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Mälardalsrådet 

Centralplan 3 

111 20 STOCKHOLM 

08-410 459 10

www.malardalsradet.se

Rapport om ledarskap för en stärkt 
innovationsförmåga 

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, 

innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser. 

Härmed anmäls en ny rapport som bidrar till mer kunskap om ledarskapets roll för en 

stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor. 

Rapport om ledarskap för en stärkt innovationsförmåga 

En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor blir allt viktigare för att möta samhällets behov 

och utmaningar. Aktuell forskning visar på ledarskapets centrala betydelse för innovations-

främjande. För att bidra till en ökad innovationsförmåga hos medlemmarna har Mälardalsrådet 

tagit fram rapporten ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga i Stockholm-

Mälarregionen”. Rapporten består av en forskningsöversikt och kompletterande intervjuer med 

ett urval ledande politiker och tjänstepersoner med insikt i innovationsprocesser i kommuner 

och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Rapporten fokuserar särskilt på strukturella 

förutsättningar, ledarskapets roll samt innovationskultur.   

Om Mälardalsrådets innovationsarbete 

Mälardalsrådet arbetar mot inriktningsmålet om en stark kunskapsregion, med god och hög 

utbildning, väl fungerande kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga. Vi sprider 

goda exempel på innovativt arbete mellan kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen 

för lärande och implementering. Vi samverkar även kring mätning och jämförelser av 

innovation i offentlig sektor med andra innovationsfrämjande aktörer till nytta för våra 

medlemmar.   

Tack för ditt engagemang för regionen! Vi fortsätter att samverka för en starkare 

Stockholm-Mälarregion. Hör gärna av er för fortsatt dialog och samarbete. 

Maria Nimvik Stern 

Generalsekreterare 

070-548 13 02

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, 

kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Vi samlar Stockholm-

Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.  

Läs mer på www.malardalsradet.se 
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Förord
Stockholm-Mälarregionen har en lång och stolt 
historia av innovation och utveckling. Vårt 
välstånd vilar på flera innovationer som uppstått i 
skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och 
inte minst offentlig sektor. I det offentliga finns det 
gott om exempel på hur strukturella förändringar, 
ledarskapets roll och verksamhetens innovationskultur 
kan skapa förutsättningar och ge verktyg för den nya 
idén som kan ge nya värden. Samtidigt blir en stärkt 
innovationsförmåga i offentlig sektor allt viktigare för 
att bemöta samhällets behov och utmaningar.

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för 
konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, 
kompetensförsörjning, maritim samverkan och 
internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm- 
Mälarregionens kommuner och regioner till en 
dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och 
akademi. Här kan vi lära av varandra och göra 
gemensamma satsningar till nytta för våra över fyra 
miljoner invånare. 

I vårt innovationsarbete arbetar vi mot inriktnings-
målet om en stark kunskapsregion med en stark 
innovationsförmåga. Här sprider vi goda exempel på 
innovativt arbete mellan kommuner och regioner i 
Stockholm-Mälarregionen för lärande och implemente-
ring. Vi samverkar även kring mätning och jämförelser 
av innovation i offentlig sektor med andra innovations-
främjande aktörer till nytta för våra medlemmar.

För några år sedan tillsatte Mälardalsrådets styrelse en 
politisk arbetsgrupp för främjande av innovationsmiljöer 
i Stockholm-Mälarregionen. Uppdraget var att skapa 
medvetenhet kring vad den politiska ledningen kan 
agera på och hur man kan skapa synergier mellan aktörer 
i innovationssystemet. Arbetet mynnade bl a ut i 
Mälardalsrådets rapport ”Innovation i allmänhetens 
tjänst” (2017). Arbetsgruppen pekade ut ledarskapets 
centrala betydelse för ökad innovationsförmåga och 
vikten av att tydligt prioritera det långsiktiga och 
strukturförändrande arbetet. 

I den här rapporten följer vi upp tidigare arbete och 
fördjupar oss i hur man kan bygga upp en levande 
och hållbar innovationsförmåga. Vi fokuserar särskilt 
på strukturella förutsättningar, ledarskapets roll samt 
innovationskultur. 

Rapporten består av både en forskningsöversikt 
och kompletterande intervjuer med ett urval 
ledande politiker och tjänstepersoner med insikt i 
innovationsprocesser i kommuner och regioner i 
Stockholm-Mälarregionen. 

Vi vill särskilt tacka de politiker och tjänstepersoner 
som har medverkat till rapporten och hoppas att den 
bidrar till en mer innovationsfrämjande, internationellt 
attraktiv och hållbar Stockholm-Mälarregion.

Stockholm, november 2019

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare
Mälardalsrådet
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I korthet
En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor 
blir allt viktigare för att möta samhällets behov 
och utmaningar. Aktuell forskning visar på 
ledarskapets centrala betydelse för 
innovationsfrämjande i offentlig 
sektor, men vilka faktorer bör 
finnas på plats för en mer 
innovativ organisation?

VAD ÄR INNOVATION?
Innovation är en form av förändring
Innovation ska skapa nytta
Innovation är kreativitet som har förverkligats
Innovation innehåller risker

RAPPORTENS 
FOKUS:

Strukturella förutsättningar 
som gynnar innovation

Ledarskapets roll för 
innovationsförmåga

Den innovativa kulturen
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VÄGAR TILL STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA 
I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN

ETT STARKT POLITISKT LEDARSKAP 
Politiken bör efterfråga och underlätta 
arbetet med innovation genom att 
utforma målsättningar och strategier. 
Innovation kan införas som en fråga 
i politikens nuvarande processer, till 
exempel genom att instifta särskilda 
utskott eller specialiserade kommunal- 
och regionråd. 

BYGG INFRASTRUKTUR INOM 
ORGANISATIONEN  
Stödjande strukturer och processer ser 
till att innovationsarbetet får riktning 
och fart. Det kan exempelvis vara 
stabsfunktioner, tjänstemannaroller 
på ledningsnivå, specialistroller med 
innovationskompetens samt innova-
tionsambassadörer som medarbetare 
kan vända sig till.

TILLHANDAHÅLL RESURSER 
Förnyelse kräver resurser. Det kan 
exempelvis handla om öronmärkt tid, 
pengar eller tillgång till kompetens eller 
kontaktnätverk. Ett exempel på hur 
man kan fördela medel till innovations-
projekt är genom en innovationsfond.

SKAPA EN VERKTYGSLÅDA 
Innovationsprojekt kan vara osäkra, 
men det finns verktyg som hjälper pro-
cessen framåt. Tjänstedesign är ett så-
dant verktyg, där man arbetar med en 
strukturerad metod för att matcha en 
tänkt tjänst mot medborgarens behov, 
eller PDSA, en cyklisk metod där man 
testar förbättringsidéer i liten skala. 

TÄNK SYSTEM 
Systemtänkande innebär att man ser  
organisationens funktioner som en 
sammanhängande helhet som ska lösa 
uppdraget. Annars blir det lätt stuprör-
stänkande där varje funktion först och 
främst tänker på sitt eget uppdrag.

BYGG NÄTVERK FÖR LÄRANDE 
Nya idéer baseras på kunskap och ut-
bytet av perspektiv. När medarbetarna 
i organisationen får insikt om använ-
darbehov, goda exempel eller andra 
utmaningar och möjligheter kan nya 
idéer väckas. Bygg nätverk på tvären 
för att underlätta sådana utbyten. 

LÅT KULTUREN UPPMUNTRA 
NYTÄNKANDET 
Det är viktigt att göra upp med de 
så kallade nollfelskulturerna – att 
det i vissa kulturer finns ett pris på 
att misslyckas. Det nytänkande som 
utgör grunden för innovation behöver 
istället uppmuntras genom att tillåta 
experimenterande med nya tjänste- 
eller arbetsformer.

BYGG NÄTVERK BORTANFÖR 
DEN EGNA ORGANISATIONEN 
Ingen organisation opererar i ett eget 
vakuum utan behöver möta andra i 
liknande sits för att utbyta erfaren-
heter och stimulera samverkan. Bygg 
upp eller gå med i lärandenätverk med 
representanter från andra kommuner, 
regioner, eller kanske från akademi 
eller näringsliv. 
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Inledning

1. Inledning

Även om den offentliga sektorn har varit bra på att kontinuerligt slipa på 
sin service och sin effektivitet väntar stora utmaningar det kommande 
decenniet. Den demografiska utvecklingen i Sverige, där färre personer i 
arbetskraften behöver försörja en åldrande befolkning innebär att gapet 
mellan kostnader och intäkter förväntas öka i kommun- och regionsek-
torn.1 Många verksamheter inom vården och omsorgen kommer även 
att få kämpa med sin kompetensförsörjning.2 Redan idag vittnar många 
verksamheter om personalbrist och läget förväntas försämras. Behovet av 
nytänkande har därmed aldrig varit så stort som idag.

