många äldre får insatser från både vård och omsorg. Samtidigt drivs allt mer verksamhet i privat regi. Det

innebär att allt fler personer får insatser från olika aktörer, vilket ställer krav på samverkan och ett

effektivt informationsutbyte, utan att skyddet för den enskildes integritet riskeras.

En ny lag införs 2023 som innebär att vårdgivare och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat

elektroniskt utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare.

Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring överförs till den nya lagen. I den nya

lagen införs också bestämmelser som ger möjlighet för delar av socialtjänstens verksamheter att få

tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Inom hälso- och sjukvården omfattar lagen

alla patienter. Inom socialtjänsten omfattar lagen verksamheter som avser omsorg om äldre personer

och personer med funktionsnedsättning.

I Salems kommun finns ett samarbete mellan hemtjänsten, myndighetsenheten och vårdcentralen -

Trygg och säker hemgång. När sjukhuset signalerar att personen är i behov av mycket stöd vid hemgång

och personen inte är känd sedan innan bör biståndshandläggaren ta med sig ett team från Trygg och

säker hemgång från hemtjänsten till vårdplaneringen. De första två veckorna efter hemkomsten utför

kommunen hemtjänsten. Stödet är mer omfattande initialt och följs efter två veckor upp av

biståndshandläggaren för att kunna fatta ett mer långsiktigt beslut.
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Individens behov i centrum - IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för handläggare som

arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Modellen är framtagen av Socialstyrelsen. IBIC

utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare

och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF,

som gemensamt tankesätt och språk vilket också ger möjlighet att samla in och jämföra data och

statistik.

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det

ger säkrare överföring och återanvändning av information. Syftet är att göra äldreomsorgen mer likvärdig

och rättssäker, samt att den äldre ges ökad möjlighet till delaktighet i utredning, planering och

uppföljning av hjälp och stöd.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Salems kommun implementerade IBIC under 2020 och är det arbetssätt vi använder.
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Stöd och hjälp i ordinärt boende

En hörnsten i den svenska äldrepolitiken är att de äldre ska kunna bo kvar i sin bostad så länge som

möjligt. För att möjliggöra detta finns en rad olika insatser som syftar till att underlätta och skapa

förutsättningar för att förlänga kvarboende i ordinärt boende. Exempel på sådana insatser är hemtjänst,

dagverksamhet, trygghetslarm, avlastning och växelvård samt anhörigstöd. En samordnad vård- och

omsorgsplanering mellan kommun och region är en viktig del för att kunna skapa en ordnad och trygg

tillvaro i det egna boendet, när hjälpbehovet är stort.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för äldre som har behov av att komma ut från bostaden och bryta social isolering.

På dagverksamheten erbjuds sysselsättning, social samvaro och struktur. Dagverksamheten kan också

fungera som en avlastning för den som vårdar en anhörig i hemmet. Dagverksamheten ska utgå från

individuella mål för att förbättra och upprätthålla aktivitetsförmågan samt för att den enskilde ska klara

sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. I Salem finns Näckrosens dagverksamhet som drivs av

kommunens äldreomsorg. Näckrosens dagverksamhet arbetar med två inriktningar:

● Social inriktning som syftar till att ge den enskilde möjlighet att upprätthålla sin

aktivitetsförmåga samt ge stimulans och social gemenskap.

● Demensinriktning som ska erbjuda den enskilde stöd i vardagen genom meningsfull aktivitet och

möjlighet att vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö. Insatsen är anpassad

efter individuella behov av aktiviteter. Målet är att öka tryggheten och stimulansen för personer

med demenssjukdom.

Dagverksamheten är välbesökt, särskilt demensinriktningen, och i takt med att antalet personer med

kognitiv svikt beräknas öka förväntas även behovet av platser på dagverksamheten öka. Det är svårt att

få till en utökad verksamhet med anledning av nuvarande lokaler. Frågan är lyft men inte avgjord om

alternativ lokal för Eternellen, så att vi kan frigöra lokalen för utökning av Näckrosen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas för att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den egna

bostaden. Trygghetslarm är i första hand till för personer som känner oro, löper stor risk att ramla eller

som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan råka ut för situationer som kräver hjälpinsatser

av personal.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär omvårdnads- och serviceinsatser i hemmet. Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara

hjälp med att äta och dricka, sköta sin personliga hygien eller få assistans vid förflyttning. Serviceinsatser

kan vara till exempel städning, tvätt och inköp. Hemtjänst kan erbjudas dygnet runt.

Salems kommun tillämpar valfrihetssystem inom hemtjänsten. Kunden kan själv välja en av kommunens

godkända leverantörer av hemtjänst. Det aktiva valet av utförare är frivilligt. Om kunden inte gör ett
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aktivt val kommer kommunens egna hemtjänst utföra insatserna. Kunden kan även byta utförare när

som helst.

Prognosen för behov av hemtjänst i föregående Äldreplan 2017-2021 har varit något låg. Enligt den

skulle det finnas 212 hemtjänsttagare år 2019. Vid en beräkning av antalet personer 65 år och äldre med

beslut om hemtjänst de kommande tio åren utifrån årets befolkningsprognos och med antagandet att

andelen kommer att öka med 0,8 procent årligen som det gjort de senaste tre åren kan följande prognos

tas fram.

Prognos personer 65+ med beslut om hemtjänst i ordinärt boende

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 328 352 378 404 432 458 483 511 539

Andel i
% 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17,5

Just nu (2022) ligger prognosen i överkant. Idag har 267 personer hemtjänst. Det är en ökning med 25

procent sedan 2019, men alltså inte lika kraftig ökning som förutspått. En ny prognos ska göras under

2023.

Prognosen berör inte omfattningen av hemtjänsten, det vill säga antalet beviljade hemtjänsttimmar. Det

är möjligt att fler får hemtjänst men med lågt antal beviljade timmar men det kan också vara så att

hemtjänsttagarna med omfattande hemtjänst ökar. Detta har självfallet betydelse för belastningen både

på Myndighetsenheten och på utförarna. De senaste fem åren har dock det genomsnittliga antalet

beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad legat mellan 32 och 35, vilket inte innebär någon

nämnvärd förändring.16

Bostadsanpassning

Den som har en funktionsnedsättning kan få bidrag av kommunen till att anpassa sin bostad för att

kunna bo kvar hemma. Bostadsanpassningsbidraget är till för att ge förutsättningar för ett självständigt

liv i det enskilda hemmet.

Anpassningsåtgärder kan exempelvis behövas för att komma in och ut ur bostaden, förflyttning i

bostaden samt anpassning av kök och badrum.

Bidraget täcker endast fasta funktioner i och i anslutning till bostaden, sådant som normalt inte tas med

vid flytt. Det täcker dock inte anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel och inte heller till sådana

åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer och andra tekniska brister i

bostaden.

16 Kolada.
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Det är regionens hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut, som

bedömer behovet av bostadsanpassning och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger

ärenden om bostadsanpassning.
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Boenden i Salems kommun

I Salems kommun finns tre särskilda boenden i kommunal drift: Salarp, Säbyhemmet och Söderby Park.

Kommentar: En lägenhet kan ta emot olika typer av behov men bara en person åt gången. De som har

korttidsboende flyttar in och ur lägenheten och därmed kan en lägenhet beläggas av flera hyresgäster

under året. 2022-09-22 har 102 personer beslut om 104 insatser avseende korttidsboende/växelvård.

Avdelning Bryggan med 8 platser på Säbyhemmet och andra lägenheter på de andra boendena, som i

denna sammanställning verkar stå tomma kan vara för korttidsboende. Därav en skillnad på antal

boende och antal platser.

Med anledning av att enskildas behov kan variera både till karaktär och omfattning, kan inte alla

placeringar ske på boenden inom kommunen. Särskilt omfattande behov kan behöva lösas via en extern

placering genom kommunens ramavtal. Socialförvaltningen eftersträvar dock att i möjligaste mån

erbjuda placeringar inom kommunen och extern placering utanför kommunens gränser, sker endast när

behov inte kan tillgodoses inom kommunen. Salems kommun har exempelvis ramavtal med

Vardaga/Villa Rostorp.

Socialförvaltningen har utökat antalet demensplatser och minskat antalet platser på särskild boende för

att spegla ett förändrat behov. Det är en löpande inventering där vi behöver anpassa platserna efter

behovet. Somaplatser är för svårt sjuka med eller utan demens där den boende kan leva mycket länge

men ha stora behov.
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Samverkan, delaktighet och inflytande

En grundläggande förutsättning för välbefinnande är delaktighet och inflytande över sitt eget liv.

Äldreomsorgen behöver därför ha ett personcentrerat arbetssätt och vara flexibel utifrån den äldres

behov. Hänsyn behöver tas till den äldres hela livssituation och arbetet ska vara hälsofrämjande. Den

enskildes resurser och förmågor behöver tas tillvara och utvecklas så långt det går. På så sätt skapas

förutsättningar och möjligheter till meningsfullhet och självständighet för den äldre.

Samverkan

Många äldre behöver insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Ibland behövs även

insatser från andra myndigheter och aktörer. God samverkan är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Det är myndigheternas ansvar att hitta arbetsmetoder så att olika insatser kan ges i rätt tid och rätt

ordning enligt en helhetssyn på den äldres behov och förutsättningar.

Äldreomsorgen i Salem har ett välfungerande samarbete med vårdcentralen och med geriatriska kliniken

på Södertälje sjukhus.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - LUS

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Lagen syftar till

att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg så att

personer som vårdas i sluten hälso- och sjukvård inte ska behöva stanna på sjukhus längre än

nödvändigt. Lagen ställer krav på fast vårdkontakt och samordnad individuell plan.17

Lagen tydliggör att verksamheter inom socialtjänsten och den öppna hälso- och sjukvården måste

påbörja planeringen inför patientens utskrivning från den slutna vården i ett tidigt skede. Därför måste

den slutna vården underrätta berörda enheter om patientens inskrivning inom 24 timmar från att den

behandlande läkaren har bedömt att personen behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt

finansierade hälso- och sjukvården eller den öppna vården inom en region efter det att patienten har

skrivits ut.18

I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård finns en bestämmelse om att regionens öppna

vård ska vara sammankallande för samverkan och planering av patientens fortsatta vård utanför

sjukhuset. Vikten av fast vårdkontakt och samordnad individuell plan betonas också.19

Samordnad individuell plan - SIP

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan kommunen

och regionen upprätta en individuell plan tillsammans, vilken kallas samordnad individuell plan, SIP.

19 Ibid.

18 Ibid.

17 Kunskapsguiden, Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus, hämtad 2020-08-20.
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Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina

behov tillgodosedda och om personen samtycker till att den upprättas. Den enskilde själv eller en

anhörig kan också påkalla behovet av en individuell plan. En bristande samordning kan leda till sämre

kvalitet i vård eller socialtjänst, ökade kostnader och en försämrad upplevelse för den enskilde.20

I den individuella planen ska det framgå vilka insatser den enskilde behöver, vilka insatser som

kommunen ska ansvara för, vilka insatser som regionen ska ansvara för, vilka åtgärder någon annan ska

ansvara för samt ifall det är kommunen eller regionen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Det finns tre principer som arbetet med den samordnade individuella planen utgår ifrån: samtycke,

delaktighet och att den ska påbörjas utan dröjsmål.21

Delaktighet och inflytande

Flertalet av morgondagens äldre förefaller ha förhållandevis goda egna resurser. Det gäller såväl hälsa

som ekonomi, sociala nätverk och utbildning. Kraven de kommer att ställa och deras förväntningar på

den framtida äldreomsorgen är delvis beroende av de möjligheter som ges till inflytande men blir

troligen annorlunda än dagens krav. De äldre kommer exempelvis sannolikt ha goda IT-kunskaper och

andra egna resurser i linje med utvecklingen i samhället.

Aktivitet och delaktighet hos de äldre behöver främjas samtidigt som deras behov av äldreomsorg möts.

Medborgarna behöver ges möjlighet till delaktighet i den planering och prioritering kommunen har vad

gäller morgondagens äldreomsorg. Även delaktighet och inflytande i den direkta omsorgen behöver

främjas och detta görs främst genom arbetet med genomförandeplanen som ska präglas av ett starkt

individfokus.

Kommunala pensionärsrådet

Salems kommun har idag ett aktivt och engagerat pensionärsråd med representation från

pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet är ett organ för kontakter mellan pensionärernas

organisationer och kommunen. Syftet med rådet är att pensionärerna ska ges möjlighet att påverka och

lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre invånarna. Rådet

sammanträder fyra gånger per år.

Det kommunala pensionärsrådet är en viktig resurs för samråd i frågor som rör äldreomsorgens

utveckling. Äldreomsorgen arbetar med utgångspunkten att rådet ska komma in i ett tidigt skede i

förändrings- och beslutsprocesser, samt ges tillfälle att yttra sig i frågor om äldreomsorgen innan

socialnämnden fattar beslut.

21 Ibid.

20 Kunskapsguiden, Samordnad individuell plan, hämtad 2020-08-20.
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Personal- och kompetensförsörjning

Det har varit relativt svårt att rekrytera undersköterskor till särskilda boenden och hemtjänsten och även

sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal är svårrekryterade.

Sveriges Kommuner och Regioner har formulerat nio strategier för att möta den kommande

rekryteringsutmaningen:

● Använd kompetens rätt

● Bredda rekryteringen

● Förläng arbetslivet

● Marknadsför jobben

● Skapa engagemang

● Använd tekniken och digitaliseringen

● Fler jobbar mer

● Lönekarriär och löneutveckling

● Utvecklings- och karriärmöjligheter

För att arbeta med dessa strategier behöver arbetsgivare eftersträva gott ledarskap och en god

arbetsmiljö.22

Heltid blir norm

I Salems kommun pågår heltidsprojektet. Projektet innebär en omställning så att heltidsarbete blir

normen både för befintlig personal och nyrekryteringar. Idag är största andelen deltidsanställda i

kommunen på socialförvaltningen, inom äldreomsorgen. Målet är att 60 procent av de anställda ska

arbeta heltid. Personalen kommer att erbjudas att arbeta heltid och när heltidsarbete inte är möjligt på

den anställdes enhet får den anställde täcka upp på andra enheter där behovet finns på grund av

exempelvis sjukfrånvaro. Det finns fördelar för personalen i form av mer variation vilket kan minska

ohälsa och skador. Det kan även bidra till kompetensökning samt social variation för personalen. På sikt

kommer det innebära ekonomiska fördelar för kommunen med minskat antal timvikarier, bättre

kontinuitet för personal och brukare. Heltid som norm förväntas även att göra äldreomsorgen i Salem till

en attraktivare arbetsplats.

Kompetenskrav

Anställda inom äldreomsorgens utförande verksamheter (hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och

omsorgsboende) ska ha adekvat utbildning och kompetens som motsvarar verksamhetens krav.

Socialförvaltningen har fastställda kompetenskrav för samtliga befattningar, både i utförande

verksamheter och i den myndighetsutövande verksamheten. Kompetenskravet inom

utförarverksamheterna är utbildad undersköterska. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska vara väl

förtrogna med de grundläggande värderingar som ska prägla kommunens äldreomsorg och personalen

skriver under att de tagit del av en arbetsbeskrivning där krav på deras yrkesutövande framgår.

22 Sveriges Kommuner och Regioner, Strategi för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, 2018.
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Äldreomsorgen är positiva till att ta emot studenter från omvårdnadsprogrammet och flera har fått

möjlighet till anställning efter utförd praktik.

Språket är viktigt

IVO har i ett flertal rapporter uppmärksammat att vårdpersonal inom äldreomsorgen saknar adekvata
svenskkunskaper. Många äldre uttrycker att det är viktigt att förstå och att bli förstådd. Bristen på
språkkunskaper har även konstaterats i Salems kommun. Socialförvaltningen har presenterat några
modeller för att språktesta sin personal i syfte att höja kompetensen och omsorgen. I första skedet
kommer 15 anställda att få utbildning två dagar i veckan under fyra månader. Därefter följer ett slutprov.
Möjlighet finns att använda en app där personalen kan träna sin svenska.
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Framtida satsningar

Socialförvaltningen har sökt och fått statsbidrag. Dessa kommer att användas till bland annat:

● Utbildning i palliativ vård vid demenssjukdomar inom särskilt boende för äldre och

kompetenshöjande insatser för att ge en säker och god vård.

● Utbildning i Lågaffektivt bemötande, mjukt självskydd, hot och våld. Utbildningen kommer att

erbjudas samtliga yrkeskategorier inom särskilt boende. Tillhörande vikariekostnader då

ordinarie personal är på utbildning.

● Förebygga smittspridning av Covid-19.

● Förbättra arbetsmiljö och personalkontinuitet på särskilt boende.

● Utbildningsprogrammet Silviasyster (specialisering i demensvård för undersköterskor),

Sophiahemmet - 2-3 personer per enhet (äldreboendena Säbyhemmet, Salarp, Söderby park och

hemtjänst).

● Språkutbildning i svenska via utbildningsföretaget Lingio.

● Handledning för specialiserad demensundersköterska från demensteam inom särskilt boende för

äldre (Säbo).

● Se över dagverksamheten för att kunna utöka antal platser för äldre och minska ensamheten för

personer som bor i eget boende.

● Mer utomhusaktiviteter, extra personal, motverka ensamhet genom ökade individuella

aktiviteter eller mindre gruppaktiviteter med fokus på personcentrerad vård för Säbo, extra

personal.

● Ökad samverkan gällande SIP (samordnad individuell plan).

● Satsningen/kunskapsökning personcentrerad vård.

● Utvecklingsområde kring hemtjänst, psykisk hälsa barn och vuxna i arbetsför ålder, personlig

assistans och utskrivningsprocessen från slutenvården i samverkan med primärvården och

Rehabteamet.

● Utveckla SIP-arbetet (samordnad individuell plan) för vuxna tillhörande målgruppen.

● Arbete med fallprevention.

● Suicidprevention.

● Hälsofrämjande insatser inom socialpsykiatrin.
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Slutsatser

Äldreplanen lyfter ett antal strategiska områden som socialförvaltningen bör ha i fokus de kommande

åren vid planeringen och utförandet av äldreomsorgen.

Ny lagstiftning kommer sannolikt att träda i kraft under 2024. Vi behöver följa utvecklingen och se över

verksamheten och utreda hur vi kan arbeta ännu mer förebyggande, hälsofrämjande och stödja

funktionsförmågan i än högre grad.

Antalet äldre ökar nationellt sett samtidigt som det inte sker några större ökningar av antalet äldre i

Salems kommun de kommande fem åren. Fram till år 2030 sker en en relativt liten ökning av antalet

äldre enligt befintlig befolkningsprognos.

Antalet hemtjänsttagare beräknas öka även om det är i lägre takt än tidigare prognostiserat. Detta ställer

krav på myndighetsutövningen och behöver beaktas i vidare organisatorisk planering av bemanning och

kompetens. Det bedöms att antalet beviljade hemtjänsttimmar eventuellt kan minskas om tätare

uppföljningar görs av biståndshandläggarna. Där är IBIC ett verktyg för effektivare utredningar. Dessutom

kommer städtjänster att erbjudas via privata städbolag. Detta kommer att minska efterfrågan på

kommunala tjänster något.

Kapacitetsutredningen visar att befolkningen i Salems kommun beräknas att öka från 17 500 år 2022 till

ungefär 19 800 personer år 2030. I gruppen äldre är det ungefär åtta procent som behöver utökad

hemtjänst eller en plats på äldreboende. Kommunen är väl rustad att ta hand om denna ökning. Idag

finns det plats på Salarp på två stängda avdelningar. Andra möjligheter är via ett samarbete i länet. Det

finns också möjlighet att köpa platser på Rostorp i mån av plats.

Dagverksamheten behöver utökas, särskilt demensinriktning där det varit ett högt tryck som också

beräknas öka i takt med att antalet personer med demenssjukdom beräknas öka. Det innebär att

nuvarande lokaler och möjligheter till utökning inom befintliga lokaler behöver ses över. Det är viktigt att

ta in det individbaserade perspektivet i detta så att exempelvis matsituationen för personer med

hemtjänst (med stöd kring måltiden) blir enligt de kvalitetsmått som finns i äldreplanen.

Arbetet med digitalisering kommer att fortsätta på förvaltningen och vad gäller äldreomsorgen behöver

ny teknik fortsatt implementeras men det behöver ske med utgångspunkt från brukarnas behov,

effektivisering för personalen och med en god framförhållning så att behovsinventering, upphandling

samt säkerhetsaspekter beaktas. Detta för att undvika bristande säkerhet eller dyrbara lösningar som

inte ger den förväntade effekten. Förslag på digitaliseringsstrategi har tagits fram i linje med detta.

Pågående projekt bland annat Heltid som norm behöver slutföras och följas upp.
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Personalförsörjningen har varit en utmaning och verksamheterna behöver arbeta för att locka och

behålla personal genom att verka för att vara en attraktiv arbetsplats. Språkutbildning är ett viktigt inslag

både för upplevd kvalitet och för personalförsörjningen.

Det förebyggande arbetet som redan görs behöver fortsätta för att främja de äldres hälsa och på det

sättet skjuta upp behovet av äldreomsorg.
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Bilaga 1 - Historik utredningar

Förutom den lagstiftning som beskrivs tidigare i äldreplanen finns ett antal viktiga utredningar värda att
nämna:

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Regeringen beslutade år 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över och lämna förslag
på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet som stärker självständighet
och livskvalitet för äldre och som avlastar personal och moderniserar verksamheten. Utredningen har
sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Analys av vilka effekter
användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen har gjorts. Utredningen
föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och
förbättrade förutsättningar för personal.

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU

2017:21)

Regeringen beslutade år 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden
säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Utredningen har tagit fram ett förslag
till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Kvalitetsplanen ska genomföras under fyra mandatperioder – under åren 2019–2034. Den ska inte vara
detaljstyrande, utan stödja den lokala och regionala utvecklingen samt bidra till stöd inom de områden
där det krävs ett nationellt ansvar. Den ska kunna ge vägledning och vara långsiktig.

Utredaren har tagit stöd i en människosyn som bygger på varje människas lika värde, varje människas
rätt att bestämma över sig själv, att få leva i relation till andra, rätt till trygghet och att bli bemött med
respekt. De områden som behandlas i utredningen är: den äldre personen och vård och omsorg; god
kompetensförsörjning; hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser; sammanhållen vård
och omsorg; anhöriga; välfärdsteknik; boende för äldre personer; flexibla former för handläggning och
beslut om insatser till äldre personer; uppföljning; översyn av socialtjänstlagen m.m.

Utredaren har föreslagit åtgärder som syftar till: högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och
rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former
för beslut om äldreomsorg samt användning av välfärdsteknologi.

Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan (Skr. 2017/18:280)

Regeringen redogör i skrivelsen Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan för sin syn på
äldreomsorgen i Sverige. I skrivelsen redovisas hur regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete
för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För att bibehålla en
äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Följande områden
anser regeringen bör prioriteras under kommande mandatperiod: översyn av socialtjänstlagen; insatser
för ett större utbud av boenden för äldre; förebyggande och rehabiliterande insatser; ett bättre samspel
mellan vård och omsorg; mer attraktiva arbetsplatser med starkare yrkesprofession; komplettering av de
nationella målen för äldrepolitiken; ökad användning av välfärdsteknik och e-hälsa; jämställd och jämlik
vård och omsorg.
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Effektiv vård (SOU 2016:2)

Regeringen beslutade år 2013 att tillkalla en nationell samordnare med uppdrag att göra en analys av hur
hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser mer ändamålsenligt och effektivt.
Betänkandet överlämnades till regeringen år 2016. En slutsats i utredningen är att en förutsättning för
hög effektivitet är att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre
utsträckning.

Utredningen lämnar förslag på förändrade styrande principer. De föreslagna styrande principerna
innebär att vården ska ges nära befolkningen om det inte är motiverat att koncentrera vården av
kvalitets- eller effektivitetsskäl. Utredningen föreslår en nationell definition av primärvårdens uppdrag.
Vidare föreslås en organisatorisk uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och riktad
primärvård. Den riktade primärvården ska fullgöra primärvårdsuppdraget för äldre med omfattande
behov. Utredningen föreslår även ny lagstiftning som ställer krav på att region och kommun ska utföra
verksamhet gemensamt för äldre med omfattande behov.

God och nära vård (SOU 2019:29)

Regeringen beslutade år 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja regionerna, berörda myndigheter och organisationer i
arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med
fokus på primärvården och lyfter avgörande områden för hur den ser att en ny hälso- och sjukvård ska
byggas. Utredningen beskriver prioriteringar och dess avgörande betydelse för såväl utformningen av
hälso- och sjukvården som medborgarnas förtroende och medarbetarnas dagliga arbetsmiljö.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

sjukvård

2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet var att
skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. Den nya lagen
ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan den 1 januari 2019 omfattas även psykiatrin av den
nya lagstiftningen.

Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Regeringen beslutade år 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lägga fram förslag om en
värdighetsgaranti för vård och omsorg om äldre kvinnor och män. Värdighetsgarantin ska syfta till att
tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de
behöver äldreomsorg.

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen

2011 tillkom en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebar att en nationell värdegrund
infördes inom äldreomsorgen. Den nya värdegrunden beskriver nya dimensioner av livskvalitet.
Värdegrunden fastslår ett synsätt som innebär att äldre personer ska ha möjlighet att leva utifrån sin
egen identitet och personlighet. Värdegrunden omfattar inte servicetjänster utan behovsprövning. Det
innebär att det krävs ett biståndsbeslut om insatser i äldreomsorgen för att den enskilde ska omfattas av
den nationella värdegrunden och de lokala värdighetsgarantierna. Lagen säger att socialtjänstens omsorg
om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
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Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom reviderades 2017.
Riktlinjerna innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete,
stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och
profession inom området.

Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom.

2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genom en nationell samordningsfunktion genomföra
en utredning i syfte att lämna ett samlat underlag dels för en bred nationell strategi om
demenssjukdomar, dels som ett underlag till en plan för prioriterade insatser till år 2022. Rapporten
överlämnades år 2017. Syftet är att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för personer med
demenssjukdom och deras anhöriga. I Sveriges första demensstrategi pekas sju strategiska områden ut
där regeringen vill verka för förbättringar:  samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg;
personal; kunskap och kompetens; uppföljning och utvärdering; anhöriga och närstående; samhälle;
digitalisering och välfärdsteknik.
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Bilaga 2 - Lagstiftning

Förutom den lagstiftning som beskrivs tidigare i äldreplanen är det värt att beskriva några närmare. De
lagar och förordningar som främst styr äldreomsorgens arbete är:

● socialtjänstlagen (SoL, 2001:453)
● hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30)
● patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659)
● Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
● lag (1997:736) om färdtjänst
● lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (2008:962) om valfrihetssystem

Socialtjänstlagen

Kommunernas ansvar för service och omsorg för äldre regleras i socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Nedan
följer ett urval av relevanta paragrafer.

1 kap 1 § – Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
-ekonomiska och sociala trygghet
-jämlikhet i levnadsvillkor
-aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 kap 5 § – Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom
socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.

2 kap 7 § - När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och
sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas
om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas
utan dröjsmål. Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman
ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och vem av
huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

3 kap 1 § – Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar
och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda
levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till
familjer och enskilda som behöver det.
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3 kap 6 § – Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande socialtjänst
underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra.

4 kap 1 c § - För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild
boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make
eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket
gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.

4 kap 2 a § - Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.

5 kap 4 § – Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap
med andra.

5 kap 5 § – Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd. Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som
främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av
att bryta oönskad isolering.

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lättåtkomlig service ska ges.

5 kap 6 § – Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med regionen
samt andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

5 kap 10 § – Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Hälso- och sjukvårdslagen

Ansvaret för hälso- och sjukvård regleras i – Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). Nedan följer ett
urval av relevanta paragrafer.

3 kap 1 § – Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
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5 kap 2 § – Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och
den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

11 kap 2 § - Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av
sådan vård. Kommunen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra
vårdgivare.
11 kap 4 § – Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt
ansvarig sjuksköterska.

12 kap 1 § – Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen
bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen. Kommunen ska även i samband
med dagverksamhet erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten.

12 kap 5 § – Kommunen ska i samband med hälso- och sjukvård erbjuda habilitering och rehabilitering
samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (2010:659) innehåller bland annat bestämmelser om systematiskt
patientsäkerhetsarbete, legitimation, behörighet och skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal,
hantering av klagomål samt tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd.

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren, i det här fallet den kommunala hälso- och sjukvården,
arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det innebär bland annat att vårdgivaren ska planera, leda och
kontrollera verksamheten så att god vård uppnås. Vårdgivaren ska ta emot klagomål från patienter och
deras närstående och utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra
vårdskada.

Vårdgivaren ska anmäla händelser till Inspektionen för vård och omsorg som har medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada (tidigare benämnt lex Maria). Anmälan ska göras snarast efter det
att händelsen har inträffat.

All hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till en hög patientsäkerhet genom att rapportera risker för
vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Av 4 kap 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) framgår att en medicinskt ansvarig sjuksköterska
enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ansvara för att:

1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom
kommunens ansvarsområde,
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
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c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
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Kommunfullmäktige

NR 34

                                     KS/2022:416 

§ X

                                                                                                 
Namnbyte på Salems kommunala pensionärsråd                         
Salems kommunala pensionärsråd (KPR) är ett rådgivande organ och remissinstans i 
övergripande frågor som rör äldres situation i kommunen. Syftet med rådet är att seniorer 
ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i 
frågor som rör de äldre invånarna. Rådet har meddelat socialnämnden att de önskar ett 
namnbyte till Kommunala seniorrådet (KSR), då denna benämning företrädesvis används 

idag. Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2023 § 79. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige § 113/2022                                                 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) ändrar namn till Kommunala seniorrådet (KSR). Namnbyte för Salems kommunala 
pensionärsråd                                                                               
_____________________                                                                                                                         
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 113 KS/2022:416 

Namnbyte på Salems kommunala pensionärsråd

Salems kommunala pensionärsråd (KPR) är ett rådgivande organ och remissinstans i 
övergripande frågor som rör äldres situation i kommunen. Syftet med rådet är att seniorer 
ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i 
frågor som rör de äldre invånarna. 

Rådet har meddelat socialnämnden att de önskar ett namnbyte till Kommunala seniorrådet 
(KSR), då denna benämning företrädesvis används idag. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2023 § 79. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) ändrar namn till Kommunala seniorrådet (KSR).  

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige

NR 35 

                                                                    
KS/2022:396 

§ x 

Ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster 
Kommunstyrelsen återremitterade (KS § 123) förslag till ny PBL taxa 2019-11-04. I 
taxeförslaget ingick även förslag till ny taxa för geografisk information och kart- och 
mättjänster. Ett nytt förslag till PBL-taxa har tagits fram och har efter behandling av Bygg- 
och miljönämnden av kommunstyrelsen föreslagits kommunfullmäktige att anta. I det 
ärendet finns inte taxa för geografisk information kart- och mättjänster med, eftersom kart- 
och mät lyder direkt under kommunstyrelsen och frågan därför inte ska lyftas i Bygg- och 
miljönämnden. Plan- och exploateringsenheten har arbetat fram en ny taxa för geografisk 
information och kart- och mättjänster. Den nya taxan innebär en förenkling av tillämpningen, 
anpassning efter nya arbetssätt utifrån uppdaterade programvaror samt en förberedelse 
inför öppna data. En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara 
lätt att förstå och tillämpa.

Taxebestämmelser och taxetabeller för PBL-taxa samt taxa för geografisk information och 
kart-och mättjänster kommer efter beslut samlas i ett dokument. 

Ärendet beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022.  

Kommunstyrelsen förslag till beslut § 116 /2022 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ärendet samt föreslår kommunfullmäktige 
att:

1. fastställa ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster att börja gälla från 
och med 1 januari 2023 

2. uppdra åt kommunstyrelsen  att årligen justera handläggningskostnaden per timme 
med av SKR framtagna Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

3. uppdra åt kommunstyrelsen att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska 
motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.                    
____________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 116 KS/2022:396 

Ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster

Kommunstyrelsen återremitterade (KS § 123) förslag till ny PBL taxa 2019-11-04. I 
taxeförslaget ingick även förslag till ny taxa för geografisk information och kart- och 
mättjänster. Ett nytt förslag till PBL-taxa har tagits fram och har efter behandling av Bygg- 
och miljönämnden av kommunstyrelsen föreslagits kommunfullmäktige att anta. I det 
ärendet finns inte taxa för geografisk information kart- och mättjänster med, eftersom kart- 
och mät lyder direkt under kommunstyrelsen och frågan därför inte ska lyftas i Bygg- och 
miljönämnden. Plan- och exploateringsenheten har arbetat fram en ny taxa för geografisk 
information och kart- och mättjänster. Den nya taxan innebär en förenkling av tillämpningen, 
anpassning efter nya arbetssätt utifrån uppdaterade programvaror samt en förberedelse 
inför öppna data. En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara 
lätt att förstå och tillämpa.