En grundläggande utmaning för innovation i offentlig förvaltning är 
emellertid att det i flera fall saknas strukturer och arbetssätt som stödjer 
en levande innovationsförmåga - att kontinuerligt och hållbart införa 
förändringar som skapar större nytta för de som ska nyttja förvaltning-
ens tjänster, eller införa förändringar som ökar förvaltningens interna 
effektivitet. Istället är innovation ofta något som förväntas ske vid sidan 
av de ordinarie arbetsuppgifterna, eller som ska drivas av eldsjälar.3 

Utmaningen sätter fingret på ett grundläggande dilemma för inno-
vationsförmågan: hur kan offentlig förvaltning både upprätthålla hög 
kvalitet i sin operativa verksamhet och ha kapacitet att införa innovationer 
som skapar nya nyttor eller stärker den operativa verksamheten över tid?4 

METOD OCH SYFTE
Lösningen till att bygga en hållbar och levande innovationsförmåga 
tycks vara att införa systematik i innovationsarbetet, eller att med 
andra ord införa stödjande strukturer och processer som underlättar 
för chefer och medarbetare att driva idéer som gör nytta. Rapporten 
syftar till att vara en lättillgänglig skrift för hur sådana gynnande 
strukturer skulle kunna utformas. Den bygger på en litteraturöversikt 
samt intervjuer med politiker och tjänstepersoner på ledande befatt-
ningar med insikt i innovationsprocesser i kommuner och regioner i 
Stockholm-Mälarregionen.

Personerna intervjuades för att fånga deras bild av de viktigaste 
aspekterna man behöver tänka på i uppbyggandet av en systematisk 
och hållbar innovationsförmåga. De fick svara på frågor om vilka 
strukturer som de anser bäst stödjer innovationsarbete, hur man 
ska hantera frågan om risktagande samt hur ledande politiker och 
tjänstepersoner bör styra arbetet.

Lösningen till att 
bygga en hållbar 
och levande 
innovationsförmåga 
tycks vara att 
införa systematik i 
innovationsarbetet.

Varför behövs ökad innovationsförmåga i offentlig sektor?

1 Sveriges Kommuner och Landsting, 2018
2  Mörk, Erlingsson & Persson, 2019
3  SOU 2013:40
4  Att framgångsrikt kunna driva operativt och innovativt arbete samtidigt kallas ’ambidextriös förmåga’.
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2. Vad är innovation?

5 Nählinder, 2007
6  Tidd & Bessant, 2009
7  Tushman & Smith, 2002
8 Ibid.
9  T ex Stockholms stads innovationsstrategi, 2015

EN FORM AV FÖRÄNDRING. Innovation är i grunden en form av
förändring.6 Denna förändring kan ta sin skepnad på olika sätt. 
Organisationen kan välja att förändra sitt erbjudande mot sin 
målgrupp. Detta kallas varu- eller tjänsteinnovation beroende på om 
erbjudandet är en fysisk vara eller en immateriell tjänst. Man kan 
också slipa på sina processer för att öka kvaliteten på erbjudandet, 
eller för att producera det billigare. Detta kallas processinnovation. 
Slutligen kan organisationen vilja förändra sättet man organiserar 
sig – förändra strukturen bland avdelningar och enheter eller arbeta 
med kulturen. Detta kallas organisatorisk innovation. 

FÖRÄNDRINGEN HAR OLIKA OMFATTNING. Viktigt att veta om
innovation är att förändringen, vare sig det handlar om varu-, tjänste-, 
process- eller organisatoriska innovationer kan variera i sin omfatt-
ning. Förändringar i det befintliga benämns Inkrementell innovation.7 
Radikal innovation kallas det när man försöker hitta helt nya sätt att 
leverera erbjudandet (eller organisera sig).8 Digitaliseringen av den 
offentliga sektorns tjänsteutbud, till exempel att vi numera deklarerar 
i mobilen och slipper lämna in våra deklarationspapper vid ett fysiskt 
skattekontor, är ett exempel på radikal innovation.

Inkrementell innovation liknar det som också kallas kontinuerlig 
verksamhetsutveckling – något som de flesta offentliga verksamheter 
redan förväntas arbeta med. Definitionsmässigt ligger de två begrep-
pen nära varandra. Av denna anledning har bland annat Stockholms 
stad i sin innovationsstrategi valt att se på innovation som en radi-
kal, väsentlig form av förändring av stadens tjänsteerbjudande samt 
hur erbjudandet produceras. Stockholms stad definierar innovation 
som ”något mottagaren eller kunden anser vara väsentligt nytt och 
värdeskapande”. Innovationen ska dessutom ha ”omsatts i praktiken 
och nått en publik som använt innovationen”.9 Samtidigt finns ett 
mellanting, vardagsinnovation, som är mindre smärtsam och inte 
lika omvälvande, men som i förlängningen kan leda till innovationer 
i enlighet med stadens definition.

Innovation är ett brett begrepp. Det kan förstås och användas på många olika sätt. 
Dessutom är begreppet inlånat från den privata sektorn, där kapacitet till innovation 
har varit en nödvändig förutsättning för företagen att kunna överleva i en konkur-
rensutsatt marknadsekonomi.5 Så vad är egentligen innovation och vad har det för 
betydelse för den offentliga sektorn?
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10 T ex Amabile, 1996
11  Mumford, Scott, Gaddis & Strange, 2002

INNOVATION SKA SKAPA NYTTA. Oavsett vilken förändring som 
genomförs, eller hur stor den är, så är målet med innovation ett och 
samma: det ska leda fram till nytta. Den slutliga nyttan för offentlig 
sektor är att erbjuda medborgarna likvärdig service, men med bättre 
kvalitet och till mindre kostnad.

INNOVATION ÄR KREATIVITET SOM HAR FÖRVERKLIGATS. Innova-
tion bygger på kreativa idéer, men innovation och kreativitet är inte 
samma sak. Kreativitet i arbetslivskontexten definieras ofta som nya, 
genomförbara idéer med potential att skapa nytta.10 Det är först när 
idén är förverkligad och skapat den tänkta nyttan som vi har fått 
innovation. 

INNOVATION INNEHÅLLER RISKER. När vi försöker åstadkomma 
något verkligt nytt kan vi sällan vila på erfarenheter eller andras 
goda exempel. Vi kan sällan vara säkra på att det nya verkligen 
skapar den nytta som vi hade tänkt oss från början. Därmed finns 
risken att misslyckas med innovationsprojektet.11 Det här dilemmat, 
att segla på okända vatten med förhoppningen att i slutändan 
komma fram, kräver mod.

Oavsett vilken förändring som genomförs, eller 
hur stor den är, så är målet med innovation ett 

och samma: det ska leda fram till nytta.  
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3. Innovation i offentlig sektor 
– var är vi just nu?

Innovationsbegreppet har sakteliga introducerats i offentlig sektor under 
de senaste två decennierna. I den här sektionen av rapporten presenteras 
viktiga milstolpar. Syftet är alltså inte att ge en fullständig historisk 
beskrivning över de aktiviteter och rapporter som är förknippade med 
innovation i svensk offentlig sektor. Snarare är syftet med att föra 
fram ett urval av det arbete som gjorts att visa att mycket kunskap och 
erfarenhet har byggts upp över tid, inte minst genom aktivt stöd från 
aktörer som Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Redan 2003 publicerades den statliga utredningen Innovativa processer12, 
som syftade till att ”kartlägga omfattningen och ändamålet med de 
insatser kommuner och landsting gör för att med hjälp av forskning 
och utveckling (FoU) och andra innovativa verksamheter förnya och 
förbättra den egna verksamheten.” Forskningsprogrammet Innovativa 
kommuner, landsting och regioner med syftet att ”förbättra innova-
tions- och förnyelseförmågan inom kommunernas och landstingens 
primära verksamhetsområden” kom att pågå under åren 2003-2006 
och innefattade nio forskningsprojekt. Ett uppföljande projekt, med 
SKL, Vinnova, Trygghetsfonden och Tillväxtverket som uppdragsgivare, 
fokuserade på att identifiera goda exempel på kommuner som arbetade 
med innovation och resulterade i boken Innovativa kommuner13 2009. 
Vinnova fick 2011 i sitt regleringsbrev uppdraget att analysera behoven 
av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i den offentliga 
sektorn. Det ledde till rapporten Tjänsteinnovationer i offentlig sektor14, 
som identifierade ett antal drivkrafter, framgångsfaktorer och hinder för 
att etablera ett kontinuerligt arbete med innovation. 

Vinnovarapporten Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa 
organisationer15 tog arbetet vidare och identifierade flera viktiga faktorer 
som kan bidra till att stärka innovationsförmågan. Bland annat lyfte 
man fram vikten av att stärka ledningsfunktionerna, både det politiska 
ledarskapet och den styrning och ledning som utförs av tjänstemanna- 

       Det som är problemet när man pratar om innovationer i större organisa-
tioner är att folk snabbt tänker att det är ett sätt att spara. Eller så tänker man 
att det kräver jättemycket kapital. Det handlar dock om att hitta smarta nya 
arbetssätt på gamla problem.
Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, Solna stad

12 SOU 2003:90
13 Frankelius & Utbult, 2009, se även Vinnova, 2013
14 Hovlin, Arvidsson, Hjorth & Ljung, 2011

”
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Arbetet med 
att bygga den 
systematik och 
infrastruktur som 
efterfrågats har 
pågått det senaste 
decenniet. 

organisationerna. 2012 lanserade regeringen sin innovationsstrategi,16  
som syftade till att stärka och driva fram innovationsförmåga i både privat 
och offentlig sektor. Året därefter kom Innovationsrådets slutbetänkande.17 
Fokus för denna offentliga utredning var visserligen svenska myndigheters 
innovationsförmåga, men slutsatserna rimmade väl med tidigare 
rapporter. För att bygga en hållbar förmåga till innovation behövs en 
systematisk uppbyggnad av verksamheternas förändringsförmåga. 