Taxebestämmelser och taxetabeller för PBL-taxa samt taxa för geografisk information och 
kart-och mättjänster kommer efter beslut samlas i ett dokument. 

Ärendet beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ärendet samt föreslår kommunfullmäktige 
att:

1. fastställa ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster att börja gälla från 
och med 1 januari 2023 

2. uppdra åt kommunstyrelsen  att årligen justera handläggningskostnaden per timme 
med av SKR framtagna Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

3. uppdra åt kommunstyrelsen att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska 
motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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KS

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofia Friberg
Plan- och exploateringschef

Kommunstyrelsen

Ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ärendet samt föreslår kommunfullmäktige
att:

1. fastställa ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster att börja gälla
från och med 1 januari 2023 

2. uppdra åt kommunstyrelsen  att årligen justera handläggningskostnaden per timme
med av SKR framtagna Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

3. uppdra åt kommunstyrelsen att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska
motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade (KS § 123) förslag till ny PBL taxa 2019-11-04. I
taxeförslaget ingick även förslag till ny taxa för geografisk information och kart- och
mättjänster. Ett nytt förslag till PBL-taxa har tagits fram och har efter behandling av Bygg-
och miljönämnden av kommunstyrelsen föreslagits kommunfullmäktige att anta. I det
ärendet finns inte taxa för geografisk information kart- och mättjänster med, eftersom
kart- och mät lyder direkt under kommunstyrelsen och frågan därför inte ska lyftas i Bygg-
och miljönämnden. Plan- och exploateringsenheten har arbetat fram en ny taxa för
geografisk information och kart- och mättjänster. Den nya taxan innebär en förenkling av
tillämpningen, anpassning efter nya arbetssätt utifrån uppdaterade programvaror samt en
förberedelse inför öppna data. En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit
att den ska vara lätt att förstå och tillämpa.

Taxebestämmelser och taxetabeller för PBL-taxa samt taxa för geografisk information och
kart-och mättjänster kommer efter beslut samlas i ett dokument.

Ärendet
Kommunen finansierar sina kostnader för produktionen av geografisk information med en
blandning av skattemedel och avgifter. Kommunens geografiska information är
upphovsrättsligt skyddad. Vid upplåtelse av kommunens geografiska information överlåts
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normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och
nyttjanderätten är begränsad i tiden.  Denna taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av
kommunens geografiska information. Nyttjanderätten kan även regleras i ett separat
tecknat nyttjanderättsavtal. För permanenta användare (nyttjare) av kommunens
geografiska information träffas vid uttagande av avgift normalt avtal.

Kommunens geodataprodukter består av baskarta, höjdinformation (i form av laserdata)
och ortofoto (geometriskt korrigerad flytbild). Baskartan finns inom tätorten, ortofoto
finns över hela kommunen. Baskartan har hög detaljeringsgrad och uppdateras i samband
med att inmätningar utförs vid framtagande av  nybyggnadskartor, grundkartor m.m.
Ortofoto och höjdinformation/laserdata är kommuntäckande och uppdateras genom ny
flygfotografering resp ny laserskanning. Uppdateringen sker med tätare intervall inom
tätorten. Den geografiska informationen ligger till grund för vidare bearbetningar och kan
levereras såväl digitalt som i pappersformat. En produkt som kart- och mät också tar fram
är grundkarta som underlag vid framtagande av detaljplan. Omfattningen av arbetet vid
framtagande av grundkarta varierar stort och debiteras därför helt enligt tidersättning.

Den taxekonstruktion som gäller idag togs fram 2011 och utgår från en fördelning  mellan
att vara avgifts- och skattefinansierad. Kostnaden räknas ut genom formler där olika
justeringsfaktorer m.m. samt tidersättning ingår . Den är komplicerad att tillämpa. Den
nuvarande modellen som SKR har tagit fram som stöd för kommunerna att räkna ut taxan
utgår från kostnaden att ajourhålla informationen samt kostnad för nedlagd arbetstid för
att bearbeta och leverera den geografiska informationen.

I Salem har vi en baskarta inom tätorten. Vi bedriver inte något fristående
ajourhållningsarbete utan baskartan ajourhålls i samband med att underlag till
nybyggnadskartor, grundkartor till detaljplaner m.m. tas fram.

Rörelsen i samhället går mot öppna data, dvs att offentliga verksamheters data ska kunna
användas utan begränsningar av andra aktörer i samhället. Detta för att främja innovation
och nytänkande. Bl a Lantmäteriet har ett antal geografiska produkter som öppna data.

I Salem har vi under 2022 infört nya programvaror för geodata. Under 2023 beräknar vi
införa en extern webbkarta, vilket kommer att innebära att allmänheten via hemsidan
kommer kunna gå in och själva söka i kartan och spara ner det område de är intresserade
av som en pdf. På sikt skulle det också kunna bli möjligt att ladda ner utdrag ur baskartan
som dwg (det filformat som används i cadprogram).

Utifrån den av SKR föreslagna taxekonstruktionen, att utgå från ajourhållningskostnaden,
och som förberedelse inför öppna data, utgår föreslagen ny taxa från att vi tar betalt för
den tid det tar oss att tillgängliggöra den geografiska information som efterfrågas. Vi
debiterar inget för nyttjanderätten. För återkommande prenumerationskunder har vi
fortsatt nyttjanderättsavtal som tidigare.

Plan- och exploateringsenhetens förslag är således att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta en ny taxa för beräkning av avgifter för geografisk
information som utgår från tidsåtgång för arbete att bearbeta och leverera
informationen. Taxa för kart- och mättjänster utgår från nedlagd arbetstid.
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Handläggningskostnad per timme

Handläggningskostnaden beräknas för 2022 till 1232 kronor per timme. Vid en jämförelse
med intilliggande kommuner konstateras att vi ligger på ungefär samma nivå:

Nynäshamn 1225 kr/h
Södertälje 1250 kr/h
Botkyrka 1281 kr/h
Tyresö 1321 kr/h

Beräkningen av handläggningskostnaden per timme är för Plan- och
exploateringsenheten handläggningskostnaden per timme som beräknades för 2019, med
uppräkning till 2022 års nivå. 

I handläggningskostnaden per timme ingår både lönekostnader, kostnader för lokaler,
fordon, systemstöd, administrativ personal och andra s.k. overheadkostnader.
Handläggningskostnaden är framtagen genom genomsnittlig handläggningstid per
handläggare och år. 

Tidredovisning är inte införd inom plan- och exploateringsverksamheten utan en
uppskattning av åtgången tid tillsammans med Nynäshamn, Södertälje och Botkyrka
kommuners tidsredovisning för genomsnittlig handläggningstid har använts. För att få en
bättre skattning av denna, samt för att kunna följa upp handläggningstiden per ärende,
kommer  tidsredovisning införs parallellt med den nya taxan. 

Påverkan på intäkter

Den vanligaste produkten som vi levererar nu är utdrag ur baskarta. Upp till och med en
hektar kostar det idag 1350 kronor. I föreslagen ny taxa skulle ett utdrag ur baskartan
kosta 1848 kronor, dvs motsvarande 1,5 timmes arbete.

För att se hur en sådan taxekonstruktion skulle påverka intäkterna, se tabell 1 nedan.

År Intäkter nuvarande taxa (kr) Intäkter ny taxa (kr) Differens (kr)

2019 61 493 84 177 22 684

2020 36 140 44 352 8 212

2021 32 400 44 352 11 952

Tabell 1. Differens intäkter nuvarande och föreslagen taxa för baskarteutdrag.

När den externa webbkartan har lanserats och möjligheten att själv plocka hem en dwg-fil
över önskat område kommer intäkterna att minska, men också tid frigöras som kan
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användas till andra arbetsuppgifter.

Omkringliggande kommuner har olika sätt att konstruera sin taxa, men nedan framgår en
jämförelse för liknande produkter som baskarta upp till 4000 kvm som enligt föreslagen
taxa ska kosta 1848 kr:

Nynäshamn: för bygglov 1225 kr, för projektering och planering 2449 kr
Södertälje: minimiavgift digitalt kartunderlag 1875 kr
Botkyrka: 1601 kr plus 606 kr/ha
Tyresö: 1601 kr plus 471 kr/ha

Nuvarande timtaxa för mätnings- och kartingenjör är enligt gällande taxa 1250 kr/h ute i
fält och 800 kr/h för arbete inne på kontoret, att jämföra med föreslagen taxa på 1232
kr/h oavsett om det är i fält eller på kontoret. (I föreslagen taxa är alla kostnader inbakade
i timtaxan, i den nu gällande läggs kostnader för bil, mätinstrument m.m. till på timtaxan
vid utearbete.)

Finansiering
Plan- och exploateringsenhetens bedömning är att den föreslagna taxekonstruktionen
kommer att innebära en viss ökning av intäkter. Det är svårt att bedöma hur införande av
nya programvaror och ändrad lagstiftning kommer påverka omfattningen av
beställningarna och därigenom intäkterna på sikt. Föreslagen taxa innebär en möjlighet
att justera timtaxan efter index och tidsåtgång i ärenden. Det i kombination med att
tillfällig nyttjanderätt upplåts utan avgift innebär att kommunen är förberedda för den
utveckling av programvaror och lagstiftning som vi förväntar oss komma framöver.

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Sofia Friberg
Plan- och exploateringschef

Bilagor

1. Taxetabell

2. PBL-taxa (för antagande i kommunfullmäktige).

Delges
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Taxebestämmelser

1 Inledande bestämmelser
I enlighet med 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) tas avgift enligt denna taxa ut för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
2. slutbesked och ingripandebesked,
3. beslut om lov,
4. tekniska samråd och slutsamråd,
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
6. upprättande av nybyggnadskartor,
7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§, och
9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

I enlighet med 12 kap. 9 § PBL tas en planavgift enligt denna taxa ut för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som
behövs för att upprätta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för byggnadsverk och den
fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Med stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) tas även avgift enligt denna taxa ut för
1. utstakning,
2. lägeskontroller,
3. geografisk information, och
4. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder avseende övriga geodataprodukter.

1.1 Tillämpning av denna taxa
Denna taxa tillämpas för bygg- och miljönämndens och kommunstyrelsens (nedan benämnt nämnden) handläggning av ärenden inom
kommunens plan- och bygglovsverksamhet och för geografisk information. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen, tjänsten eller produkten. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av
besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A-D.

1.2 Självkostnadsprincipen
Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den regleras i 2 kap. 6 § kommunallagen, men framgår också av 12 kap.
10 § PBL. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana belopp att de
tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte överstiga kostnaderna för verksamheten. Självkostnadsprincipen syftar på
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det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av principen. Vid
beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till
tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar
med mera. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.

2. Beräkning av avgift

2.1 Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss ärendetyp, tjänst eller produkt framgår av taxetabellerna A-D. Beloppen i tabellerna har beräknats genom att en framräknad
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden
avser. I avgiften ingår handläggningens alla moment. Extra avgifter i samband med teknisk kontroll (t.ex. extra arbetsplatsbesök), kan
tillkomma, se tabell A14.

2.2 Mervärdesskatt
I vilka fall moms (mervärdesskatt) ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. Moms tas inte ut på verksamhet som bedrivs av
en kommun och som ingår som ett led i myndighetsutövning. I det fall moms ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A-D
fastställda avgiften.

2.3 Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer till kommunen med undantag för timdebitering där den taxa tillämpas som
gäller när uppdraget utförs eller åtgärd vidtas. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har nämnden rätt att
tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

2.4 Handläggningskostnad
Handläggningskostnaden per timme (timkostnad) redovisas i tabell D.

2.5 Timdebitering
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta
fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

2.6 Handläggningstid
För att räkna ut avgiften för varje ärendetyp har den genomsnittliga handläggningstiden uppskattats.
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2.7 Reduktion av avgift vid överskriden handläggningstid
Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om lov, ska avgiften
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket PBL överskrids. Avgiften ska dock inte
reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 § PBL. Om en avgift tas ut för handläggningen av en anmälan för en
åtgärd, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första stycket PBL överskrids.

2.8 Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.

2.9 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp
Om en åtgärd inte kan hänföras till en ärendetyp i tabellerna, utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet
och/eller eventuella rese-, material- och annonseringskostnader.

2.10 Höjning/sänkning av avgift
Finner nämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärende eller för
särskilt uppdrag besluta om detta.

2.11 Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov, förlängning av tidsbegränsat bygglov och bygglov för ändamål av
säsongskaraktär som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

2.12 Bygglovsavgift efter positivt förhandsbesked
Om positivt förhandsbesked finns för bygglov så beräknas avgiften som om åtgärden vore planenlig.

2.13.1 Bygglovsavgift för komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder i samband med nybyggnation av en- och
tvåbostadshus
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A1 räknas övriga lovpliktiga åtgärder in i ärendetyperna för nybyggnad, om
allt ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av
bostadshuset (se A1.2).

2.13.2 Bygglovsavgift för flera åtgärder i samma ansökan
För ärenden där flera lov- och anmälningspliktiga åtgärder finns i samma ansökan (som inte avser nybyggnation av bostäder enligt tabell A1
och A2), görs en avgiftsreduktion motsvarande 1,5 timme enligt timtaxa per åtgärd utöver första åtgärden. Avgiftsreduktionen avser
administrativ kostnad.
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2.14 Areabestämning
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard
SS 21054:2009.

2.15 Planavgift i samband med framtagande av detaljplan
Avgifter för detaljplanearbete regleras som huvudregel genom avtal mellan sökande och kommunen (plankostnadsavtal). För på uppdraget
nedlagd arbetstid debiteras timdebitering enligt handläggningskostnaden per timme. Utöver nedlagd arbetstid reglerar plankostnadsavtalet
planbeställarens betalningsansvar för övriga, med planarbetet, sammanhängande kostnader som till exempel grundkarta, fastighetsförteckning,
annonskostnader och övrigt nödvändigt underlag som till exempel utredningar som kan behövas vid myndigheters prövning av planen. I den
mån ett program krävs för att upprätta en eller flera detaljplaner ska kommunens kostnader för detta ingå i de kostnader som sökande ska
betala. Om programmet avser ett större område för flera planer ska kostnaden fördelas efter vad som är skäligt.

2.16 Avgift för planbesked
Kommunen tar ut en avgift för handläggning av planbesked som baseras på den genomsnittliga handläggningstiden för planbesked enligt tabell
B2.

2.17 Planavgift i samband med bygglovsprövning
Om plankostnadsavtal saknas i en detaljplan som har vunnit laga kraft efter 21 maj 1987 och som ger byggrätt med tillkommande brutto- och
öppenarea, tas planavgift istället ut i samband med bygglovsprövning enligt tabell B1. Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett
planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan.

2.18 Geografisk information - kartprodukter
Kommunen finansierar sina kostnader för produktionen av geografisk information med en blandning av skattemedel och avgifter. Kommunens
geografiska information är upphovsrättsligt skyddad. Vid upplåtelse av kommunens geografiska information överlåts normalt endast rätten att
nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är begränsad i tiden. Nyttjanderätten kan regleras i ett separat tecknat
nyttjanderättsavtal. Denna taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av kommunens geografiska information. För permanenta användare
(nyttjare) av kommunens geografiska information träffas vid uttagande av avgift normalt avtal. Leverans av kartdata sker alltid i kommunens
gällande koordinatsystem.

3. Ändring av taxan
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår
(avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
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4. Betalningsskyldighet och betalning av avgift
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL och 2 kap. 5 § kommunallagen betalas av den som är sökande, beställare
eller har gjort anmälan i ärendet.  Avgift enligt denna taxa ska betalas mot faktura av den som är sökande, har gjort anmälan eller har gjort
beställning i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts nämndens beslut, beställd handling levererats
eller beställd åtgärd vidtagits.

Planavgift tas ut löpande under pågående planprövning och slutregleras vid behov vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För
plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Salems kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills dess betalning
sker.

5. Påverkan på bygglovs- och planavgifter vid icke utnyttjade bygglov
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära
avräkning av avgifter för åtgärder som nämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. Begäran om avräkning enligt ovan ska göras senast sex månader efter det att bygglovet har
upphört att gälla. Framställs inte sådan begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen Återbetalning kan tidigast ske när lovet
upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans.
Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

6. Taxans ikraftträdande
Denna taxa ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.
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A Taxetabeller för lov, anmälan mm

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp Utan tekniskt samråd Med tekniskt samråd

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder UTAN
komplementbyggnader eller anmälningspliktig åtgärder.

30 800 kr

A 1.2 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder INKLUSIVE tillhörande
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra bygglovspliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

35 900 kr

A 1.3 Nybyggnad av komplementbyggnad, 1-15 kvm 5 100 kr 6 400 kr

A 1.5 Nybyggnad av komplementbyggnad, 16-50 kvm 7 700 kr 9 000 kr

A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, 51-100 kvm (över 100 kvm se tabell 2) 10 300 kr 15 400 kr

Tillbyggnad eller påbyggnad av en- eller tvåbostadshus
A 1.9 Tillbyggnad 1-15 kvm 5 100 kr 6 400 kr

A 1.11 Tillbyggnad 16-50 kvm 7 700 kr 10 300 kr

A 1.13 Tillbyggnad 51 kvm eller mer 11 500 kr 15 400 kr

Altan/terass
A 1.15 1 - 25 kvm 4 500 kr

A 1.16 26 och över 7 100 kr

Övriga åtgärder
A 1.17 Mindre yttre ändring (t.ex nytt fönster, ny dörr, omfärgning av fasader, solceller som inte följer befintlig

byggnadskropp).
3 200 kr

A 1.18 Större yttre ändring (t.ex ny takkupa, balkong, byte av fasadmaterial inklusive omfärgning, solceller som
inte följer befintlig byggnadskropp)

6 400 kr

A 1.19 Ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) 6 400 kr 9 000 kr

A 1.21 Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) 6 400 kr 10 300 kr
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A 2 Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus, verksamhetsbyggnader (industri. lager, skola etc) med tillhörande
komplementbyggnader. (Stor enkel oisolerad byggnad t.ex lagerhall, ridhus timdebiteras)

Ärendetyp Avgift
A 2.1 1-50 kvm (BTA) 21 800 kr

A 2.2 51-100 kvm (BTA) 26 900 kr

A 2.3 101-200 kvm (BTA) 34 600 kr

A 2.4 201-400 kvm (BTA) 41 100 kr

A 2.5 401-700 kvm (BTA) 56 500 kr

A 2.6 701-1000 kvm (BTA) 77 000 kr

A 2.7 1001-1500 kvm (BTA) 94 900 kr

A 2.8 1501-2000 kvm (BTA) 109 100 kr

A 2.9 2001-3000 kvm (BTA) 132 800 kr

A 2.10 3001-4000 kvm (BTA) 159 700 kr

A 2.11 4001-6000 kvm (BTA) 185 400 kr

A 2.12 6001-8000 kvm (BTA) 219 400 kr

A 2.13 8001-11000 kvm (BTA) 273 300 kr

A 2.14 11001-15000 kvm (BTA) 340 000 kr

A 2.15 15001-20000 kvm (BTA) 400 300 kr

A 2.16 20001-25000 kvm (BTA) 459 300 kr

A 2.17 Därutöver för varje 5000 kvm - intervall 43 000 kr

Yttre ändringar
A 2.18 Mindre ändring (t.ex fönsterbyten, en takkupa, inglasning av högst 2 balkonger, en ny balkong, underhåll av byggnadsverk

med bevarandeskydd)
7 100 kr

A 2.19 Större ändring (t.ex flera takkupor, inglasning av 3 eller flera balkonger, tilläggsisolering, byte av fasadmaterial, flera nya
balkonger, renovering av balkonger, grundförstärkning, solceller som inte följer befintlig byggnadskropp)

15 400 kr

A 2.20 Altan/terrass max 25 kvm 5 800 kr

A 2.21 Altan/terrass över 25 kvm 9 600 kr
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Inre ändring
A 2.22 Väsentlig ändrad planlösning 1-500 kvm 7 100 kr

A 2.23 Väsentlig ändrad planlösning 501 kvm eller mer 16 000 kr

A 2.24 Väsentlig inre ändring (t.ex stambyte, brandskydd, omfattande bärande konstruktion, ventilationsanläggningar) 10 900 kr

A 2.25 Ändrad användning av flerbostäder, byggnader för verksamheter och anläggningar (inklusive inre ändringar, inredning av nya
bostäder)

80% av ordinarie
avgift tabell A2.1 till

A2.17

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp Avgift
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan 4 500 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan 9 000 kr

A 3.3 Ytterligare skylt eller ljusanordning på samma fastighet med liten omgivningspåverkan, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 300 kr

A 3.4 Ytterligare skylt eller ljusanordning på annan fastighet med stor omgivningspåverkan, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

2 600 kr

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp Avgift
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av:

1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

2. upplag, container och materialgårdar
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som

kan medföra brand eller andra olyckshändelser
5. radio- eller telemaster eller torn
6. vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än

kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är
större än tre meter

7. begravningsplatser

Timdebitering
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och
transformatorstationer)

Ärendetyp Utan tekniskt samråd Med tekniskt samråd

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank (t.ex bullerplank) 4 500 kr 12 800 kr

A 5.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus 0-10 st 6 400 kr

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus >10 st 11 500 kr

A 5.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation, pumphus, återvinningsstation 14 100 kr 14 100 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift
A 6.1 Tidsbegränsat bygglov Samma avgift som

motsvarande åtgärd
för permanent bygglov

A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 50% av A 6.1

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp Avgift
A 7.1 Tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Samma avgift som

motsvarande åtgärd
för permanent bygglov

A 7.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
50% av A 7.1
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Utan tekniskt samråd Med tekniskt samråd

A 8.1 Rivning av byggnad eller del av en byggnad. 4 500 kr 10 900 kr

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov 5 100 kr 10 900 kr

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens
planlösning påverkas avsevärt

5 800 kr 9 600 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss 4 500 kr 10 900 kr

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 3 800 kr 10 300 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, brandskydd 4 500 kr 10 300 kr

A 8.13 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats
med stöd av 4 kap 16§ eller 42§ första stycket 5c PBL, eller motsvarande äldre föreskrifter

7 100 kr 13 500 kr

Anmälningsärenden enligt "Attefallsregler"

Ärendetyp Utan tekniskt samråd Med tekniskt samråd

A 8.15 Tillbyggnad eller påbyggnad som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, på högst 15 kvm BTA. 4 500 kr 6 400 kr

A 8.17 Bygga en ny komplementbyggnad som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, med en total yta på högst 30 kvm BYA 7 100 kr 8 300 kr

A 8.19 Bygga ett nytt komplementbostadshus som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, med en total yta på högst 30 kvm BYA 8 300 kr 12 200 kr

A 8.21 Ändra eller bygga till en komplementbyggnad/komplementbostadshus som avser sådan åtgärd som inte kräver lov, med en
total yta på högst 30 kvm BYA

4 500 kr 6 400 kr

A 8.23 Sådan takkupa som inte kräver lov men som påverkar byggnadens konstruktion 4 500 kr 5 800 kr

A 8.25 Inreda ytterligare bostad 6 400 kr 10 900 kr
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Utan tekniskt samråd Med tekniskt samråd

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd. 7 100 kr 14 100 kr

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Utan tekniskt samråd Med tekniskt samråd

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov. 5 100 kr 14 100 kr

A 11 Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift

A 11.1
Förhandsbesked (per huvudbyggnad) oavsett positivt eller negativt besked

Inom planlagt område 10 900 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 13 500 kr

A 12 Villkorsbesked

Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

A 14 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd

Ärendetyp Avgift

A 14.1 Extra samråd eller arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 800 kr
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A 15 Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp Avgift

A 15.1 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-2500 kvm 11 100 kr

A 15.2 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 2500-5000 kvm 17 200 kr

A 15.3 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 5000-7500 kvm 23 400 kr

A 15.4 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta >7500 kvm Timdebitering

A 15.5 Kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta (inom giltighetstid) 4 900 kr

A 15.6 Tomtkarta. Hämtas via Salems externa webbkarta som nås via kommunens hemsida (obs, ej
kontrollerad och hämtas endast som pdf)

0 kr

A 16 Utstakning

Ärendetyp Administrativ avgift Avgift

A 16.1

Utstakning

Grovutstakning 1 848 kr adm avgift plus
timdebitering

A 16.2 Finutstakning (om
profil finns)

1 848 kr adm avgift plus
timdebitering

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med
tillämplig tabell

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd INTE finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering
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A 18 Övriga avgifter

Ärendetyp Avgift

A 18.1 Tidsersättning (t.ex: extra tidskrävande handläggning, krävts fler än 2 begäran om komplettering, extra platsbesök inför
bygglov, utskick av ritningar, mm)

Timdebitering

A 18.2 Beslut om ny kontrollansvarig 1 500 kr

A 18.3 Ändring av beviljat lov (nytt beslut i redan beslutat ärende) Enligt respektive
åtgärd, dock lägst

5000 kr
A 18.4 Interimistiskt slutbesked Minst 5000 kr eller

10% av
bygglovstaxan

A 18.5 Strandskyddsdispens, oavsett positivt eller negativt besked 11 500 kr

A 18.6 Tillsyn enligt miljöbalken Timdebitering enligt
miljöbalkens taxa

A 18.7 Plankostnad se tabell B

A 19 Avslag

Ärendetyp Avgift

A 19.1 Avslag

Timdebitering, avgift
tas ut för nedlagt

arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för

tillämplig ärendetyp,
dock max 15 000 kr

A 20 Avskrivning

Ärendetyp Avgift

A 20.1 Avskrivning

Timdebitering, avgift
tas ut för nedlagt

arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för

tillämplig ärendetyp
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A 21 Avvisning

Ärendetyp Avgift

A 21.1 Återtagande av ärende i tidigt skede ingen avgift

A 21.2 Avvisning

Timdebitering, avgift
tas ut för nedlagt

arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för

tillämplig ärendetyp
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B. Taxetabeller för planavgift och planbesked

B 1 Planavgift i samband med bygglovsprövning

Ökning av bruttoarea Avgift

B 1.1 0-20 kvm 5 500 kr

B 1.2 21-40 kvm 8 000 kr

B 1.3 41-70 kvm 12 900 kr

B 1.4 71-100 kvm 26 500 kr

B 1.5 101-300 kvm 38 800 kr

B 1.6 301-500 kvm 57 300 kr

B 1.7 501-1 000 kvm 75 800 kr

B 1.8 1 001-2 000 kvm 94 200 kr

B 1.9 2 001-3 000 kvm 125 000 kr

B 1.10 3 001-5 000 kvm 155 800 kr

B 1.11 5 001-10 000 kvm 186 600 kr

B 1.12 >10 001 kvm 248 200 kr

B 2 Planbesked
Ärendetyp Avgift

B 2.1 Planbesked kategori 1 (enkla åtgärder) 23 400 kr

B 2.2 Planbesked kategori 2 (alla åtgärder som inte hamnar under kategori 1 eller 3) 29 600 kr

B 2.3 Planbesked kategori 3 (komplexa åtgärder) 48 000 kr
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Taxetabell C
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D. Handläggningskostnad per timme 
D 1 Handläggningskostnad per timme  

Verksamhet Timkostnad 

D 1.1 Geografisk information (samt kart- och mättjänster) 1 232 kr 

D 1.2 Bygglov 1 283 kr 

D 1.3 Plan 1 232 kr 



C. Taxetabeller för geografisk informa�on och kart- och mä�jänster

Moms �llkommer utöver angiven avgi�
Administra�on och leveranspaketering ingår i avgi�erna nedan och utgör 1 h vid �mdebitering

C1.1 Lägeskontroll 1-4 punkter 4 h
C1.2 Tillägg per punkt utöver de fyra första, vid e� och samma mätnings�llfälle

C2.1 Uppdrag

C3.1 Upprä�ande av grundkarta

C4.1 Primärkarta/baskarta upp �ll 4000kvm
C4.2 Större område
C4.3 Höjdinforma�on leverans av hel ruta (1x1 km)
C4.4 Större område eller klippning av område
C4.5 Digitalt ortofoto upplösning 0,08 m/pixel

C1 Lägeskontroll

C2 Mät- och kartuppdrag

C3 Grundkarta

C4 Geodataprodukter

Ärendetyp Avgi�, exklusive moms
4 928 kr

308kr

Ärendetyp Avgi� per �mme, exklusive moms
Timdebitering

Ärendetyp Avgi�, exklusive moms
Timdebitering för baskarta och  mätning

Ärendetyp Avgi�. exklusive moms
1 848 kr

Timdebitering
1 848 kr

Timdebitering
Timdebitering



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 1

Kommunfullmäktige

Nr 36  

§ X 

Svar på interpellation - Cykelgaraget vid Rönninge torg, väckt 
av Anders Klerkefors (R)                                                                               
Skriftligt svar kommer att lämnas enligt arbetsordningen.                                                                     

____________________



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 1

Kommunfullmäktige

NR 37 

                              KS/2022:201

§ X 

Svar på motion: Möjligheten att anlägga nya hundrastgårdar, 
väckt av Markus von Wowern Lindgren (SD)                                     
Markus von Wowern Lindgren (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder möjligheterna 
för att anlägga fler hundrastgårdar på lämplig plats i Rönninge och Salem. Motionen menar 
att kommunen växer och så även antalet hundra och att dagens hundrastgårdar som finns i 
närheten av Salems centrum är liten och dåligt utrustad. Det finns inte heller någon 
hundrastgård för de som bor i Rönninge. Motionen har skickats på remiss till 
kommunstyrelsens tekniska utskott. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter fram att 
det redan finns ett investeringsprojekt för år 2023 som gäller utbyggnad och upprustning av 
befintlig hundrastgård i Salem. Projektet har uppkommit på grund av att flera klagomål 
inkommit gällande att hundrastgården är liten och inte stimulerande. För Rönninges del ser 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ingen naturlig plats för en hundrastgård. Det finns 
heller ingen budget avsatt för att anlägga detta. 
                                                                                                                     
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 7 september 2022 § 63 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterat den 23 

augusti 2022. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige § 117 /2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
______________________



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-11-28

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 117 KS/2022:201 

Svar på motion: Möjligheten att anlägga nya hundrastgårdar, 
väckt av Markus von Wowern Lindgren (SD)

Markus von Wowern Lindgren (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder möjligheterna 
för att anlägga fler hundrastgårdar på lämplig plats i Rönninge och Salem. 

Motionen menar att kommunen växer och så även antalet hundra och att dagens 
hundrastgårdar som finns i närheten av Salems centrum är liten och dåligt utrustad. Det finns 
inte heller någon hundrastgård för de som bor i Rönninge. 

Motionen har skickats på remiss till kommunstyrelsens tekniska utskott. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter fram att det redan finns ett investeringsprojekt för år 
2023 som gäller utbyggnad och upprustning av befintlig hundrastgård i Salem. Projektet har 
uppkommit på grund av att flera klagomål inkommit gällande att hundrastgården är liten och 
inte stimulerande. För Rönninges del ser miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ingen 
naturlig plats för en hundrastgård. Det finns heller ingen budget avsatt för att anlägga detta. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 7 september 2022 § 63 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterat den 23 
augusti 2022. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-09-07 

 9  av  16 

 Kommunstyrelsens tekniska utsko� 

 KSTU § 63  KS/2022:201 

 Svar på mo�on om a� utreda möjligheten �ll a� anlägga nya 
 hundrastgårdar i Salems kommun 
 Markus von Wowern Lindgren, (SD), föreslår i en mo�on a� kommunen utreder 
 möjligheterna för a� anlägga fler hundrastgårdar på lämplig plats i Rönninge och Salem. 

 Mo�onen menar a� kommunen växer och så även antalet hundar och a� dagens 
 hundrastgård som finns i närheten av Salems centrum är liten och dåligt utrustad. Det finns 
 inte heller någon hundrastgård för de som bor i Rönninge. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 23 augus� 2022. 

 Tekniska utsko�ets beslut 
 Kommunstyrelsens tekniska utsko� beslutar föreslå kommunfullmäk�ge a� anse mo�onen 
 besvarad. 

 ______________________ 
 Beslutsexpediering 

 ●  Kommunstyrelsen 
 ●  Kommunfullmäk�ge 



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-23
Dnr KS/2022:201

1 av 2

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stefan Grahn
Projektledare Gata/VA

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om att utreda möjligheten till att anlägga
nya hundrastgårdar i Salems kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Ärendet
Markus von Wowern Lindgren, (SD), föreslår i en motion att kommunen utreder
möjligheterna för att anlägga fler hundrastgårdar på lämplig plats i Rönninge och Salem.