Arbetet med att bygga den systematik och infrastruktur som 
efterfrågats har pågått det senaste decenniet. Vinnova genomförde 
en större satsning i två faser mellan 2013 och 2015, samt mellan 
2016 och 2018 för att bygga upp så kallade innovationsplattformar 
i Malmö, Lund, Göteborg och Borås. Syftet med satsningen var att 
utforska om sådana plattformar bidrar till ett ökat utbyte i form av 
problemställningar, kompetens, kunskap och teknologi mellan aktörer 
inom stadsutvecklingsområdet. Sådana aktörer är användare, kunder 
och kravställare, men även kommuner, företag och forskningsorga-
nisationer. Slutsatser och rekommendationer kan läsas i rapporten 
Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer.18 Två andra 
satsningar från Vinnova riktade sig till regioner (2010-2014)19 samt 
kommuner (2016-2019)20 och syftade till att utprova idéslussar i 
verksamheterna. Dessa är organisationsstrukturer för att samla in, 
värdera och implementera idéer från verksamhetens medarbetare.

3.1 Arbetet i Stockholm-Mälarregionen
I Stockholm-Mälarregionen tog både Stockholms stad och Stock-
holms läns landsting (nuvarande Region Stockholm) fram egna 
strategidokument 2015,21 22 som skulle utforma den vidare processen 
med att bygga upp förmågan till innovation i organisationerna. Strate-
gierna beskriver vilka handlingsinriktningar som behövs och de tänkta 
långsiktiga mål som ska uppnås. Arbetet budgeterades och slogs fast 
i nämnderna. Strategierna följs upp i enlighet med organisationernas 
ordinarie ledningsprocesser. I samband med sin strategi tog Region 
Stockholm även fram ett policydokument som beskriver hur arbetet 
skulle ske.  Inom Region Stockholm görs varje år ett innovationsbok-
slut som beskriver årets verksamhet. 

För att ytterligare stärka det politiska ledarskapet inrättade 
styrelsen i Region Stockholm ett särskilt utskott – innovations- och 
utvecklingsutskottet. Utskottets uppdrag är att arbeta med att utveckla 
organisationens kapacitet för innovation. Intressanta frågor i nuläget 
är till exempel hur man kan utveckla styrmedel såsom avtalsformer 
och upphandlingsformer, samt ersättningssystem som ska belöna 
utveckling och innovation. Liknande uppbyggnad av den organisato-
riska kapaciteten för innovation sker exempelvis i Region Örebro län 
och Region Uppsala, som fastställde sina innovationsstrategier 2017.

16 Regeringskansliet, 2012
17 SOU 2013:40
18 Zingmark, 2018
19 Fröberg, Henriksson & Zingmark, 2014
20 Vinnova, 2019
21 Stockholms stad (2015). Stockholms stads innovationsstrategi.
22 Stockholms läns landsting (2015). Strategi för innovation.
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Ett annat sätt att arbeta systematiskt med innovation kommer från 
Västerås. Där har kommunen inrättat ett antal samverkansplattformar 
för att olika aktörer enklare ska kunna samverka med staden. Inno-
Mera hjälper verksamheterna i kommunen att formulera utmaningar 
inom områden som behöver utvecklas för att sedan samla in idéer 
från medarbetarna. Från medborgarna finns en liknande plattform 
för e-förslag. Akademin och näringslivet har liknande samverkansytor 
gentemot staden i plattformarna Robotdalen respektive Mistel.

Mälardalsrådet arbetar utifrån inriktningsmålet om en stark kun-
skapsregion med en stark innovationsförmåga. 2017 togs rapporten 
”Innovation i allmänhetens tjänst” fram där tre vägar för stärkt 
innovationsförmåga i Stockholm-Mälarregionen pekades ut:

Ledarskap. Visa ledarskap och mod genom att tydligt prioritera det 
långsiktiga och strukturförändrande arbetet.
Behovsdriven innovation. Utgå från verkliga behov och prioritera 
innovation som kan implementeras och bidra till nya lösningar.
Samverkan. Samverka över läns, kommun- och sektoriella gränser 
utifrån gemensamma samhällsutmaningar.

Ledarskapets viktiga roll för ökad innovationsförmåga konstaterades 
även i SKL:s pilotprojekt Innovationsbarometern där Mälardalsrådet, 
Göteborgs stad och Vinnova deltog som projektparter. Innovationsba-
rometern23 är en undersökning som mäter innovation i den offentliga 
sektorn för att ge en helhetsbild av innovationsutvecklingen i landet 
och bidra till mer lärande, förbättrad kvalitet och effektivitet. 

23  SKL (2019). Innovationsbarometern.

        Man kan ju tro att innovation bara är något kreativt och kaosartat som ska 
ske vid sidan av strukturerna. Men det är en lite märklig missuppfattning egentligen,
för kreativitet och innovation kräver verkligen struktur om det ska fungera. 
Daniel Forslund (L), biträdande regionråd, ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, Region Stockholm

”

STYRDOKUMENT I INNOVATIONSARBETET 
VISION: Beskriver den tänkta bilden som innovation ska 
bidra till att skapa.

STRATEGI: Beskriver hur innovation ska styras och ledas.

POLICY: Beskriver de vägledande principer som ska 
genomsyra arbetet. Till exempel tillit, öppenhet och 
tolerans för snedsteg.
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Även om det saknas en bred konsensus om vilka faktorer som 
främst bidrar till innovationsförmåga har forskningsfältet identi-
fierat en rad faktorer som fungerar som grundläggande förutsätt-
ningar. I sin översiktsartikel från 201024 går forskarna Crossan och 
Apaydin igenom innovationsforskningen och sammanställer fem 
övergripande förutsättningar för innovationsförmåga.

• En innovationsstrategi behövs för att säkerställa att de aktiviteter 
som företas inom organisationens innovations- och utveck-
lingsparaply är i överensstämmande med övriga långsiktiga mål. 
Strategin fungerar även för att sätta innovation på agendan, 
förankra aktiviteterna och initiativen, samt samla resurser. 

• Resurstilldelning är en nödvändig del av innovationslednings-
systemet. Organisationen kan välja att allokera absoluta resurser 
till projekt enligt en projektportfölj, eller bestämma graden av 
tillgängliga resurser till olika aktiviteter.

• Likaså är organisationens strukturella förutsättningar såsom 
styrning, maktfördelning, kompetensbas, samt stöttande orga-
nisationsstrukturer och -processer centrala för en kontinuerlig 
innovationsförmåga. 

• Innovation är vidare baserat på kompetens och lärande. Organisa-
tionen behöver verktyg för kunskapsledning såsom verktyg för att 
både samla in och sprida information, verktyg för idégenerering 
och upparbetade kontaktytor mot andra kunskapsbärande 
organisationer. 

• Slutligen är organisationens ledarskap en stor faktor för 
innovationsförmågan. Chefer och ledare agerar som kultur-
bärande element och stöttar lärandeklimatet genom att tillåta 
experimentering och misslyckanden. På så vis bidrar ledare till att 
skapa en kultur med tillräcklig psykologisk trygghet som behövs 
för att underlätta nya initiativ. Sådana kulturer kännetecknas av 
en tydligt kommunicerad målbild, tillit, handlingsutrymme och 
avvägt risktagande.

4. Vad säger forskningen om 
vad som gynnar innovation?
I denna sektion presenteras de viktigaste fynden från forskningsfältet kring inn-
ovationsförmåga. Detta fält är omfattande. Forskning på kreativitet och kreativa 
processer har bedrivits sedan 1950-talet. Översikten är grundad i de centrala litte-
raturöversikterna och meta-analyserna på området. En meta-analys samlar ett stort 
antal studier och analyserar dem i en och samma analys.

24  Crossan & Apaydin, 2010
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Som nämnts ovan är forskningsfältet kring innovationsförmåga brett. 
För att göra forskningsöversikten så lättillgänglig som möjligt samlas 
innehållet i rapporten under följande centrala teman:

• Strukturella förutsättningar som gynnar innovation
• Ledarskapets roll för innovationsförmåga
• Den innovativa kulturen

4.1 Strukturella förutsättningar 
som gynnar innovation

Vilka faktorer på organisationsnivå gynnar förutsättningarna för inn-
ovation? Redan på 1960-talet lade forskarna Burns och Stalker fram 
en distinktion mellan mekanistiska och organiska organisationer.26 
Idén bakom modellen är att en organisation först bör förstå vilken 
miljö den befinner sig inom – stabil eller föränderlig – och därigenom 
anpassa sin styrning, struktur och kultur så att den fungerar så bra 
som möjligt inom den givna miljön. 

I en stabil miljö lämpar sig den mekanistiska organisationsformen 
bäst. Då pressen på förändring är låg, lämpar det sig att standardisera 
processer för att få så låg felvariation som möjligt. Arbetsuppgifter 
kan specificeras, likriktas och fördelas över olika funktioner som 
sällan har anledning att kommunicera eller samarbeta sinsemellan. 

25 SLL Innovation heter numera Region Stockholm Innovation och är samlingsnamnet för 
innovationsverksamheten inom Stockholms län.

26 Burns & Stalker, 1961

Kangoofix – kängurupungen för säkra  
ambulanstransporter av nyfödda barn
Ambulansvårdaren Pär Johansson kände frustration över att 
kvinnor som föder barn i ambulanser själva måste hålla i sitt 
barn medan ambulansen förs framåt i trafiken. Idén var enkel – 
varför inte skapa ett bilbälte som fungerar som en omslutande 
”kängurupung”? Han visade upp sin prototyp för SLL Innova-
tion25 som kunde hjälpa honom att få patent på produkten. 
Först ut att prova produkten var ambulansen i Åkersberga 
2014. Därefter lanserades den i hela landet och produkten 
har spridit sig till resten av Norden och vidare till fler länder. 
Exemplet belyser hur viktigt det är att organisationen har en 
beredskap när nya idéer kommer upp, och att man kan hjälpa 
till med kompetens och kontakter – i det här fallet kring paten-
tering och massproduktion.