Motionen menar att kommunen växer och så även antalet hundar och att dagens
hundrastgård som finns i närheten av Salems centrum är liten och dåligt utrustad. Det
finns inte heller någon hundrastgård för de som bor i Rönninge.

Hundrastgård i Salem

Gatuenheten har ett investeringsprojekt för år 2023 som gäller utbyggnad och
upprustning av befintlig hundrastgård i Salem. Projektet har uppkommit på grund av att
flera klagomål inkommit gällande att hundrastgården är liten och inte stimulerande.

Hundrastgård i Rönninge
Förvaltningen ser ingen naturlig plats för en hundrastgård i Rönninge och ser inte heller
samma behov av en hundrastgård i Rönninge som i Salem. En hundrastgård tar stor yta i
anspråk samt att den även behöver inhägnas. I Rönninge finns flera skogs- och
grönområden som avses hållas öppna där det finns möjlighet att aktivera sig och rasta sin
hund.

Förvaltningen har heller ingen budget avsatt för denna typ av åtgärd.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-23
Dnr KS/2022:201

2 av 2

Finansiering
För år 2023 har gatuenheten 300 tkr i investering för att bygga ut befintlig hundrastgård i
Salem.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef

Bilagor

1. Motion om att utreda möjligheten till att anlägga nya hundrastgårdar i Salems kommun,
väckt av SD

Delges

Kommunfullmäktige





PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 1

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

NR 38

                                                                              
KS/2021:418 

§ x

Svar på motion: Hundar och papperskorgar, väckt av Anders 
Klerkefors (R)                                                                                           
Anders Klerkefors (R) yrkar i en motion väckt den 23 november 2021 att antalet 
papperskorgar ses över och att nya sätts upp utefter populära hundpromenadvägar, samt att 
antalet tömningar per vecka vid populära hundpromenadvägar ökar. Motionen beskriver att 
antalet hundar i Salems kommun har ökat och att många papperskorgar är fyllda med 
plastpåsar av en oundviklig restprodukt. Papperskorgarna är ofta överfulla och det saknas 
papperskorgar i kommunen. Motionen har skickats på remiss till kommunstyrelsens tekniska 
utskott. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver att de redan aktivt arbetar med 
att möta medborgarnas önskan om att utöka antalet papperskorgar i kommunen genom att 
inventera och utreda behovet kontinuerligt i dialog med kommuninvånarna genom inkomna 
synpunkter. Detta görs antingen genom att fler papperskorgar sätts upp eller att befintliga 
papperskorgar byts ut till större modell som inte behöver tömmar lika ofta. Förvaltningen ser 
därför inget ytterligare behov för närvarande av extra papperskorgar i kommunen. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 9 
september 2022 § 64 och beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsförvaltningen 
daterat den 17 augusti 2022.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige § 118 /2022                               
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
______________________



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-11-28

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 118 KS/2021:418 

Svar på motion: Hundar och papperskorgar, väckt av Anders 
Klerkefors

Anders Klerkefors (R) yrkar i en motion väckt den 23 november 2021 att antalet 
papperskorgar ses över och att nya sätts upp utefter populära hundpromenadvägar, samt att 
antalet tömningar per vecka vid populära hundpromenadvägar ökar.

Motionen beskriver att antalet hundar i Salems kommun har ökat och att många 
papperskorgar är fyllda med plastpåsar av en oundviklig restprodukt. Papperskorgarna är 
ofta överfulla och det saknas papperskorgar i kommunen.

Motionen har skickats på remiss till kommunstyrelsens tekniska utskott. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver att de redan aktivt arbetar med att möta 
medborgarnas önskan om att utöka antalet papperskorgar i kommunen genom att inventera 
och utreda behovet kontinuerligt i dialog med kommuninvånarna genom inkomna 
synpunkter. Detta görs antingen genom att fler papperskorgar sätts upp eller att befintliga 
papperskorgar byts ut till större modell som inte behöver tömmar lika ofta. Förvaltningen ser 
därför inget ytterligare behov för närvarande av extra papperskorgar i kommunen.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 9 
september 2022 § 64 och beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsförvaltningen 
daterat den 17 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-09-07 

 10  av  16 

 Kommunstyrelsens tekniska utsko� 

 KSTU § 64  KS/2021:418 

 Svar på mo�on angående hundar och papperskorgar 
 Anders Klerkefors, (RP), yrkar i en mo�on väckt 2021-11-23 a� antalet papperskorgar ses över 
 och a� nya sä�s upp ute�er populära hundpromenadvägar samt a� antalet tömningar per 
 vecka vid populära hundpromenadvägar ökar. 

 Mo�onen beskriver a� antalet hundar i Salems kommun har ökat och a� många 
 papperskorgar är fyllda med plastpåsar av en oundviklig restprodukt. Papperskorgarna är o�a 
 överfulla och det saknas papperskorgar i kommunen. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 augus� 2022. 

 Yrkande 
 Ordförande yrkar a� Kommunstyrelsens tekniska utsko� beslutar i enlighet med 
 förvaltningens förslag �ll beslut. 

 Björn Kvist (M) yrkar bifall �ll ordförandes yrkande �ll beslut. 

 Ordföranden finner a� K  ommunstyrelsens tekniska utsko�  beslutar i enlighet med 
 förvaltningens förslag �ll beslut. 

 Tekniska utsko�ets beslut 
 Kommunstyrelsens tekniska utsko� beslutar föreslå kommunfullmäk�ge a� avslå mo�onen. 

 ______________________ 
 Beslutsexpediering 

 ●  Kommunstyrelsen 
 ●  Kommunfullmäk�ge 



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-17
Dnr KS/2021:418

1 av 2

ÅPPÅÅOPOP7777777777777777777777777777777777777++

Miljö-och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senad Palic
Driftchef Utemiljö

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om hundar och papperskorgar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Ärendet
Anders Klerkefors, (RP), yrkar i en motion väckt 2021-11-23 att antalet papperskorgar ses
över och att nya sätts upp utefter populära hundpromenadvägar samt att antalet
tömningar per vecka vid populära hundpromenadvägar ökar.

Motionen beskriver att antalet hundar i Salems kommun har ökat och att många
papperskorgar är fyllda med plastpåsar av en oundviklig restprodukt. Papperskorgarna är
ofta överfulla och det saknas papperskorgar i kommunen.

Förvaltningens svar

Utemiljöenheten sköter idag cirka 250 papperskorgar i kommunen. Papperskorgar är
strategiskt utplacerade i kommunen efter gång och cykelvägar samt i anslutning till
parker, lekplatser, torg och/eller andra strategiska knutpunkter i kommunen där
allmänheten passerar.

Flest papperskorgar är placerade centrumnära där många medborgare passerar dagligen,
Papperskorgar placeras företrädesvis i naturliga knutpunkter, förankrade i hårdgjord yta,
där man kan förvänta sig att folk passerar och där gestaltningen av rummet tillåter en
papperskorg. De ska placeras så att de inte inkräktar på gångstråkets yta och inte riskerar
att utgöra ett hinder eller en risk för förbipasserande medborgare med nedsatt
synförmåga och inte heller försvåra underhållet av vägen.

Papperskorgarna töms kontinuerligt samt efter behov och inkomna felanmälningar.

Idag sker tömning av papperskorgar 1 gång i veckan mellan 1/9 och 31/5 på måndagar,
och 2 gånger i veckan under perioden 1/6 - 31/8 måndagar och fredagar enligt avtalet
med kommunens upphandlade entreprenör. Förutom avtalet har utemiljöenheten utökat
antal tömningar av papperskorgar i Salem och Rönninge Centrum med ytterligare en gång
där papperskorgar töms 2 ggr under hela året måndagar och fredagar samt 3 gånger
under perioden 1/6 - 31/8 måndag, onsdag och fredag.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-17
Dnr KS/2021:418

2 av 2

Kommunen vill inte leda ut gångtrafikanter på trafikerade vägar och väljer därför att inte
placera några papperskorgar vid dessa vägar och lägger fokus på att tillhandahålla gång-
och cykelvägarna, parkerna och allmänna platser med papperskorgar. Det vill säga de
stråk som är avsedda för gångtrafikanter.

Utemiljöenheten arbetar aktivt med att möta medborgarnas önskan om att utöka antalet
papperskorgar i kommunen genom att inventera och utreda behovet kontinuerligt i dialog
med kommuninvånarna genom inkomna synpunkter, detta görs antingen genom att fler
papperskorgar sätts upp eller att befintliga papperskorgar byts ut till större modell som
inte behöver tömmas lika ofta.

Utemiljöenheten ser idag inte något behov av extra papperskorgar i kommunen.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef

Bilagor

1. Motion om hundar och papperskorgar, väckt av RP

Delges

Kommunfullmäktige



 
 
 
 
Motion, Kommunfullmäktige  
 
Datum: 2021-11-23 
 
 
Rönningepartiet, Anders Klerkefors  
 
 
Hundar och papperskorgar 
 
Under 2020 registrerades, enligt Jordbruksverket, 71501 nya hundar i Sverige. Bara under 
juli månad registrerades över 8000 nya hundar, den högsta siffran på 14 år.  
Även i Salems kommun är det en tydlig ökning. Trycket är högt på hundkurser och många 
papperskorgar är fyllda med plastpåsar med en oundviklig restprodukt. Nästa alla 
hundägare är ansvarsfulla. Därför är papperskorgarna ofta överfulla. Det saknas också ett 
antal papperskorgar i kommunen. Det vore bra att öka antalet tömningar per vecka vid 
populär hundpromenadvägar. Därför förslår vi nu en ökning tömningsfrekvensen dvs 
antalet tömningar per vecka. Vidare förslår vi att antalet papperskorgar ses över och att 
nya sätts upp utefter populär hundpromenadvägar. 
 
 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkas 
 

• att antalet papperskorgar ses över och att nya sätts upp utefter populär 
hundpromenadvägar. 

• att antalet tömningar per vecka vid populär hundpromenadvägar ökar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Anders Klerkefors 
                                          



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 1

Kommunfullmäktige

NR 39

                                       KS/2022:23 

§ X

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

Revisorerna har uppmärksammat att det inte alltid har skett en återrapportering gällande 
tidigare kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en rutin 
att upprätta en uppdrags/verkställighetslista att presentera för fullmäktige samtidigt som 
motionslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 121 /2022                            
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och verkställighet 
listan.

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 121 KS/2022:23 

Balanslista över obesvarade motioner och verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut

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

Revisorerna har uppmärksammat att det inte alltid har skett en återrapportering gällande 
tidigare kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en rutin 
att upprätta en uppdrags/verkställighetslista att presentera för fullmäktige samtidigt som 
motionslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 
verkställighetslistan.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner och verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
verkställighetslistan.

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

Revisorerna har uppmärksammat att det inte alltid har skett en återrapportering gällande
tidigare kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en
rutin att upprätta en uppdrags/verkställighetslista att presentera för fullmäktige samtidigt
som motionslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt.

Ärendet

Totalt fyra motioner är för närvarande under beredning och två är färdiga att besvaras på
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december. En motion har passerat
beredningstiden på ett år. Motionen har remitterats till samtliga nämnder men
remissvaren har återremitterats av två nämnder. Kommunstyrelseförvaltningen har nu för
avsikt att söka andra vägar för att besvara motionen och kommer att efterfråga ett
uppdrag för att utreda hur kommunen på bästa sätt kan tillvarata HBTQ-personers
rättigheter inom kommunens verksamheter.

Inga ytterligare kommunfullmäktigebeslut av verkställighetskaraktär har fattats sedan
verkställighetslistan senast presenterades på kommunfullmäktige den 6 juni 2022. På
listan finns för närvarande enbart två beslut av verkställighetskaraktär.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 4 gällande utformning av vägarna kring
Södra Hallsta. För närvarande är planförslaget utsänt på granskning.

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24 § 2 gällande nytt övergripande klimatmål för
Salems kommun kommer rapporteras i kommunfullmäktiges årsbokslut. Förvaltningen
arbetar med de tre indikatorerna: Genomförda aktiviteter, Klimatkommunerna
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medlemskap och Koldioxidanalys. Kommunen har bland annat genomfört
klimatkommunernas medlemstest och är nu observatörskommun i klimatkommunerna
och en koldioxidbudget tas fram inom ramen för uppdraget om en koldioxidanalys.

Mats Bergström
Kommundirektör

Elina Peronius
Kommunsekreterare

Bilagor

Obesvarade motioner november 2022
Verkställighetslista november 2022



Notering dnr Namn remitterad till remiiterad till remitterad till remitterad till remitterad Anmäld till KF
Försenad, problem med 
att få in remissvar KS/2018:75

Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och tolerans för olikheter. 
Väckt av Mia Franzén (L) KFN BUN SN TU 2018-10-10 2018-02-22

Ska besvaras i KF 2022-
12-08 KS/2021:418 Motion - Hundar och papperskorgar, väckt av Anders Klerkefors (R) MSB 2021-12-03 2021-11-25
Ska besvaras i KF 2022-
12-08 KS/2022:201 Motion - Hundrastgårdar, väckt av Markus von Vowern (SD) MSB 2022-04-25 2022-02-24
Under beredning KS/2022:393 Motion - En trygg kommun för alla, väckt av Leutrim Kadriu (S) 2022-06-16
Under beredning av 
säksam KS/2022:394 Motion-Grannsamverkansbil, väckt av Anders Klerkefors (R) 2022-06-16
Under beredning av 
säksam/DSO KS/2022:395 Motion -Kameraövervakning, väckt av Anders Klerkefors (R) 2022-06-16

Motioner som besvarats
Besvarad i KF 2021-11-25 § 53KS/2019:43 Motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av Berit Karlsson (MP) kansliet 2019-02-21
Besvaras KF 2022-04-28 KS/2021:419 Motion - Rintlinjer för belysning i Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (R) MSB/KSTU 2021-11-25

Besvarad KF 2022-10-06 KS/2020:309
Motion - Namnbyte av Rönninge gymnasium till Sten Bergmans 
gymnasium, väckt av Raili Nilsson och Leif Ståhl (C) BUN MSB/BoM 2021-10-14 2020-10-06

Besvarad KF 2022-10-06 KS/2021:361 Motion - Kalhyggen väckt av Anders Klerkefors MSB/BoM 2021-10-14 2021-10-07

Besvarad KF 2022-10-06 KS/2021:362
Motion - stoppa sopdumpning, inför kameraövervakning vid 
återvinningsstationer väckt av Anders Klerkefors (R) MSB 2021-10-14 2021-10-07



Pågående / Ej verkställda beslut

Datum § Ärendemening Ansvar förvaltning
Diarienr 
/beteckning Status 1 KF uppdrar... (beslutssats)

Status 2, Avklarade/verkställda 
beslut

2020-02-20 4 Utformning av vägarna kring 
Södra Hallsta

MSB KS/2019:353 Under beredning. 1. KF beslutar att en cirkulationsplats anläggs vid korsningen Tvärleden- 
Salemsvägen enligt tjut 2020-01-08. 2. KF beslutar att finansiering ska ske 
genom att exploateringsbudgeten för Södra Hallsta revideras i enlighet med 
tjut. 3. KF beslutar att i övrit godkänna principlösningar enligt tjut för vägarna 
kring Södra Hallsta. 4. KF beslutar att med tanke på tidigare tagna beslut om 
att pröva gång- och cykelvägar mot Rönninge C genom Södra Hallsta, bör en 
sådan övergång från lilldalsvägen över tvärleden övervägas och ritas in i 
planen. 

Inarbetad i detaljplanen, som är 
ute på granskning. 

2022-02-24 2 Nytt klimatmål i Salems kommun
Samtliga 
förvaltningar KS/2021:406 Under beredning. 

3. KF beslutar att följande indikatorer kommer följas upp av KF år 2022: 
Genomförda aktiviteter, Klimatkommunernas medlemskap, Koldioxidanalys. 4. 
KF beslutar att under 2022 ska nämndsmål med indikatorer till ovan klimatmål 
utredas och tas fram för nämnderna i kommunen. Klimatmål på KS 7 nov. 

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 1

Kommunfullmäktige

NR 40
                                       KS/2022:399 

 § X

Regelverk för politisk sekreterare                                
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till regelverk för politisk sekreterare. 
Enligt förslaget anställs en politisk sekreterare av kommunen, med kommunstyrelsens 
ordförande som arbetsledare. Den politiska sekreteraren får en heltidslön om 40 000 kr per 
månad, men med en tjänstgöringsgrad på 50 procent. Lönen ska justeras i januari varje år 
enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2023. 