Vad säger forskningen om vad som gynnar innovation?

14

Beslutsfattandet kan centraliseras till ett fåtal chefer, oftast i toppen 
av en hierarki. Eftersom arbetsuppgifterna är standardiserade och 
inflytandet tillhör cheferna så är största delen av personalen utbytbar. 

Den mekanistiska organisationsformen är dock sämre anpassad 
för föränderliga miljöer. Snabb förändringstakt ställer krav på 
flexibilitet, kreativitet och löpande problemlösning. Alla som ingår 
i organisationen behöver kommunicera och samverka – ofta över 
stuprörsgränserna – för att lösa komplexa nya problem. De behöver 
mandat så att de flexibelt kan fatta beslut. En föränderlig miljö 
medför att organisationsformen behöver vara organisk.

Bland de mest gedigna studierna på organisationsfaktorer som gynnar 
innovation är forskarna Damanpour och Aravinds meta-analyser.27, 28  
Den senaste gjordes 2012 och innefattade de flesta studier som 
kopplar organisationsstrukturer till innovation som gjordes mellan 
1991–2009. Denna analys bekräftade mönstret som uppkommit i den 
tidigare, som sammanställde de flesta studier från 1960-talet fram till 
1990. Sju faktorer identifierades som centrala för innovationsförmåga. 
Dessa är specialisering, professionskunskap, tillgång till kunskapsre-
surser, intern och extern kommunikation, funktionell differentiering, 
samt chefers och ledares positiva inställning till förändring.

Tabell 1. Mekanistiska och organiska organisationer

Mekanistiska organisationer Organiska organisationer

Bäst anpassade för Stabil omgivning. Föränderlig omgivning.

Typ av arbetsuppgifter Låg variation. Arbetsuppgifterna är 
standardiserade och noga definiera-
de.

Hög variation. Arbetsuppgifterna 
skiftar beroende på behov och om-
ständigheter.

Princip för arbetsfördelning Arbetsuppgifter bryts ned och förde-
las till enheter och medarbetare.

Arbetsuppgifter kan växla och delas 
mellan medarbetare beroende på 
kompetens.

Maktfördelning Centraliserat beslutsfattande, makten 
är fördelad till ledning och chefer.

Decentraliserat beslutsfattande, mak-
ten är i högre utsträckning fördelad 
utåt i organisationen.

Integrering av organisationens funk-
tioner

Låg integrering, funktionerna be-
höver inte täta samarbeten i stabila 
miljöer.

Hög integrering, funktionerna behö-
ver tät kommunikation och informa-
tionsdelning.

Kommunikationsmönster Vertikal kommunikation: ”tjänstevä-
gen” via cheferna.

Horisontell kommunikation: chefer 
och medarbetare sinsemellan.

Viktigaste enhet i organisationens 
nätverk

Positionen, inte personen. Personen, inte positionen.

27 Damanpour, 1991
28 Damanpour & Aravind, 2012
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SPECIALISERING, PROFESSIONSKUNSKAP OCH TILLGÅNG 
TILL KUNSKAPSRESURSER
Tre av de sju faktorerna är relaterade till uppbyggnaden av kunskap 
och kompetens. Kompetens är i sig en av de starkaste faktorerna för 
individers och gruppers kreativitet, det vill säga deras förmåga att 
hitta nya och värdefulla lösningar på problemställningar.29 Över lag 
kan man säga att kunskap är byggstenar i framtagandet av kreativa 
lösningar. Vi kan naturligtvis få idéer utan att ha särskilt djupa 
kunskaper inom ett ämnesområde, men dessa tenderar att vara banala 
eller naiva eftersom vi i uppbyggnaden av idén inte har beaktat viktiga 
förutsättningar, villkor och begränsningar, eller möjligheteter såsom 
nya tekniska lösningar eller organisatoriska förändringar. 

Damanpours meta-analyser visade att innovativa organisationer 
har en hög grad av specialisering, det vill säga en mångfald av 
medarbetare som var och en bär på specialiserad expertkunskap. 
Innovativa organisationer har också medarbetare med stor professionell 
kunskap – en egenskap som innebär både hög utbildningsgrad och 
erfarenhet inom sin yrkesdomän. När individer med djup kunskap 
och erfarenhet möts och interagerar med varandra kan nya och 
intressanta idéer uppstå. Arbetet med innovation kräver ofta tillgång 
till specialiserad kunskap, med andra ord kunskapsresurser. Sådana 
resurser kan exempelvis vara teknisk eller juridisk kompetens. Innova-
tiva organisationer hjälper sina medarbetare att få tillgång till sådana 
kunskapsresurser. Organisationer med höga kunskapsresurser strävar 
också till att utveckla sina medarbetares kompetens.

INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION
En levande och ivrig kommunikation inom organisationen – intern 
kommunikation – är positivt för innovationsförmåga eftersom en 
sådan kommunikation stärker utbytet av information och kunskap. 
Det blir lättare för idéer att spridas, vilket gör att antalet idéer ökar i 
omfattning och det blir lättare att få nya idéer i den korsbefruktning 
som uppstår. En sådan kommunikation kännetecknas bland annat 
av snabba informationskanaler över organisatoriska gränser samt en 
kommunikationskultur där man får ifrågasätta hur saker görs.

Innovativa organisationer tenderar även att ha upparbetade 
kontaktytor med omvärlden – extern kommunikation. Intensiv 
kommunikation med omvärlden medför ökad förmåga att skanna 
efter möjligheter, absorbera kunskap och ingå i partnerskap eller 
samverkan. Något som kan leda till förändring i slutändan.

FUNKTIONELL DIFFERENTIERING
Innovativa organisationer fördelar styrningsmandatet över relativt 
självständiga enheter (därav ordet differentiering). Detta innebär att 
enheterna får möjlighet att bygga upp en kompetensbas över tid, till 
exempel genom att rekrytera specialiserad expertkunskap. Med ökat 
eget mandat har enheterna möjlighet att införa förändringar för att 
effektivisera sin verksamhet utifrån sina specifika förutsättningar, utan 
att behöva ta hänsyn till (ibland) motsägande signaler från en central 
styrningsfunktion.

Kompetens är i sig 
en av de starkaste 
faktorerna för indi-
viders och gruppers 
kreativitet, det vill 
säga deras förmåga 
att hitta nya och 
värdefulla lösningar 
på problemställ-
ningar.

29 Amabile, 1996; Hemlin, Allwood & Martin, 2008
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POSITIV INSTÄLLNING TILL FÖRÄNDRING
Ledare i innovativa organisationer är mer positivt inställda till föränd-
ring. Ledarskapet, och i synnerhet ledares attityder, är en hörnsten för en 
gynnande kultur som stöttar innovativa initiativ. Synnerligen viktigt är 
att den högsta ledningsnivån är positivt inställd till innovation. Denna 
nivå ansvarar för det strategiska perspektivet på organisationens innova-
tionsförmåga: planerar, resurssätter och koordinerar förnyelsearbetet.

BLANDADE FORSKNINGSRESULTAT KRING FAKTORERNA 
CENTRALISERING OCH FORMALISERING
En viktig aspekt att känna till är att faktorerna centralisering och 
formalisering inte hade något tydligt samband med innovationsför-
måga i Damanpour och Aravinds meta-analyser.

Centralisering innebär att beslutsfattandet är koncentrerat till en central 
enhet. Väljs en hierarkisk organisationsmodell är det ofta toppen av 
organisationen, ledningsgruppen och dess stabsfunktioner, som avses med 
stark centralisering. I en svagt centraliserad organisation är beslutsmandatet 
i större utsträckning spritt bland relativt självständiga enheter och chefer. 

Formalisering är en faktor som beskriver graden av styrda processer 
och arbetsformer i organisationen. Starkt formaliserade organisationer 
lutar sig mot nedskrivna procedurer och regler för hur saker ska 
utföras. Processer och rutiner är vanliga styrinstrument. Svagt forma-
liserade organisationer tillåter enskilda medarbetare att själva avgöra 
hur exempelvis en arbetsuppgift ska planeras och utföras.

Centralisering och formalisering har båda typiskt setts som negativt för 
innovation i forskningslitteraturen. Båda faktorerna reducerar individers 
och arbetsgruppers handlingsutrymme30 vilket kan upplevas som en 
”tröghet” i organisationen. Mindre handlingsutrymme har bland annat 
kopplats till medarbetares känslor av ansvar och engagemang vilka är 
starka motivationsfaktorer för medarbetares vilja att bidra till innovations-
arbetet. De hierarkiska strukturer som följer på en stark centralisering har 
knutits till en mindre vilja att samarbeta över organisatoriska gränser31 
eller vad som idag kallas för stuprörstänkande. Ökad styrning ovanifrån 
och förtröstandet till processer som styrverktyg har också knutits till ett 
minskat utrymme för upptäckande och experimentering med nya idéer.32

Emellertid är forskningsläget blandat när det kommer till den totala 
effekten av centralisering och formalisering på organisationens 
innovationsförmåga. Troligen är effekterna uppdelade på flera 
mätnivåer, vilket gör att de två faktorerna bidrar med både positiv och 
negativ effekt samtidigt. Stark centralisering och formalisering kan 
visserligen på individ- och gruppnivå minska arbetsmotivation och 
bromsa praktiska möjligheter att ta fram, testa och genomföra kreativa 
idéer, men genom att ha vissa formella strukturer och processer kring 
innovation kan organisationen säkerställa att de lösningar som testas 
är i linje med organisationens strategiska målsättningar.  

Från ett lednings- och styrningsperspektiv är organisationens mål 
att säkerställa att de innovationsprojekt som startas är i linje med 
strategier och andra mål, hur dessa resurssätts och planeras, samt får 
en rättvis bedömning från start till slut.

Ledarskapet, och 
i synnerhet ledar-
es attityder, är en 
hörnsten för en 
gynnande kultur 
som stöttar innova-
tiva initiativ. 

30 T ex Mumford & Hunter, 2005
31 Burns & Stalker, 1961
32 Denti, 2013
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De negativa effekterna på individ- och gruppnivå kan därför vägas upp 
av ökad koordinering och strategiskt fokus på organisationsnivå.33 En 
slutsats för att komma runt detta dilemma är att organisationen bör ha 
starka strukturer och processer som stöttar innovationsverksamheten, 
men att medarbetare och arbetsgrupper som arbetar inom innovations-
projekten tillåts omfattande friheter att möta projektets målsättningar.34

INTERVJUDELTAGARNA: INNOVATION KRÄVER ETT 
SYSTEMATISKT ARBETE
Intervjudeltagarna var samstämmiga i att innovation kräver ett 
systematiskt arbete och stödjande strukturer i organisationen. Flera av 
de intervjuade menade att innovationsarbetet behöver tränga in i hela 
verksamheten. Det får inte vara något som endast utvecklingsfunk-
tioner gör. Genom att organisera innovationsarbetet verksamhetsnära 
kan det göras levande. En vanlig struktur för att organisera innova-
tionsarbetet hos de organisationer som intervjudeltagarna verkar vid 
kan liknas vid ett nätverk. I mitten finns en central funktion och nära 
verksamheterna finns ett antal lokala funktioner. 

Något som de flesta intervjupersoner framhöll var dock att även om 
stödfunktioner är viktiga i innovationsarbetet så bör dessa inte ta det 
operativa ansvaret. Det ansvaret ska ligga i linjeorganisationen och 
vara en naturlig del av verksamheten. Risken är annars att innova-
tions- och förnyelsearbetet låses in i stabsfunktionerna och blir något 
som bara ett fåtal sysslar med. 

Även om stöd-
funktioner är viktiga i 
innovationsarbetet så 
bör dessa inte ta det 
operativa ansvaret.

33 Mumford & Hunter, 2005
34 Cardinal, 2001
35 Se t ex Region Stockholms innovationsfond.
36 Se t ex SKL:s www.innovationsguiden.se.

Central funktion - innovationscenter. Den centrala funktionen har rollen som samordnande och stöd-
jande part i nätverket, ett slags innovationscenter. Ett exempel på en sådan är de innovationsplattformar 
som har byggts upp i bland annat Stockholms stad. Arbetsuppgifterna för den centrala funktionen är 
att styra och leda det sammantagna arbetet med innovation. Politikernas visioner och mål ska brytas 
ned till genomförbara arbetsuppgifter – detta är en arbetsuppgift för tjänstepersonerna som arbetar 
inom den centrala funktionen. De behöver även identifiera, inventera och verka för att avskaffa olika 
former av faktorer som hindrar eller bromsar innovationsförmågan. Sådana hinder kan vara hur verk-
samheten är organiserad (styrsystem, maktfördelning, funktioner och dess interna förhållanden, mm), 
modeller för betalning och upphandling, eller hur lagar och reglementen fungerar (och upplevs funge-
ra) för den specifika verksamheten. Ytterligare en uppgift för den centrala funktionen är att upprätthålla 
ett kontaktnät till extern kompetens, till exempel teknisk eller juridisk. Andra typiska uppgifter är att 
kommunicera med ledande befattningshavare och ta hand om ansökningar till en innovationsfond35 

eller idésluss. Slutligen ansvarar den centrala funktionen för uppbyggnaden av kunskap och kompetens 
kring innovation, till exempel hur innovation bör ledas och organiseras i verksamheten.

Lokala funktioner - innovationskontor. De lokala funktionerna ligger närmare verksamheterna och stödjer 
det vardagliga arbetet med innovation. Medarbetare och enhetschefer har en dörr att knacka på ifall de 
ser en utvecklingsmöjlighet. Här kan man få första hjälpen, till exempel coachning för en ny idé, hitta en 
intern eller extern samverkanspartner, få finansiering och tid till kunskapsinhämtning eller hjälp med att 
formulera en ansökan för medel. Region Stockholm har innovationskontor på flera sjukhus. En fördel med 
att ha flera små innovationskontor är att varje kontor kan specialiseras i sin inriktning och kompetens. Till 
exempel kan ett kontor fokusera på att ackumulera särskild kompetens för metoder inom tjänstedesign.36
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Slutligen menade några intervjudeltagare att mycket värde har uppnåtts 
genom att mötas i nätverksform, där flera funktioner inom organisatio-
nen kan träffas och dela med sig av kunskap och insikter. Sådana forum 
ökar den interna kommunikationen inom organisationen. Det kan 
handla om insikter kring medborgarnytta och behov, innovationskultur, 
hur man implementerar och sprider goda innovationer, eller hur man 
arbetar med externa partnerskap och nätverk.

4.2 Ledarskapets roll för 
innovationsförmåga

       Innovationsverk-
samhet behöver komma 
naturligt i organisatio-
nen. Det är inte någon 
utvecklingsavdelning 
eller en utvecklingschef 
som ska göra detta.  
Däremot kan man ha 
stödfunktioner som 
ska underlätta. De ska 
inspirera och lösa saker 
så att andra kan tänka 
och göra.
Magnus Persson, senior rådgivare  
regional utveckling, Region Örebro län

”
ANDRA STRUKTURER 
INNOVATIONSAMBASSADÖRER - Medarbetare på varje avdelning 
eller enhet som är insatta i innovationsarbetet och kan ge råd.

INNOVATIONSFOND - Vissa satsningar behöver pengar för att anlita 
specialkompetens, anskaffa prototypteknik eller samverka med en forskare.

INNOVATIONSSLUSS - Fånga upp goda idéer genom ett system där 
idéerna samlas in och bedöms.

PRIS - Årets förnyare eller månadens idé? Ett enkelt pris kan skapa 
förebilder i organisationen. 

TESTMILJÖ - Fysiska eller digitala platser där ny teknik kan utprovas.

Ny organisation för utveckling och 
projekt på Arbetsmarknadsförvaltningen 
i Uppsala kommun

Utifrån ett politiskt inriktningsmål 2016 om att Uppsala 
kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi beslutade 
Arbetsmarknadsförvaltningens direktör att skapa en särskild 
organisation för att initiera och förverkliga fler värdefulla pro-
jekt samt att sätta struktur och rutiner kring nya innovations-
projekt, i form av en idésluss.

Det ledde till att Enheten Utveckling och projekt bildades. Pro-
jekten har genom utveckling av strukturer och metoder som 
stödjer individernas väg till jobb på olika sätt bidragit till att fler 
Uppsalabor kan försörja sig långsiktigt. Idéslussen har inneburit 
att förvaltningen fått en struktur för att fånga, tillvarata, doku-
mentera och genomföra lovande verksamhetsutvecklingsidéer. 
Den har även medfört en kulturförändring, där det nu är mer 
efterfrågat och prestigelöst att komma med idéer som handlar 
om nya arbetssätt, samarbetsformer och utnyttjande av teknik 
för att nå det gemensamma uppdraget.
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Forskning visar på två huvudsakliga roller för de som har en 
ledarskapsfunktion.37 De två rollerna är synteser från två olika grenar 
av forskningslitteraturen som behandlar chefers roll för innovation. 
Den första grenen, innovation management, fokuserar typiskt på 
chefers roll i att hantera strategier, processer, strukturellt arbete eller 
externa relationer i innovationsarbetet. Den andra grenen, innovation 
leadership, fokuserar typiskt på hur chefer leder arbetsgrupper och 
medarbetare. Här tittar man på aspekter som motivation, problemlös-
ning och psykologiskt klimat.

CHEFENS FÖRSTA ROLL – INNOVATIONSCHEFEN
I den första rollen – styra innovation – är chefen det primära 
verktyget för organisationens ambitioner att bygga upp och bibehålla 
innovationsförmåga. Förväntningarna och attityderna till innovation 
bör vara förankrade ända upp till toppen. Nedan beskrivs fem viktiga 
aspekter som ingår i rollen för chefer med ansvar för innovationsarbetet.

Bygga strukturer. Chefen ansvarar för att bygga upp och bibehålla de 
strukturella förutsättningarna som krävs i arbetet med innovation. 
Dessa kan vara särskilda roller, funktioner, mötesformer, partnerskap 
och samverkan, kompetensuppbyggnadsåtgärder och kommunika-
tionskanaler.

Fördela resurser. Innovationsprojekt, vare sig de är större satsningar 
eller mindre pilotprojekt behöver resurser i form av tid, pengar och 
kompetens. 

Belöna. En av chefens vanligaste arbetsuppgifter är att utvärdera 
medarbetarnas prestationer och fördela belöningar. Så även med 
nytänkande. Cheferna bär det operativa ansvaret för organisationens 
förväntningar på medarbetarna och bör följa upp och belöna goda 
initiativ.