Resurs till stöd för politiska sekreterare till de övriga partierna utbetalas som ett arvode till 
person som respektive partis gruppledare i fullmäktige utser. Arvodet utgår från lönen till 
den anställda politiska sekreteraren proportionerligt jämfört med partiets antal mandat, 
dvs. antalet mandat / majoritetens största partis mandat * den anställda politiska 
sekreterarens tjänstgöringsgrad (50 procent) * den anställda politiska sekreterarens lön. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 123 /2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Regelverk för politisk 
sekreterare i Salems kommun, att gälla från och med den 1 januari 2023.

______________________                                                                                                                           
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 123 KS/2022:399 

Regelverk för politisk sekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till regelverk för politisk sekreterare. 
Enligt förslaget anställs en politisk sekreterare av kommunen, med kommunstyrelsens 
ordförande som arbetsledare. Den politiska sekreteraren får en heltidslön om 40 000 kr per 
månad, men med en tjänstgöringsgrad på 50 procent. Lönen ska justeras i januari varje år 
enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2023. 

Resurs till stöd för politiska sekreterare till de övriga partierna utbetalas som ett arvode till 
person som respektive partis gruppledare i fullmäktige utser. Arvodet utgår från lönen till 
den anställda politiska sekreteraren proportionerligt jämfört med partiets antal mandat, 
dvs. antalet mandat / majoritetens största partis mandat * den anställda politiska 
sekreterarens tjänstgöringsgrad (50 procent) * den anställda politiska sekreterarens lön. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Regelverk för politisk 
sekreterare i Salems kommun, att gälla från och med den 1 januari 2023.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Regelverk för politisk sekreterare 

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Regelverk för politisk 
sekreterare i Salems kommun, att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till regelverk för politisk 
sekreterare. Enligt förslaget anställs en politisk sekreterare av kommunen, med 
kommunstyrelsens ordförande som arbetsledare. Den politiska sekreteraren får ett 
heltidslön om 40 000 kr per månad, men med en tjänstgöringsgrad på 50 procent. Lönen 
ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. Basmånad är då 
januari 2023. 

Resurs till stöd för politiska sekreterare till de övriga partierna utgår från lönen till den 
anställda politiska sekreteraren proportionerligt jämfört med partiets antal mandat, dvs. 
antalet mandat / majoritetens största partis mandat * den anställda politiska 
sekreterarens tjänstgöringsgrad (50 procent) * den anställda politiska sekreterarens lön. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 25 följande i punkt 12 och punkt 13:

12. Kommunfullmäktige beslutar att politisk sekreterare ska införas. Största parti inom 
majoriteten får en politisk sekreterare på halvtid. Övriga partier får resurs till stöd av 
politisk sekreterare baserat på antal mandat i kommunfullmäktige jämfört med det antal 
mandat största partiet i majoriteten har. Partier har möjlighet att få stödet som ett arvode 
till förtroendevalda. Endast politisk sekreterare för största parti i majoriteten erbjuds 
arbetsplats i kommunhuset. 

13 Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett 
regelverk för politisk sekreterare. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till regelverk för politiska sekreterare enligt bilaga 
1. 

Med den nuvarande mandatfördelningen skulle arvodet till övriga partiers politiska 
sekreterare utbetalas enligt följande. 
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Antalet mandat i KF Arvode till partiets resurs 

Socialdemokraterna 7 mandat 12 727 kr

Rönningepartiet 3 mandat 5 455 kr

Sverigedemokraterna 3 mandat 5 455 kr

Liberalerna 2 mandat 3 636 kr

Centerpartiet 2 mandat 3 636 kr

Vänsterpartiet 2 mandat 3 636 kr

Kristdemokraterna 1 mandat 1 818 kr

 

Finansiering

I kommunens budget för år 2023 har kommunstyrelsen föreslagits en ökad ram på 1 530 tkr 
för att bland annat täcka kostnaden för politisk sekreterare.

Mats Bergström Elina Peronius 
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
1. Regelverk för politisk sekreterare i Salems kommun

Delges
Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige
Samtliga nämnder



Regelverk för politisk sekreterare i Salems kommun

Beslutad i kommunfullmäktige xxxx

1 Inledning

1.1

Kommunen kan, enligt vad som sägs i kommunallagen (1991:900), anställa politiska sekreterare att biträda de

förtroendevalda i det politiska arbetet. Syftet med rollen är främst att avlasta kommunstyrelsens ordförande och

övriga partiers gruppledare i kommunfullmäktige i delar av det politiska arbetet och därigenom bidra till hög

kvalitet och effektivitet.

2 Partiernas rätt till politiska sekreterare

2.1

Största partiet inom majoriteten har rätt till en av kommunen anställd politisk sekreterare på halvtid. Övriga

partier, som är representerat i fullmäktige, har möjlighet att nyttja resurs till stöd av politisk sekreterare utefter

antal mandat i kommunfullmäktige i proportion till det antal mandat största partiet i majoriteten har.

Om en ledamot byter parti eller blir partilös, eller om ett partis mandat inte är tillsatta fullt ut, ska

sysselsättningsgraden ändå beräknas utifrån antalet mandat partiet tilldelats i valet till kommunfullmäktige.

2.2

Den politiska sekreteraren som är anställd av kommunen erhåller en lön på 40 000 kr/månad inklusive

semesterersättning. Tjänstgöringsgraden ska vara 50 procent. Lönen ska justeras i januari varje år enligt

förändringar i inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2023.

Resursen till de övriga partierna utgår från lönen till den politiska sekreteraren proportionerligt jämfört med

partiets antal mandat, dvs. antalet mandat / majoritetens största partis mandat * den politiska sekreterarens

tjänstgöringsgrad (50 procent) * den politiska sekreterarens lön.

2.3

Resursstödet till övriga partier utbetalas som ett arvode till person utsedd av partiet. Gruppledaren skickar in

en skriftlig anmälan till kommunsekreteraren med de uppgifter som krävs för att utbetalning ska kunna göras,

underskriven av både gruppledaren och den utsedda politiska sekreteraren. Den utsedda personen kan vara en

förtroendevald. Den anställda politiska sekreteraren och de övriga arvoderade politiska sekreterarna anmäls till

kommunstyrelsen och tillkännages på kommunens hemsida.

2.4

Vid anställning av den politiska sekreteraren görs en samlad bedömning där det avgörs vilka andra uppdrag samt

uppdragens omfattning som går att förena med tjänsten med hänsyn till dennes arbetsmiljö.

Bedömningen görs av kommundirektör (arbetsgivaren) i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

2.5



Som politisk sekreterare bör inte anställas den som är närstående familjemedlem till kommunalrådet. Arvodet till
övriga partier politiska sekreterare bör heller inte utbetalas till närstående familjemedlem till gruppledarna, men
kan utbetalas till gruppledaren själv.

3 Anställningsmyndighet

3.1

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den politiska sekreteraren, som organiseras under

kommunstyrelseförvaltningen. Den politiska sekreteraren anställs formellt, efter förslag från majoritetens största

parti, av kommundirektören. Kommunstyrelsens ordförande är ansvarig chef och arbetsledare för den politiska

sekreteraren och fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra.

De övriga partiers politiska sekreterare som erhåller arvode anställs inte formellt. Partiets gruppledare i

kommunfullmäktige är arbetsledare.

4 Övriga anställningsvillkor

4.1

Kommundirektören fastställer övriga anställningsförmåner för den anställda politiska sekreteraren, efter
samråd med kommunstyrelsens ordförande.

4.2

Den politiska sekreteraren har rätt att delta i de kurser, konferenser och studieresor som behövs för fullgörande
av uppdraget.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar om deltagandet.

4.3

Den anställda politiska sekreteraren har rätt till en sedvanligt utrustat arbetsplats i kommunens
förvaltningsbyggnad.

I utrustningen ingår möbler, dator, telefon och annan relevant arbetsutrustning enligt samma regler som gäller
för kommunens tjänstemän.

De övriga partiernas politiska sekreterare som erhåller arvode erbjuds ej arbetsplats i kommunens
förvaltningsbyggnad, ej heller dator, telefon eller annan relevant arbetsutrustning.

4.4

Av kommunallagen (1991:900) framgår att lagen (2002:249) om anställningsskydd (LAS) inte ska tillämpas för

politiska sekreterare.

4.5

Av kommunallagen (1991:900) framgår att en politisk sekreterare inte får anställas för längre tid än en

mandatperiod, dvs. till och med den 31 december det år då val till kommunfullmäktige ska hållas nästa gång

i hela landet.



4.6

Allmänna bestämmelser (AB), dvs. kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor, gäller för den politiska

sekreteraren i tillämpliga delar. De paragrafer som reglerar anställningsform, arbetstid, övertid, obekväm

arbetstid, uppsägningstid och turordning och företrädesrätt gäller dock inte. De politiska sekreterarna har

förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller

övertidsersättning.

4.7

Uppsägningstiden för en anställd politisk sekreterare är tre månader. Vid kortare anställning än ett år gäller en

månads uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Uppsägningstiden är ömsesidig för arbetsgivaren och arbetstagaren. Uppsägning från arbetsgivaren kan ske utan
angivande skäl. Den politiska sekreteraren kan arbetsbefrias under uppsägningstiden.

Om inte annat följer av de pensionsbestämmelser som gäller för en arbetstagare, ska uppsägning ske minst en
månad före utgången av kalendermånaden innan den under vilken den anställde fyller 67 år. Den anställde kan
dock medges att kvarstå i anställning.

De övriga partiernas politiska sekreterare kan bytas ut flera gånger under mandatperioden, men med en månads
framförhållning, dvs. arvodet övergår till ny person en månad efter det datum en skriftlig anmälan inkommit till
kommunsekreteraren.

4.8

Den anställda politiska sekreteraren omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

4.9

Från allmänna bestämmelser (AB) tillämpas semesterledighet och semesterersättning, trygghetsförsäkring vid
arbetsskada, avtalsgruppförsäkring, grupplivförsäkring, föräldraledighet, sjukledighet och för anställning gäller
pensionsförmåner enligt gällande pensionsavtal för kommunanställda.

Den anställde har rätt till sjuklön enligt samma förutsättningar som anställda tjänstemän i kommunen.

Lönen är pensionsgrundande i enlighet med vad som föreskrivs i pensionsavtal för kommunens tjänstemän.

De politiska sekreterarna har samma möjligheter till tjänstledighet från ordinarie anställning som alla andra
politiska uppdrag.

4.10

Den anställda politiska sekreteraren omfattas av samma friskvårdsutbud som övriga anställda. Terminalglasögon
och julgåva hanteras på samma sätt som till övriga anställda i kommunen.

4.11

Semesterledigheten för den anställda politiska sekreteraren tas ut under innevarande kalenderår om inte annat
överenskommes med kommunstyrelsens ordförande.
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Kommunfullmäktige

NR 41 

                                                                                                  
KS/2022:399 

§ X

Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av 
kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglementen 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 25 att inrätta en teknisk nämnd med nio 
ledamöter och nio ersättare, istället för kommunstyrelsens tekniska utskott. 
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett 
reglemente för en teknisk nämnd. 

Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat 
fram ett förslag på ett nytt reglemente för en teknisk nämnd. Eftersom flera ansvarsområden 
övergår från kommunstyrelsen till den tekniska nämnden måste också kommunstyrelsens 
reglemente revideras. För att förtydliga ansvarsuppdelningen föreslår också de båda 
förvaltningarna att plan- och exploateringsfrågor i sin helhet hamnar under 
kommunstyrelsens ansvar, istället för att som tidigare ha varit uppdelat mellan 
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Detta föranleder att också bygg- och 
miljönämndens reglemente måste revideras.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 16 
november 2022 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 124 /2022 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till 

reglemente för den tekniska nämnden, att gälla från och med den 1 januari 2023, 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med den 1 januari 2023, enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till 
reglemente för bygg- och miljönämnden, att gälla från och med den 1 januari 2023, 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av de 
ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd. 

______________________
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Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av 
kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglementen 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 25 att inrätta en teknisk nämnd med nio 

ledamöter och nio ersättare, istället för kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett 

reglemente för en teknisk nämnd. 

Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat 

fram ett förslag på ett nytt reglemente för en teknisk nämnd. Eftersom flera ansvarsområden 

övergår från kommunstyrelsen till den tekniska nämnden måste också kommunstyrelsens 

reglemente revideras. För att förtydliga ansvarsuppdelningen föreslår också de båda 
förvaltningarna att plan- och exploateringsfrågor i sin helhet hamnar under 

kommunstyrelsens ansvar, istället för att som tidigare ha varit uppdelat mellan 

kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Detta föranleder att också bygg- och 

miljönämndens reglemente måste revideras. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 31 oktober 2022. 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen. 

Beslutsexpediering 

• Kommunstyrelsen

• Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av
kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens
reglementen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till

reglemente för den tekniska nämnden, att gälla från och med den 1 januari 2023,
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat 2022-10-31.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till
reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med den 1 januari 2023,
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat 2022-10-31.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till
reglemente för bygg- och miljönämnden, att gälla från och med den 1 januari
2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat 2022-10-31.

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av de
ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 25 att inrätta en teknisk nämnd med
nio ledamöter och nio ersättare, istället för kommunstyrelsens tekniska utskott.
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett
reglemente för en teknisk nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat
fram ett förslag på ett nytt reglemente för en teknisk nämnd. Eftersom flera
ansvarsområden övergår från kommunstyrelsen till den tekniska nämnden måste också
kommunstyrelsens reglemente revideras. För att förtydliga ansvarsuppdelningen föreslår
också de båda förvaltningarna att plan- och exploateringsfrågor i sin helhet hamnar
under kommunstyrelsens ansvar, istället för att som tidigare ha varit uppdelat mellan
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.  Detta föranleder att också bygg- och
miljönämndens reglemente måste revideras.
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Ärendet

Plan- och exploateringsenheten har tidigare rapporterat till både kommunstyrelsen och
bygg- och miljönämnden, medan deras budget har legat under kommunstyrelsens
tekniska utskott. Förvaltningarna anser att det blir en ökad tydlighet om plan och
exploatering rapporteras till kommunstyrelsen, som också ansvarar för dess budget.
Bygg- och miljönämnden kommer med förslaget att vara en remissinstans för
detaljplaner.

Med förslaget blir uppdelningen av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens enheter
tydlig, gällande rapporteringsansvar och budget:

- Bygg- och miljöenheten rapporterar till bygg- och miljönämnden (ingen
förändring)

- Fastighetsenheten, central administration, samt gatu- och VA-enheten
rapporterar till den tekniska nämnden

- Plan- och exploateringsenheten rapporterar till kommunstyrelsen.

Varje nämnd har sin egen budget.

Eftersom den tekniska nämnden inrättas efter årsskiftet, så har arbetet med nytt
reglemente och revideringarna av kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens
reglementen arbetats fram skyndsamt. Förslaget har skickats till bygg- och miljönämnden
som inte motsätter sig förslaget (se bilaga 5). Genom att ärendet bereds i
kommunstyrelsens tekniska utskott har också utskottet möjlighet att inkomma med
synpunkter. Kommunstyrelseförvaltningen vill dock påpeka att kommunfullmäktige i sitt
beslut också har gett nämnderna, utskottet och näringslivskommittén i uppdrag att i
början av mandatperioden 2023-2026 se över respektive reglemente i samråd med
kommunstyrelseförvaltningen. Reglementena kommer därför troligtvis revideras en
ytterligare gång inom en snar framtid.

Finansiering
Kommunfullmäktige beslutade också den 16 juni 2022 att uppdra åt kommundirektören
att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd. Kostnaden för en ny
nämnd uppgår maximalt till ca 700 tkr, med ett behov av utökad ram på maximalt 510 tkr.
Eftersom en del av kommunstyrelsen verksamhetsbudget avser arvode för det tekniska
utskottet kommer 120 tkr av kommunstyrelsens budget överföras till den tekniska
nämnden. En kostnadskalkyl biläggs denna tjänsteskrivelse.

Mats Bergström Christina Lood
Kommundirektör Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Bilaga:

1. Förslag till reglemente för den tekniska nämnden
2. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, med kommentarer
3. Remiss till bygg- och miljönämnden
4. Bygg- och miljönämndens reglemente med markeringar vad som föreslås överflyttas till

kommunstyrelsen reglemente
5. Bygg- och miljönämndens yttrande daterat 2022-10-25
6. Kostnadskalkyl för ny teknisk nämnd.

Delges
Kommunfullmäktige
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Förslag till nytt reglemente för teknisk nämnd

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

§ 1 TEKNISKA NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

- Ansvara för kommunens väghållning enligt väglagen.