Bryta ned visionen till relevanta mål. En metaanalys38 som samman-
ställde studier kring arbetsgruppers innovationsförmåga kunde visa 
att tydliga mål som är kopplade till en lockande vision är bland de 
starkaste faktorerna för arbetsgruppers innovationsförmåga.

Ge frihet. Innovation fungerar bäst när grupper och medarbetare får 
handlingsutrymme att experimentera och tänka fritt kring vad som 
skulle kunna skapa nytta. 

CHEFENS ANDRA ROLL – INNOVATIONSLEDAREN
I den andra rollen – leda innovation – använder chefen sitt ledarskap 
för att locka fram och möjliggöra medarbetarnas egen innovations-
vilja. Impulserna för innovationsarbetet kommer nedifrån, från 
medarbetare som vill vara med och förändra. 

Lösa problem. I arbetet med innovation stöter man ofta på oväntade 
och kanske helt nya problemställningar. Här har chefen en roll i att 
hjälpa medarbetarna förstå och tackla problemen, antingen direkt och 
med hjälp av sin erfarenhet, eller via andra i sitt nätverk.

37 Denti, 2013
38 Hülsheger et al., 2009
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Bidra till ett gynnande klimat. Chefer är ofta centrala för gruppers 
klimat och sätter spelreglerna genom sitt eget beteende. Kreativa 
klimat består av öppenhet, lösningsfokus, positiva relationer och att 
man inte drar sig för att debattera viktiga frågor. 

Gynna medarbetarnas motivation. Genom att erbjuda stimulerande 
och lagom utmanande arbetsuppgifter, handlingsutrymme och 
möjligheter till lärande och utveckling kan chefen kratta för hög 
motivation hos medarbetarna.

Beskydda medarbetarna. Ibland går det snett - innovation är i sin 
natur en undersökande process där man sällan har alla svaren från 
början. Chefens roll är att skydda medarbetarna när snedsteget 
kommer.

Vilken rollfördelning är bäst anpassad för en politiskt styrd 
organisation, där ledningsfunktionen delas mellan politiker och 
tjänstepersoner? Denna fråga fick intervjupersonerna svara på. Deras 
perspektiv beskrivs nedan.

INTERVJUDELTAGARNA: INNOVATION KRÄVER EN STARK 
POLITISK AGENDA
Även om de förtroendevalda formellt kanske inte ses som chefer i 
en kommun eller i en region så fyller de sina dagar med liknande 
uppgifter. De styr organisationen genom att sätta visioner och mål 
och genom att beskriva vad som är viktigt och vad som ska prioriteras. 
Samtliga som intervjuades inför rapporten nämnde ett starkt politiskt 
ledarskap som en förutsättning för att få kraft i innovationsarbetet. 
Innovation har historiskt inte funnits på den politiska agendan i 
kommuner och regioner, men nya förändringar i samhället kräver att 
man prioriterar uppbyggnaden av en kontinuerlig förnyelseförmåga. 

Politikers roll är att bestämma visionen för innovationsarbetet – alltså 
vad det hela ska mynna ut i, definiera målsättningen och tilldela 
resurser för att bygga upp kapacitet i organisationen. Intervjudeltagar-
na pekade även på vikten av att politiker är ute och frågar i verksam-
heterna hur det går med arbetet för att visa hur viktigt det är. För 
att få fart på innovationsförmågan ansåg några intervjudeltagare att 
det kan vara fördelaktigt att bygga upp ett särskilt utskott på politisk 
nivå som ansvarar för att driva frågan. På den politiska nivån är det 
lämpligt att innovationsfrågan – precis som andra viktiga frågor – 
kommer in i de gängse politiska processerna. När verksamheten ser att 
politiken prioriterar innovation sätter det en prägel på underliggande 
beslutsnivåer, menade en intervjudeltagare.

Hur ska rollerna se ut mellan politiker och tjänstepersoner i 
innovationsarbetet? Rollerna bör utgå från en hypotetisk beställar-ut-
förarmodell enligt intervjudeltagarna. Politikerna är kravställare och 
sätter visionen, målen och budgeten. Tjänstepersonerna utför med 
politikernas stöd. Förenklat kan man beskriva tre ledningsnivåer i 
innovationsarbetet. Den högsta nivån är den politiska. Nästa nivå 
representeras av ledande tjänstepersoner, därefter enhets- och avdel-
ningschefer i verksamheten. Alla de tre nivåerna behöver ett uppdrag 
att driva innovation och få stöd för det.  

Forskning visar på 
två huvudsakliga 
roller för de som 
har en ledarskaps-
funktion. Chefens 
första roll är som 
innovationschef. 
Den andra rollen 
är som innovations- 
ledare.
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Politikerna bör dock inte ha för detaljerade instruktioner eller 
målsättningar kring exakt vad som ska tas fram som lösningar på 
identifierade behov eller problemområden. Detta skulle kringskära 
tjänstepersonernas handlingsutrymme och skapa onödiga begräns-
ningar. Däremot är det viktigt att avkräva återkoppling kring hur man 
tänkt utföra uppdraget och hur det fortskrider över tid. 

Från tjänstepersonernas håll är det vidare viktigt att återrapportera till 
politikerna vilka behov, problemområden och identifierade möjlig-
heter som är aktuella i organisationen. Detta för att ge politikerna 
underlag för att fatta beslut och tilldela resurser till möjligheter som 
uppstår.

En viktig aspekt i det politiska ledarskapet handlar om att skapa 
trygghet kring att man får experimentera med nya arbetsformer eller 
ny teknik. Finns ett pris på att misslyckas stannar arbetet snart upp, 
trots alla goda ambitioner.

4.3 Den innovativa kulturen

KOMPONENTER I EN GYNNANDE INNOVATIONSKULTUR
Vad ska man bygga först – struktur eller kultur? Svaret är båda. 
Kulturen kan ses som en kraft som förstärker eller försvagar organisa-
tionens processer. Den kan alltså hjälpa eller stjälpa beslutsfattandet, 
kommunikationen, lärandet eller koordineringen av arbetsuppgifter. 
Kulturen lever på ett sätt sitt eget liv. Den kommer att uppstå oavsett 
vad man gör. Om man vill arbeta för att förändra den krävs ett aktivt 
och modigt ledarskap.

Nattkamerorna som först kritiserades, 
sedan hyllades.

Numera är det vanligt att kommuner använder trygghetska-
meror för nattlig tillsyn av de äldre. I en rapport från Socialsty-
relsen slås fast att kamerorna både förbättrar nattsömnen och 
tryggheten.39 Men när Västerås stad var bland de första att 
prova konceptet väcktes kritiska röster. Man oroade sig för de 
äldres integritet – kommer de verkligen acceptera att bli filma-
de på det här sättet? Men både politiker och tjänstepersoner 
var modiga och villiga att testa. Då visade det sig att de äldre 
snarare kände sig tryggare med kameran – man slapp oroa sig 
för att okända människor kommer in om natten. Exemplet vi-
sar på att när man arbetar med innovation så vet man ofta inte 
hur det slutligen blir. Istället för att utgå från våra antaganden 
– det vill säga gissa – så gäller det att testa i verkligheten och 
se vad som händer. För att kunna testa osäkra idéer behövs ett 
modigt ledarskap.

39 Socialstyrelsen, 2018
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I forskningslitteraturen finns ett antal modeller som beskriver kompo-
nenter i en gynnande innovationskultur.40 Vissa av dessa är empiriskt 
belagda i offentliga verksamheter, till exempel sjukhusmiljöer. Här 
nedan finns en sammanställning av de komponenter som oftast nämns.

Tillit och tolerans för misstag. Per definition innebär innovation att 
göra något som inte tidigare gjorts. Detta kan innebära att saker inte 
blev som man tänkt sig. För att chefer och medarbetare ska vilja ta de 
risker som krävs behövs en grundläggande tillit till att medarbetarna 
i organisationen utgår från sina bästa avsikter. Samtidigt gäller det att 
inte sopa något under mattan. Öppenhet inför att man ibland begår 
misstag kan vara stärkande.

Frihet och tid. Handlingsutrymme för organisationens medarbetare är 
en av de starkaste faktorerna för individuell kreativitet och motivation 
för att bidra till förnyelse. Människor vill bestämma själva hur de ska 
närma sig en problemställning eller få frihet att utveckla en idé.  

Livfullhet och lekfullhet. När stämningen på jobbet är avslappnad och 
lekfull blir vi inte bara mer kreativa, vi blir även öppnare för andras 
idéer. En livfull miljö är dynamisk. Det händer saker i organisationen 
som inspirerar.

Debatt och konfliktfrihet. Eftersom det oftast finns flera vägar framåt 
behöver man ha ett utrymme för olika perspektiv och synpunkter. Flera 
perspektiv på en fråga leder oftast till bättre beslut. I gynnande innova-
tionskulturer går det bra att ifrågasätta hur saker görs eller hur man på 
bästa sätt ska uppnå målen. Men det är viktigt att debatterna håller sig till 
sakfrågan, de får inte urarta till personliga konflikter. Konflikter är som en 
våt filt för innovation, de sänker motivationen och leder till revirtänkande. 

INTERVJUDELTAGARNA: INNOVATION KRÄVER ETT 
MODIGT LEDARSKAP
Ett modigt ledarskap behövs som kan tolerera snedsteg, kritik och 
ett visst mått av kaos. Det var vad deltagarna beskrev i intervjuerna. 
Ledaren håller i själva nyckeln för att förändra kulturen. 