- Fullgöra de uppgifter som avses i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

- Meddela lokala trafikföreskrifter.

- Ansvara för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning.

- Avge yttranden på kommunens vägnar i ärenden som remitteras till nämnden.

- Handlägga frågor enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

- Handlägga och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

- Ansvara för förvaltning, drift- och underhåll av kommunens gatuanläggningar, lekplatser, skogar, naturreservat och naturområden,

samt dess avtal.

- Ansvara för tillståndsgivning för grävande verksamhet inom kommunal mark.

- Svara för att återställa nedskräpad plats utomhus enligt 2 och 4 §§ lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, om skyldigheten inte ska fullgöras av någon annan enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter.

- Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullfölja de uppgifter som anges i lagen om

allmänna vattentjänster.
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- Ansvara för förvaltning,  drift- och underhåll av  kommunens fastigheter och lokaler, samt dess avtal.

- Ansvara för ny-, om- och tillbyggnad av kommunen ägda och inhyrda fastigheter, byggnader  och anläggningar inom ramen för

nämndens investeringsbudget.

- Ansvara för rivning, inhyrning och uthyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov.

- Ansvara för kommunens hantering av bostadsanpassningsbidrag.

- Ansvara för förvaltning av de kommunala båtplatserna.

- Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbeten och intressen berör nämndens verksamhet.

- Ta fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt tolka tillämpningen av taxor inom sitt

verksamhetsområde.

§ 2 ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET

Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt
lagar och andra författningar för verksamheten.

För att fullgöra sina uppgifter förfogar tekniska nämnden över miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatu- och va-enhet,
fastighetsenhet, samt central administration, vars personal är anställd av kommunstyrelsen.

§ 3 ARBETSMILJÖANSVAR

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

§ 4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

§ 5 UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE

Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

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

- i reglemente,
- genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget.
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Tekniska nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

§ 6 INFORMATION OCH SAMRÅD

Tekniska nämnden ska från övriga nämnder få den information och det underlag som de behöver i sin verksamhet .

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

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. tekniska nämnden beslutar om formerna för
samrådet.

§ 7 SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN

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

§ 8 ARBETSFORMER - TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som tekniska nämnden bestämmer.

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

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.

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

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

§ 9 KALLELSE

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

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

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

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

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

§ 10 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN

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

§ 11 SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS

Tekniska nämndens ordförande får, när extraordinära förhållanden föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans, enligt
kommunens framtagna riktlinjer.

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.

Ärenden som innehåller sekretess och/eller känsliga personuppgifter får ej behandlas på distans.

§ 12 NÄRVARORÄTT

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

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

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

§ 13 SAMMANSÄTTNING

Tekniska nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

§ 14 ORDFÖRANDEN

Det åligger ordföranden att

1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ledamöter och ersättare
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4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i tekniska nämnden vid behov är beredda
5. framlägga förslag till beslut i de ärenden som ska avgöras av tekniska nämnden
6. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i tekniska nämnden
7. bevaka att tekniska nämndens beslut verkställs
8. främja samverkan mellan tekniska nämnden, kommunens övriga nämnder och fullmäktige
9. representera tekniska nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte tekniska nämnden

bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 15 PRESIDIUM

Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

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

§ 16 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN

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

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

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.

§ 17 FÖRHINDER

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ombesörja att vederbörande
ersättare kallas i dennes ställe.

§ 18 ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den
ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte rätt att lämna förslag till beslut eller rätt att få sin mening
antecknad till protokollet. (beslutat KF 2010-06-17 § 35)

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

§ 19 JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING

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

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

§ 20 YRKANDEN

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

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

§ 21 DELTAGANDE I BESLUT

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

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

§ 22 RESERVATION

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.

Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.

§ 23 PROTOKOLLSANTECKNING, SÄRSKILT YTTRANDE

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

§ 24 JUSTERING AV PROTOKOLL

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

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

§ 25 KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.

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

§ 26 DELGIVNINGSMOTTAGARE

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som tekniska nämnden beslutar.

§ 27 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR

Skrivelser, avtal och andra handlingar från tekniska nämnden ska på tekniska nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som tekniska nämnden utser.

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



Förslag på revidering av KS reglemente 2022 med kommentarer

§ Tidigare reglemente med markerade förändringar Kommentarer

1 § § 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:

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

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

2 § § 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
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Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens organisation är effektiv och
ändamålsenlig.

3 § § 3 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

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

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

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

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

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

6. Besluta om instruktion för kommundirektören
7. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs
8. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
9. Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad

fullmäktige särskilt beslutar
10. Ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning bland annat

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

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

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

15. Svara för kommunens kart- och mätverksamhet.

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

Vi väljer att enbart hänvisa till plan- och
bygglagen, eftersom PBL ändras ofta. Vi lägger
in kart- och mätverksamheten som en
övergripande uppgift och stryker den under § 7.
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4 § § 4 Företag och stiftelser

Kommunstyrelsen ska
1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis

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

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

stiftelseledningarna
4. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är

uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i
5. Årligen, senast innan april månads utgång, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att det funnits brister, ska den
samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder

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

5 § § 5 Kommunalförbund

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

6 §
§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning

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

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

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I uppgiften ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodoset
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c. ha hand om egen donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd, placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

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

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

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

7 § § 7 Mark och exploatering

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

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

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

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

på ett ändamålsenligt sätt, enligt 5 kap. 3 §, tredje stycket, fastighetsbildningslagen (1970:988)
4. Påkalla avstyckning i överensstämmelse med detaljplan enligt 10 kap. 6 § fastighetsbildningslagen
5. Påkalla fastighetsbestämning enligt 14 kap. 1 § andra stycket, fastighetsbildningslagen för område

med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser

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

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

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

9. Förvärva eller överlåta fastighet eller del av fastighet, genom inlösen eller expropriation för en
beloppsgräns om högst tio 200 basbelopp

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

eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i

Andra meningen flyttas till TN.

Kart- och mätverksamheten flyttas upp till § 3.

Punkt 2 och 13 flyttas till TN.

Beloppsgränsen för att förvärva och överlåta
fastighet höjs, annars går väldigt många
ärenden till KF. .
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annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av en sådan tillkommen rätt
12. Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller

rätt till anläggning och medverka till ändring eller upphävande av en sådan tillkommen rätt
13. Enligt 4 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning återställa

platser som skräpats ned eller annars osnyggats
14. Företräda kommunen som fastighetsägare i samfällighetsföreningar och liknande sammanslutningar
15. Svara för kommunens kart- och mätverksamhet

§ 8 Ärenden rörande planfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL)

Kommunstyrelsen bereder ärenden rörande detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL.

Kommunstyrelsen handlägger och beslutar om

1. att anta, ändra eller upphäva detaljplaner, dock ej sådana detaljplaner som inte är förenliga med
översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten eller
i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

2. samråd och granskning av planförslag.

3. planuppdrag samt i samband därmed, i förekommande fall godkännande av planprogram enligt PBL,

4. planbesked enligt PBL,

5. förlängning eller förnyande av genomförandetiden för detaljplaner enligt PBL

6. yttrande till besvärsmyndighet när kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan eller
områdesbestämmelser överklagats,

7. godkännande av avtal om genomförande av en detaljplan på Salems kommuns vägnar,

8. godkännande av sådana föravtal, alternativt intentionsavtal, vilka avses innehålla utgångspunkter och mål
för slutliga avtal om genomförande av en detaljplan, ex. s.k. planeringsavtal.

Pex-ärenden flyttas från BoM:s reglemente till
KS reglemente, för att samla allt på ett ställe
och öka tydligheten. I bygg- och
miljönämndens reglemente stryks därför punkt
2 och 3 från § 2, samt punkt 1 och 2 från § 3:
§ 2 Bygg- och miljönämnden har som uppgift
att
punkt 2. på uppdrag av kommunstyrelsen
upprätta förslag till detaljplaner som skall
antas av kommunfullmäktige.
Punkt 3. upprätta och anta detaljplaner enligt
enkelt planförfarande.

§ 3 Bygg- och miljönämnden har till uppgift att
Punkt 1. besluta om antagande av detaljplaner
och områdesbestämmelser som inte hanteras
med utökat förfarande enligt PBL 5 kap- 7 §
eller samordnat förfarande enl PBL 5 kap 7a§
och som inte är av stor vikt eller har principiell
betydelse.
Punkt 2. besluta om förlängning eller förnyelse
av detaljplan genomförandetid enligt 4 kap §§
24-25 PBL.

9 § § 8 Delegering från fullmäktige Andra beslut som kommunstyrelsen får fatta

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt

Punkt 3, 4,5,6 och 8 föreslås ingå i tekniska
nämndens reglemente
Punkt 9 finns i § 8 här ovan.
Punkt 7. Jakt och viltvårdsfrågor till BoM
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2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt

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

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

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

6. Förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter, industrifastigheter och tomträttsmark
7. Jakt- och viltvårdsfrågor
8. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör kommunen
9. Köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige

fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
10. I mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande

verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal

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

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

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

Punkt 13 Kommunens
bostadsanpassningsbidrag föreslås ingå i
tekniska nämndens reglemente.
Punkt 14 finns i § 8 här ovan.

10 §
§ 9 Personalpolitiken

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

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

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

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

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

personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.

§ 11
§ 10 Kommunstyrelsens uppföljning

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

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

bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
5. En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL

eller enligt annan lag eller författning
6. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv
7. En gång årligen lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som väckts i

fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

§ 12
§ 11 Processbehörighet

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

§ 13
§ 12 Arbetslöshetsnämnd

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

§ 14 § 13 Arkivmyndighet

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

§ 15 § 14 Trafiknämnd Beslut i planärenden enligt plan-och bygglagen Trafikfrågorna flyttas till TN:s reglemente.
Ersätter med att kommunstyrelsen räknas
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Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som avses i lagen om trafiknämnd

Kommunstyrelsen är beslutande organ avseende planfrågor enligt plan- och bygglagen.

som byggnadsnämnd avseende planfrågor
enligt plan- och bygglagen.

§ 16 § 15 Anslagstavla och webbplats

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

§ 17 § 16 Författningssamling

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

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

§ 18 § 17 Uppdrag och verksamhet

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

§ 19 § 18 Organisation inom verksamhetsområdet

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

Endast miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och
exploateringsenhet föreslås ligga under KS.

§ 20 § 19 Arbetsmiljöansvar

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

Kommunstyrelsen ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter och har ett
samordningsansvar för att utbildning genomförs för chefer och skyddsombud.
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Kommunstyrelsen har uppföljningsansvar för att fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet sker i
verksamheten.

§ 21 § 20 Behandling av personuppgifter

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

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

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

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud för sin verksamhet.

§ 22 § 21 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

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

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

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

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

§ 23 § 22 Information och samråd

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

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

Kommunstyrelsen ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och ärenden berör
kommunstyrelsens verksamhet.
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Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.

§ 24
§ 22 Självförvaltningsorgan

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

§ 25 § 24 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.

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

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

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

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

§ 26 § 25 Kallelse

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

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

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är
olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
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I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

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

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

§ 27 § 26 Offentliga sammanträden

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

§ 28 Sammanträde på distans

Kommunstyrelsens ordförande får, när extraordinära förhållanden föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans, enligt kommunens framtagna riktlinjer.

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ärenden som innehåller sekretess och/eller känsliga personuppgifter får ej behandlas på distans.

Enligt KL 6 kap § 24 ska reglementet för
styrelse och nämnder innehålla bestämmelser
om i vilken utsträckning deltagande på distans
kan ske.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 §
26

1. Kommunfullmäktige beslutar att under
extraordinär förhållanden tillåts
digitala sammanträden i
kommunstyrelse och nämnder,
(exklusive den gemensamma
överförmyndarnämnden) genom ljud-
och bildöverföring i realtid på ett
sådant sätt att deltagarna kan se och
höra varandra och delta på lika villkor,
enligt KL 6 kap. 24 §. En ny paragraf
förs in i reglementena.

2. Kommunfullmäktige beslutar att
ledamöter som deltar i ett digitalt
sammanträde måste ha möjlighet att
ta del av handlingar som delas ut vid
sammanträdet och delta i avgörandet
av ärendena, även i de fall avgörandet
sker genom omröstning.

3. Kommunfullmäktige beslutar att
behandling av ärenden som innehåller
sekretess och/eller känsliga
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personuppgifter får ej ske digitalt.
4. Kommunfullmäktige ger

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för att reglera i vilken
utsträckning nämndsledamöterna ska
kunna delta på distans och vilka krav
på teknisk utrustning som bör gälla.

§ 29 § 27 Närvarorätt

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

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

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

§ 30 § 28 Sammansättning

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

§ 31 § 29 Ordföranden

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

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

Utöver detta åligger det kommunstyrelsens ordförande att under kommunstyrelsen

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

samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
3. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
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4. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

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

§ 32 § 30 Presidium

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

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

§ 33 § 31 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

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

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

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

§ 34 § 32 Kommunalråd

Fullmäktige väljer kommunalråd och oppositionsråd.

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

§ 35 § 33 Förhinder

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

§ 36 § 34 Ersättares tjänstgöring

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

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

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

§ 37 § 35 jäv, avbruten tjänstgöring

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

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

§ 38 § 36 Yrkanden

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

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

§ 39 § 37 Deltagande i beslut

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

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

§ 40 § 38 Reservation

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

§ 41 § 39 Protokollsanteckning, särskilt yttrande

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

§ 42 § 40 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

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

§ 43 41 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

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

§ 42 Delgivningsmottagare

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, styrelseledamot eller annan
anställd som kommunstyrelsen beslutar.

43 Undertecknande av handlingar

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

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

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

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

Kommunstyrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.

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

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

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

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

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

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

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

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde med tekniska utskottet ska protokoll föras.

Utgår till förmån för teknisk nämnd.
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Karin Ternbom
Nämndsekreterare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden

Remiss gällande revidering av reglemente

Sammanfattning av ärendet

Det pågår ett arbete med att ta fram ett reglemente för tekniska nämnden, nämnden
införs i Salems kommun den 1 januari 2023 och ersätter dagens kommunstyrelsens
tekniska utskott. Då utskottets reglemente ligger under kommunstyrelsen behöver
berörda delar föras över till det nya reglementet. I ett led av detta behöver även
kommunstyrelsens samt bygg-och miljönämndens reglementen revideras och ses över.
Förvaltningen anser att revideringarna kommer att påverka verksamheten positivt.

Vid tidigare revideringar av reglementen har facknämnderna fått förslagen på remiss. Då
det krävs skyndsam hantering för denna revidering, önskar kommunstyrelsen ett
remissvar från bygg- och miljönämnden senast den 31 oktober 2022. Då bygg- och
miljönämnden inte har ett planerat sammanträde innan dess krävs ett extrainsatt
sammanträde alternativt att ordföranden fattar ett brådskande delegationsbeslut enligt
kommunallagen 6:36.

Ärendet/Bakgrund
Det pågår ett arbete med att ta fram ett reglemente för tekniska nämnden, nämnden
införs i Salems kommun den 1 januari 2023 och ersätter dagens kommunstyrelsens
tekniska utskott. Då utskottets reglemente ligger under kommunstyrelsen behöver
berörda delar föras över till det nya reglementet. I ett led av detta behöver även
kommunstyrelsens samt bygg-och miljönämndens reglementen revideras och ses över.

De delar som förvaltningen ser som behöver flyttas från bygg-och miljönämnden till
kommunstyrelsen är följande, se markering i gult:

§ 2 Bygg- och miljönämndens övergripande uppgifter
Bygg- och miljönämnden har som uppgift att:
2. på uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som skall antas

av kommunfullmäktige.

3. upprätta och anta detaljplaner enligt enkelt planförfarande.

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

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att:
1. besluta om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som inte

hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7 § eller samordnat förfarande
enligt PBL 5 kap 7a§ och som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

2. besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförande enligt 4
kap §§24 - 25 §§ PBL.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 § 26 att en extra paragraf om möjligheten till
distansmöten skulle införas i samtliga reglementen. Förvaltningen föreslår därför att
följande paragraf läggs till i reglementet:

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
Tekniska nämndens ordförande får, under extraordinära förhållanden föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans, enligt riktlinjer NAMN.

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.

Ärenden som innehåller sekretess och/eller känsliga personuppgifter får ej behandlas på
distans.