        När det går dåligt, vem ska stå och säga att det var värt det ändå? Kommun-
styrelsens ordförande ska göra det. Är det politiken som har fattat beslutet, då är det 
ju vi som ska ta ansvaret. ’Ja vi beslutade kring detta, vi fick dessa effekter men det 
blev inte som vi tänkte’. En grundplåt i den innovativa kulturen är ju trygghet. Det 
är viktigt att de människor som jobbar hos oss känner att de har politiken i ryggen.
Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande, Oxelösunds kommun

”

40  T ex Amabile, 1983; Anderson & West, 1998; Ekvall, 1996; Ford, 1996

En av hörnstenarna 
i en innovativ kultur 
är tolerans för miss-
lyckanden. 
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Arbetet med innovation krockar ofta med den befintliga verksam-
heten som har begränsade resurser i form av tid, människor och 
finansiering. Även om innovationsarbetet kan medföra någonting 
positivt i framtiden är det en kostnad – i tid, möda och pengar – som 
ska tas här och nu. Det kan leda till tankar om varför man ska ta 
risker med ett arbetssätt som har fungerat under många år. För att 
innovations- och förnyelsearbetet ska kunna prioriteras och genom-
syra organisationen behöver ledarna använda sina fötter – gå ut och 
fråga hur det går.

Citatet till höger beskriver vikten av att cheferna tar ett aktivt ledar-
skap i innovationsfrågan, ställer krav och följer upp. Innovation är 
dessutom fyllt av risker. Eftersom det som ska utvecklas är nytt för 
organisationen finns alltid risken att man gör misstag eller till och 
med fattar fel beslut från början. En av hörnstenarna i en innovativ 
kultur är därför tolerans för misslyckanden. En sådan tolerans 
skapar trygghet. I många organisationer i den offentliga sektorn 
har fokus historiskt lagts på att minimera risk. Det kan exempelvis 
handla om sjukvården, där patienters hälsa och välmående absolut 
inte får laboreras med. Att minimera avvikelser inför lagen har också 
varit viktigt för verksamheter i det offentliga. Men i delar av verk-
samheten som inte är centrerade kring patienten eller lagen finns det 
utrymme för att ta risk menade flera intervjudeltagare. Annars kvävs 
förnyelsearbetet framåt och om man inte gör någonting så skapar 
man också risk menade en intervjudeltagare.

Det krävs alltså ett nytt mindset i förhållande till risktagande. Flera av 
intervjudeltagarna lyfte fram vikten av chefernas tillåtande attityd för 
att pröva nya arbetssätt eller ny teknik i verksamheterna. Det är che-
fernas stöttning som är nyckeln till att låsa upp rädslan för att göra fel 
i testandet av en ny innovation. Men även chefer har rädslor – samma 
princip bör alltså gälla hela vägen upp i organisationens ledning. Det 
yttersta ansvaret för att skapa trygghet faller på högsta ledningen. När 
innovationsprojektet inte gick som tänkt bör denne poängtera att 
arbetet är riskfyllt – man har sällan alla svaren innan man försöker – 
och att försöken måste fortskrida för att möta framtidens utmaningar.

        Berätta vad som 
är viktigt – vad ska vi 
fokusera på? Det kom-
mer så många olika 
uppdrag och styrningar 
men själva kärnuppdra-
get är ingen intresserad 
av. Då blir det otydligt 
vad som är viktigt. Och 
det är ju samma sak 
med innovationsfrågor-
na som ju också måste 
styras. Så man måste 
ut med sitt ledarskap 
och ställa krav på att 
medarbetarna faktiskt 
jobbar med förnyelse 
och utveckling.
Gunnar Björkman, 
innovationsdirektör, Stockholms stad

”

I många organisationer i den offentliga sektorn har 
fokus historiskt lagts på att minimera risk. Det krävs 
ett nytt mindset i förhållande till risktagande.
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5. Slutsatser och rekommendationer
Den här rapporten syftar till att beskriva hur innovation kan utvecklas i offentlig sektor. 
Den bygger på en litteraturöversikt samt intervjuer med ledande personer med insikt i 
innovationsprocesser i kommuner och regioner runt om Stockholm-Mälardalsregionen. 
Här nedan sammanställs de åtta viktigaste slutsatserna med rekommendationer.

ETT STARKT POLITISKT LEDARSKAP
Politiken bör efterfråga och underlätta 
arbetet med innovation. Innovation kan 
exempelvis införas som en fråga i politikens 
nuvarande processer, till exempel genom 
att instifta särskilda utskott, specialiserade 
kommunal- och regionråd. Politiken sätter 
en vision för innovationsarbetet samt är 
med och utformar målsättningar och strate-
gier för att komma framåt.

BYGG INFRASTRUKTUR INOM 
ORGANISATIONEN 
Stödjande strukturer och processer ser till 
att innovationsarbetet får riktning och fart. 
Det kan exempelvis vara stabsfunktioner  
(t ex innovationskontor), tjänstemannaroller 
på ledningsnivå (t ex innovationsdirektör 
som rapporterar till stadsdirektör), idéslus-
sar, innovationsfonder, specialistroller med 
innovationskompetens samt lättillgängliga 
innovationsambassadörer som medarbetare 
kan bolla sina idéer med och få hjälp. 

TILLHANDAHÅLL RESURSER 
Arbetet med förnyelse kräver resurser. Det 
kan exempelvis handla om öronmärkt tid, 
pengar eller tillgång till kompetens eller 
kontaktnätverk. En förutsättning för att 
kunna skapa utrymmet är att verksamheten 
har en god ekonomistyrning så att man kan 

bli trygg i att våga sjösätta osäkra projekt. 
Ett exempel på hur man kan fördela medel 
till innovationsprojekt är att instifta en 
innovationsfond. 
 
SKAPA EN VERKTYGSLÅDA 
Även om innovationsprojekt kan vara 
osäkra så finns verktyg som hjälper pro-
cessen framåt. Tjänstedesign är ett sådant 
verktyg. När man arbetar med tjänstedesign 
får man en strukturerad metod för att 
matcha en tänkt tjänst mot medborgarens 
behov. För mer inkrementell utveckling kan 
metoden PDSA (plan-do-study-act ) vara 
intressant att titta på. PDSA är en cyklisk 
metod där man testar förbättringsidéer i 
liten skala för att se vad som fungerar och 
ska införas bredare.

TÄNK SYSTEM
Systemtänkande innebär att man ser or-
ganisationens funktioner som en samman-
hängande helhet som ska lösa uppdraget. 
Annars blir det lätt stuprörstänkande där 
varje funktion tänker på sitt eget uppdrag 
utan några särskilda incitament att samver-
ka sinsemellan. Första steget är att beskriva 
för alla vilket system de befinner sig inom, 
till exempel vilka aktörer som finns runt 
omkring och vilka frågor som alla i systemet 
behöver samverka inom.
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BYGG NÄTVERK FÖR LÄRANDE
Nya idéer är inte tagna ur luften utan 
baseras på kunskap och utbytet av perspek-
tiv. När medarbetarna i organisationen får 
insikt om användarbehov, goda exempel 
eller andra utmaningar och möjligheter kan 
nya idéer väckas. Bygg nätverk på tvären 
för att underlätta sådana utbyten. Det kan 
även handla om aktiviteter för kunskapsdel-
ning, till exempel återkommande träffar.

LÅT KULTUREN UPPMUNTRA NYTÄNKANDET
Det är viktigt att göra upp med de så 
kallade nollfelskulturerna – att det i vissa 
kulturer finns ett pris på att misslyckas. 
Det nytänkande som utgör grunden för 
innovation behöver istället uppmuntras 
genom att tillåta experimenterande med 
nya tjänsteformer eller arbetsformer – 
naturligtvis inom de gränser som sätts av 
politiken, uppdragsbeskrivningar eller 
lagen. Börja med att vara tydlig med vilka 
fel som är ”röda” respektive ”gröna”, 
där de röda är riktigt allvarliga fel som 
att bryta mot lagen, eller riskera någons 
säkerhet, då blir det enklare för alla att 
förstå vilket handlingsutrymme man har 
för att experimentera. 

BYGG NÄTVERK BORTANFÖR DEN EGNA 
ORGANISATIONEN
Ingen organisation opererar i ett eget 
vakuum utan behöver möta andra i lik-
nande sits för att utbyta erfarenheter och 
stimulera samverkan. Bygg upp eller gå 
med i lärandenätverk med representanter 
från andra kommuner, regioner, eller 
kanske från akademi eller näringsliv. Ett 
exempel på nätverk är SKL:s toppledarpro-
gram som riktar sig till ledare i politiskt 
styrd verksamhet.
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Mälardalsrådet gav forskaren Leif Denti i uppdrag 
att sammanställa forskningslitteraturen och genom-
föra djupintervjuer på ämnet innovationsledning i 
kommun- och regionssektorn. Totalt intervjuades åtta 
personer med relevanta insikter om innovation i både 
kommun och region i Stockholm-Mälarregionen. Dessa 
personer arbetar idag med innovationsfrågor på övre 
ledningsnivå i både kommun och region. Intervjuerna 
genomfördes per telefon och varade mellan 30 och 45 
minuter. Intervjupersonerna fick svara på fyra frågor, 
men utöver frågorna uppmuntrades de att berätta fritt 
kring innovationsledning generellt i sina organisationer. 
Frågorna lydde som följer:

1. Berätta lite om din nuvarande roll.
2. Vilka strukturella förutsättningar är viktiga för

förmågan att ta fram och förverkliga innovationer i
din organisation? Stödjande strukturer kan exempelvis
vara plattformar, processer, strategier, roller, men det
kan också vara den strategiska kompetensförsörj-
ningen eller en förändringsbenägen ledningsgrupp/
politiker.