Konsekvenser av revideringen
Generellt
● Ökad tydlighet
● Håller samman detaljplan och exploatering
● Planbesked och detaljplan - samma nämnd

Plan- och exploateringsenheten
● Kortare och färre rapporteringsvägar -  rapporterar bara till KS
● Ekonomi och personal hålls samman

Bygg- och miljönämnden
● Remissinstans till detaljplanerna

Elina Peronius
Kommunsekreterare

Mats Bergström
Kommundirektör
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Bygg- och miljönämnden 

 

 Reglemente för bygg- och miljönämnden  1

I anslutning �ll vad som sägs i kommunallagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och 
övrig lags��ning och förfa�ningar som berör kommunens verksamhet ska följande gälla 
för bygg- och miljönämnden: 

§ 1 Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens �llsyn och övriga myndighetsuppgi�er enligt 
plan- och bygglagen med undantag av uppgi�er enligt kapitel 3 - 7 plan- och bygglagen 
om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering. 

Nämnden fullgör vidare kommunens myndighetsuppgi�er inom miljö och 
hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt övrig 
speciallags��ning �ll skydd för människors hälsa och miljö samt förordningar och 
föreskri�er meddelade med stöd av dessa. 

§ 2 Bygg- och miljönämndens övergripande uppgifter 

Bygg- och miljönämnden har som uppgi� a� 
1. verka för en god byggnadskultur och en god och este�skt �lltalande stads- och 

landskapsmiljö. 
2. på uppdrag av kommunstyrelsen upprä�a förslag �ll detaljplaner som skall antas 

av kommunfullmäk�ge. 
3. upprä�a och anta detaljplaner enligt enkelt planförfarande.   
4. samarbeta med myndigheter, organisa�oner och enskilda vilkas arbeten och 

intressen berör nämndens verksamhet. 
5. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. 
6. utöva �llsyn inom plan- och bygglagens �llsynsområden 
7. övervaka e�erlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av denna meddela 

föreskri�er och beslut. 
8. övervaka e�erlevnaden av miljöbalken och de föreskri�er som följer av balken. 
9. bevaka e�erlevnaden av angivna domar och beslut samt vidta de åtgärder som 

behövs för a� åstadkomma rä�else. 
10. genom rådgivning, informa�on och liknande verksamhet skapa förutsä�ningar 

för a� balkens sy�e uppnås 
11. inom kommunen utöva �llsyn inom livsmedelsområdet och 

smi�skyddsområdet  
12. bedriva �llsyn och kontrollera e�erlevnaden av lagen om handel med vissa 

recep�ria läkemedel. 

1 Antagen av kommunfullmäk�ge den 12 december 2018 § 96 
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§ 3 Uppdrag och verksamhet 

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

Bygg- och miljönämnden har �ll uppgi� a� 
1. besluta om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som inte 

hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7 § eller samordnat förfarande 
enl PBL 5 kap 7a§ och som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

2. besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförande�d enligt 4 
kap §§24 -  25  §§ PBL 

3. fastställa namn på gator, torg och andra allmänna platser/byggnader samt 
byggnadskvarter inom detaljplanelagt område e�er hörande av kultur - och 
fri�dsnämnden och i förekommande fall annan facknämnd som har 
verksamhetsansvar i allmän byggnad. 

4. fastställa belägenhetsadresser för alla entréer �ll bostadsfas�gheter och övriga 
fas�gheter som har behov av de�a. 

5. ansvara för samt uppdatera lägenhetsregistret för Salems kommun 
6. utöva �llsyn enligt miljöbalken, 26 kap 3 §, tredje stycket  
7. pröva frågor om extra bor�orsling av hushållsavfall enligt 15 kap 17 § miljöbalken 
8. besluta i strandskyddsärenden enligt 7 kap 18 § miljöbalken samt ansvarar för 

�llsynen enligt 26 kap 3 §, tredje stycket samma lag. 
9. bedriva �llsyn av rökfria miljöer enligt SFS (1993:581) Tobakslagen och SFS 

(2016:354) Tobaksförordningen 

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet 

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

För a� fullgöra sina uppgi�er förfogar bygg- och miljönämnden över miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet, vars personal är anställd av 
kommunstyrelsen. 

§ 5 Arbetsmiljöansvar 

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

§ 6 Behandling av personuppgifter 

Bygg- och miljönämnden är personuppgi�sansvarig för den behandling av 
personuppgi�er som sker i dess verksamhet. 
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§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Bygg- och miljönämnden ska kon�nuerligt följa upp sin verksamhet. 

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

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

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

§ 8 Information och samråd 

Bygg- och miljönämnden ska från övriga nämnder få den informa�on och det underlag 
som de behöver i sin verksamhet . 

Rä�en �ll informa�on och underlag omfa�ar inte uppgi� för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisa�oner när dessa är särskilt berörda. 
bygg- och miljönämnden beslutar om formerna för samrådet. 

§ 9 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden 

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och �d som bygg- och miljönämnden 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av bygg- och miljönämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser a� det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skri�ligen hos ordföranden och innehålla uppgi� om det eller de 
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om �den för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in e� sammanträde eller ändra 
dagen eller �den för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar a� e� sammanträde ska ställas in eller a� dagen eller �den för 
e� sammanträde ska ändras, ska ordföranden se �ll a� varje ledamot och ersä�are 
snarast underrä�as om beslutet. 
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§ 10 Kallelse 

Nämndens ordförande ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla �ll sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst �d göra de�a 

Kallelsen ska vara skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet. 

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

I undantagsfall får kallelse ske inom annan �d och/eller på annat sä�. 

Kallelsen bör å�öljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som �llhör e� ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har ske�. 

§ 11 Offentliga sammanträden 

Bygg- och miljönämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgi�er som omfa�as av sekretess. 

§ 12 Närvarorätt 

Bygg- och miljönämnden har rä� a� medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig 
som inte är ledamot eller ersä�are i bygg- och miljönämnden rä� a� närvara vid 
sammanträde med bygg- och miljönämnden för a� lämna upplysningar. 

Om bygg- och miljönämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 

Bygg- och miljönämnden får härutöver bestämma a� annan ska ha rä� a� närvara vid 
nämndens sammanträden. 

§ 13 Sammansättning 

Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersä�are. 

§ 14 Ordföranden 

Det åligger ordföranden a� 
1. leda bygg- och miljönämndens arbete och sammanträden 
2. kalla �ll sammanträde i enlighet med lag och reglemente 
3. kalla ersä�are 
4. inför sammanträdena se �ll a� ärendena som ska behandlas i bygg- och 

miljönämnden vid behov är beredda 
5. framlägga förslag �ll beslut i de ärenden som ska avgöras av bygg- och 

miljönämnden 
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6. se �ll a� färdigberedda ärenden snarast behandlas i bygg- och miljönämnden 
7. bevaka a� bygg- och miljönämndens beslut verkställs 
8. främja samverkan mellan bygg- och miljönämnden, kommunens övriga nämnder 

och fullmäk�ge 
9. representera bygg- och miljönämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte bygg- och miljönämnden bestämt annat 
i e� särskilt fall. 

§ 15 Presidium 

Bygg- och miljönämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgi�en a� planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser a� det behövs. 

§ 16  Ersättare för ordföranden och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i e� helt sammanträde eller en 
del av e� sammanträde, får bygg- och miljönämnden utse en annan ledamot som 
ersä�are för dessa. 

Tills valet förrä�ats, fullgörs ordförandens uppgi�er av den som varit ledamot i bygg- och 
miljönämnden längst �d. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings�d fullgörs 
ordförandens uppgi�er av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra si� uppdrag 
under en längre �d. Ersä�aren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgi�er. 

§ 17 Förhinder 

En ledamot som är förhindrad a� delta i e� sammanträde eller i en del av e� 
sammanträde ska själv ombesörja a� vederbörande ersä�are kallas i dennes ställe. 

§ 18 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad a� delta eller a� vidare delta i e� sammanträde ska en 
ersä�are tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersä�are ska kallas in som står i tur a� 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under e� 
pågående sammanträde har rä� a� tjänstgöra även om en ersä�are trä� i ledamotens 
ställe. 

Ersä�arna ska, om dessa inte valts propor�onellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäk�ge har bestämt. 

Ersä�are som inte tjänstgör har rä� a� delta i överläggningarna men inte rä� a� lämna 
förslag �ll beslut eller rä� a� få sin mening antecknad �ll protokollet (beslutat KF 
2018-06-14, § 33 ).  

Ersä�are som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
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etablerade majoritetsförhållandet mellan par�erna påverkats genom ersä�arens 
tjänstgöring, får dock en ersä�are som inställer sig under pågående sammanträde träda 
in istället för en ersä�are som kommer längre ner i turordningen. 

§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersä�are som avbru�t sin tjänstgöring på grund av jäv i e� ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbru�t tjänstgöringen under e� sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersä�arens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan par�erna. 

§ 20 Yrkanden 

När bygg- och miljönämnden förklarat överläggningen i e� ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar a� de har uppfa�ats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med e� 
klubbslag. Däre�er får inte något yrkande ändras eller läggas �ll, om inte bygg- och 
miljönämnden enhälligt beslutar a� medge det. 

Om ordföranden anser a� det behövs ska den ledamot som har framställt e� yrkande 
avfa�a det skri�ligt. 

§ 21 Deltagande i beslut 

En ledamot som, där de�a är möjligt, avser a� avstå från a� delta i e� beslut, ska anmäla 
de�a �ll ordföranden innan beslut fa�as. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om bygg- 
och miljönämnden fa�ar det med acklama�on. 

§ 22 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot e� beslut och ledamoten vill mo�vera 
reserva�onen ska ledamoten göra det skri�ligt. Mo�veringen ska lämnas �ll sekreteraren 
före den �dpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

§ 23 Protokollsanteckning, särskilt yttrande 

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i e� ärende a� 
anteckna sin mening i protokollet, e� så kallat särskilt y�rande, eller a� få en 
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning �ll ärendets 
behandling och anteckningen eller y�randet ska presenteras innan sammanträdet 
avslutas. 

 
 



 

 

 

REGLEMENTE 
2018-12-12 

7 av 7 

 

§ 24 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Bygg- och miljönämnden kan besluta a� en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skri�ligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

§ 25 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för a� beslut och föreskri�er inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 26 Delgivningsmottagare 

Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 
nämndsledamot eller annan anställd som bygg- och miljönämnden beslutar. 

§ 27 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från bygg- och miljönämnden ska på bygg- och 
miljönämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
vederbörande tjänsteman. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid 
förfall för denne den ledamot som bygg- och miljönämnden utser. 

Bygg- och miljönämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman a� enligt av 
bygg- och miljönämnden lämnade direk�v underteckna handlingar på bygg- och 
miljönämndens vägnar. Beslut som fa�as med stöd av delega�on samt skrivelser, avtal 
och andra handlingar som upprä�as med anledning därav undertecknas av den som 
fa�at beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses a� göra de�a. 

 

 







Uppdaterad: 2022-11-16

Tekniskt utskott - dagens kostnader Som teknisk nämnd Förlorad arbetsinkomst, kalkyl

Ordinarie ledamöter 5 9 Prisbasbelopp: 52500 år 2023

Ersättare 3 9 Antal prisbasbelopp 7,5

Antal sammanträden 10 10 Halvdag = (PBB*7,5 / 225) /2

Sammanträdesarvode kr/sammanträde upp till 2 tim 1 050 1 200

Tillägg ledamot i KSTU årsarvode 6 500

Förlorad arbetsinkomst ½ dag (per gång) 875

Uppskattat hur många som tar förlorad arbetsinkomst per möte 16

Årsarvode ordförande 0 135 000

Årsarvode vice ordförande 28 000 32 000

Årsarvode 2:a vice ordförande  - 12 000

Gruppledare årsarvode - 35 000 4 st

Årsarvoden totalt 28 000 319 000

Tillägg 32 500 (ej Rickard, Arne, vice ordf)

Sammanträdesarvoden 63 000 ej Rickard, Arne 216 000

Förlorad arbetsinkomst 0 140 000 max belopp

Driftkostnader (fika, konferenser mm) 0 25 000

Total kostnad 123 500 700 000



PROTOKOLLSUTDRAG
2022-12-08

1 av 1

Kommunfullmäktige

NR 42 

                             KS /2022:402

§ x

Arvoden till tekniska nämnden samt att januari 2023 blir 
basmånad för justering av årsarvoden                                                     
Det här ärendet omfattar dels ekonomiska arvoden för tekniska nämnden samt att  samtliga 
årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. 

UNO och KF beslutade om en teknisk nämnd i mars och i juni men det togs inget beslut om 
årsarvoden för teknisk nämnd. Förslag till beslut är att årsarvoden utgår enligt följande: 
Ordföranden 135 000 kr, 1:e vice ordförande 32 000 kr, 2:e vice ordförande 12 000 kr, 
Gruppledare 35 000 kr. 

I nu gällande reglemente anges januari 2022 som basmånad. Då reglementet har uppdaterats 
under innevarande år föreslås beslutas att januari 2023 blir basmånad för justering av 
årsarvoden. 
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganistion (UNO:s) sammanträde den 10 
november 2022 § 20 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande ekonomiska årsarvoden för 
tekniska nämnden: 

Ordföranden 135 000 kr
1:e vice ordförande 32 000 kr
2:e vice ordförande 12 000 kr
Gruppledare 35 000 kr

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga årsarvoden och 
ekonomiska ersättningar ska justeras i januari varje år enligt bilaga till reglemente för 
ekonomiska ersättningar och förtroendevalda (KS 2022:402). Basmånad är då januari 2023. 

_____________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 122 KS/2022:402 

Arvoden till tekniska nämnden samt att januari 2023 blir 
basmånad för justering av årsarvoden

Det här ärendet omfattar dels ekonomiska arvoden för tekniska nämnden samt att  samtliga 
årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. 

UNO och KF beslutade om en teknisk nämnd i mars och i juni men det togs inget beslut om 
årsarvoden för teknisk nämnd. Förslag till beslut är att årsarvoden utgår enligt följande: 
Ordföranden 135 000 kr, 1:e vice ordförande 32 000 kr, 2:e vice ordförande 12 000 kr, 
Gruppledare 35 000 kr. 

I nu gällande reglemente anges januari 2022 som basmånad. Då reglementet har uppdaterats 
under innevarande år föreslås beslutas att januari 2023 blir basmånad för justering av 
årsarvoden. 
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganistion (UNO:s) sammanträde den 10 
november 2022 § 20 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2022. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande ekonomiska årsarvoden för 
tekniska nämnden: 

Ordföranden 135 000 kr
1:e vice ordförande 32 000 kr
2:e vice ordförande 12 000 kr
Gruppledare 35 000 kr

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga årsarvoden och 
ekonomiska ersättningar ska justeras i januari varje år enligt bilaga till reglemente för 
ekonomiska ersättningar och förtroendevalda (KS 2022:402). Basmånad är då januari 2023. 

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
 Carl-Fredrik Duse 
 Nämndsekreterare 

 Utsko�et för nämndorganisa�on 

Arvoden �ll tekniska nämnden samt a� januari 2023 blir 
basmånad för justering av årsarvoden 

Förslag �ll beslut 

 1. Utsko�et för nämndorganisa�on beslutar föreslå kommunfullmäk�ge följande 
 ekonomiska årsarvoden för tekniska nämnden: 

 Ordföranden 135 000 kr 
 1:e vice ordförande 32 000 kr 
 2:e vice ordförande 12 000 kr 
 Gruppledare 35 000 kr 

 2.  Utsko�et för nämndorganisa�on beslutar föreslå kommunfullmäk�ge a� samtliga 
 årsarvoden ska justeras i januari varje år. Basmånad är då januari 2023. 

 Sammanfa�ning av ärendet 
 Det här ärendet omfa�ar dels ekonomiska arvoden för tekniska nämnden samt a� 
 samtliga årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i 
 inkomstbasbeloppet. 

 UNO och KF beslutade om en teknisk nämnd i mars och i juni men det togs inget beslut 
 om årsarvoden för teknisk nämnd. Förslag �ll beslut är a� årsarvoden utgår enligt 
 följande: Ordföranden 135 000 kr, 1:e vice ordförande 32 000 kr, 2:e vice ordförande 12 
 000 kr, Gruppledare 35 000 kr. 

 I nu gällande reglemente anges januari 2022 som basmånad. Då reglementet har 
 uppdaterats under innevarande år föreslås beslutas a� januari 2023 blir basmånad för 
 justering av årsarvoden. 

 Mats Bergström                                                                                 Carl-Fredrik Duse 
 Kommundirektör                                                                               Nämndsekreterare 
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