3. Innovation är att införa någonting nytt som skapar
nytta. Eftersom framtiden är oviss i införandet behöver
man ta risk. Hur förhåller ni er till risktagande?

4. Hur styrs innovationsarbetet bäst? I synnerhet vad bör
vara tjänstepersonernas ansvarsområden och vad bör
vara politikernas ansvarsområden? Vilka beslut fattas
bäst av vardera rollen?

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Analysen 
gjordes med tematisk analys i mjukvaran Nvivo 12. 
Tematisk analys är en metod där man sammanfattar 
intervjupersonernas utsagor i så kallade koder. Koderna 
kan sedan bearbetas ytterligare eller samlas till övergri-
pande teman. De teman som framkom i intervjuerna 
presenteras i denna rapport som (1) Innovation kräver ett 
systematiskt arbete (2) Innovation kräver en stark politisk 
agenda, samt (3) Innovation kräver ett modigt ledarskap.

Intervjudeltagare
Gunnar Björkman, innovationsdirektör, Stockholms stad

Fredrik Engströmer, innovationschef, Region Stockholm

Daniel Forslund (L), biträdande regionråd, ordförande 
i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, 
Region Stockholm

Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens 
ordförande, Oxelösunds kommun

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, 
Solna stad

Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande tekniska 
nämnden, Västerås stad

Magnus Persson, senior rådgivare regional utveckling, 
Region Örebro län

Monica Söderström, utvecklingschef, Arbetsmarknads- 
förvaltningen, Uppsala kommun

Bilaga - Intervjustudien

Bilaga - Intervjustudien

26



Källförteckning

27

Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A 
componential conceptualization. 
Journal of Personality and Social Psychology, 45, 357–376.

Amabile, T.M. (1996) Creativity in Context. Westview Press, 
Boulder, CO and Oxford, UK.

Anderson, N. R., & West, M. A. (1998). Measuring climate 
for work group innovation: 
Development and validation of the team climate inventory. 
Journal of Organizational Behavior, 19, 235–258. 

Burns, T., & Stalker, G. (1961). The management of innovation. 
London: Tavistock.

Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional 
framework of organizational innovation: a systematic 
review of the literature. Journal of Management Studies, 47, 
1154-1191.

Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-
analysis of effects of determinants and moderators. Academy 
of Management Journal, 34, 555–590.

Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Organizational 
structure and innovation revisited: From organic to 
ambidextrous structure. In M. D. Mumford (Ed.). Handbook of 
Organizational Creativity, London: Elsevier

Denti, L. (2013). Leadership and innovation in R&D teams. Diss., 
Göteborgs universitet.

Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity 
and innovation. European Journal of Work and Organizational 
Psychology, 5, 105–123.

Frankelius, P., & Utbult, M. (2009). Den innovativa kommunen 
– lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. Stockholm:
Edita.

Ford, C. M. (1996). A theory of individual creative action in 
multiple social domains. Academy of Management Review, 21, 
1112–1142.

Fröberg, M., Henriksson, J., & Zingmark, A. (2014). 
Slututvärdering Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. 
Vinnova Rapport VR 2014:07. Stockholm: Vinnova.

Hemlin, S., Allwood, C. M., & Martin, B. R. (2008). Creative 
knowledge environments. Creativity Research Journal, 20, 
196–210.

Hovlin, K., Arvidsson, S., Hjorth, M., & Ljung, A. (2011). 
Tjänsteinnovationer i offentlig sektor. Behov av forskningsbaserad 
kunskap och kompetens. Vinnova rapport VR 2011:12. 
Stockholm: Vinnova.

Hovlin, K., Arvidsson, S., & Ljung, A. (2013). Från 
eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer – hur 
utvecklar vi innovationskraften i offentlig verksamhet. Vinnova 
Rapport VR 2013:01. Stockholm: Vinnova.

March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in 
organizational learning. Organization Science, 2, 71-87.

Mumford, M. D., Scott, G. M., Gaddis, B., & Strange, J. M. 
(2002). Leading creative people: Orchestrating expertise and 
relationships. The Leadership Quarterly, 13, 705–730.

Mumford, M. D., & Hunter S. T. (2005). Innovation in 
organizations: a multi-level perspective on creativity. Research 
in Multi-Level Issues, 4, 11-73.

Mälardalsrådet. (2017). Innovation i allmänhetens tjänst. 
Stockholm: Mälardalsrådet.

Mörk, E., Erlingsson, G. Ó., & Persson, L. (2019). 
Konjunkturrådets rapport 2019. Kommunernas framtid. Stockholm: 
SNS Förlag.

Nählinder, J. (2007). Innovationer i offentlig sektor, en 
litteraturöversikt. Linköpings Universitet. 

Regeringskansliet. (2012). Den nationella 
innovationsstrategin. N2012.27.

Socialstyrelsen. (2018). Välfärdsteknik. En studie av användningen 
av trygghetskameror i gps-larm i 12 kommuner. Socialstyrelsen, 
2018-11-03.

SOU 2013:40. Att tänka nytt för att göra nytta – om 
perspektivskiften i offentlig verksamhet. Stockholm: Fritzes 
Offentliga Publikationer.

SOU 2003:90. Innovativa processer. Stockholm: Fritzes 
Offentliga Publikationer.

Stockholms läns landsting. (2015). Strategi för innovation.

Stockholms läns landsting. (2019). Innovationsfonden.

Stockholms stad. (2015). Stockholms stads innovationsstrategi. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2018). Ekonomirapporten, 
december 2018. Stockholm: SKL.

Sveriges Kommuner och Landsting (2019). 
Innovationsbarometern - En enkätstudie om innovationsarbete i 
offentlig verksamhet, september 2019. Stockholm: SKL

Tidd, J., & Bessant, P. (2009). Managing Innovation: Integrating 
Technological, Market and Organizational Change. (4 utg.). 
Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

Vinnova. (2013). Innovativa kommuner – sammanfattning av 
lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. Vinnova 
rapport VR 2013:10. Stockholm: Vinnova.

Vinnova. (2019). Idéslussar i kommuner. 

Zingmark, A. (2018). Innovationsplattformar för hållbara och 
attraktiva städer. Analys och rekommendationer. Vinnova Rapport 
VR 2018:02. Stockholm: Vinnova.

Källförteckning



malardalsradet.se

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, 
maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en 

dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

En stärkt innovationsförmåga i Stockholm-Mälarregionen är 
allt viktigare för att möta samhällets behov och utmaningar. 
Mälardalsrådet arbetar för en region som främjar innovation 
med särskilt fokus på innovation i offentlig sektor.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:256 - 004,KS/2019:68 - 000

Delegationsbeslut

Mats Bergström, kommundirektör. 
Vidaredelegation av två ärenden: Delegation att överklaga vissa av Migrationsverkets beslut i 
ärenden om statlig ersättning samt rätt att föra kommunens talan i vissa mål vid 
Förvaltningsdomstol 2019-11-13

Beslut avseende begäran om radering av personuppgifter. Dnr KS/2019:256 2019-11-11

Jan Lorichs, planeringsstrateg. Upphandling
Tilldelningsbeslut: Lek- och hobbymaterial. TI 2019-2028 2019-11-07

Tilldelningbeslut: FK 2016-1096B Omr 78 VA distr Salem. TI2016-1096A. 2019-11-08

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:342 - 040

Finansiell placering

Enligt kommunens placeringspolicy, daterad december 2018, ska ekonomienheten utarbeta 
förslag för att på lång sikt minska belastningen från kommunens pensionsförpliktelser på 
resultaträkningen och likviditeten.

Under 2019 ligger kassalikviditeten på 170 procent mot normalt ca 108 procent genom årets 
fastighets- och tomtförsäljningar. Den höga kassalikviditeten har möjliggjort att den 
föreslagna ökningen av förvaltade pensionsmedel sker inom den upplåningsram som har 
beslutats av kommunfullmäktige för år 2019.

Statistiskt får de kommuner som jobbar aktivt med finansiering av pensionsförpliktelser 
bättre ekonomi som resulterar i lägre kommunalskatt.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 november 2019. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner att ekonomienheten gör successiva insättningar av totalt 50 
miljoner kronor under perioden 2019-2021 i finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
med hjälp av upphandlad förvaltare (Söderberg & Partners). 

______________________

Sändlista

3
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Finansiell placering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande åtgärder av finansiell placering för att optimera 
förvaltningen av pensionsmedel 

1. Ekonomienheten gör successiva insättningar av totalt 50 miljoner kronor under
perioden 2019-2021 i finansiella placeringar avseende pensionsmedel med hjälp
av upphandlad förvaltare (Söderberg & Partners)

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens placeringspolicy, daterad december 2018, ska ekonomienheten 
utarbeta förslag för att på lång sikt minska belastningen från kommunens 
pensionsförpliktelser på resultaträkningen och likviditeten.  

Under 2019 ligger kassalikviditeten på 170 procent mot normalt ca 108 procent genom 
årets fastighets- och tomtförsäljningar. Den höga kassalikviditeten har möjliggjort att den 
föreslagna ökningen av förvaltade pensionsmedel sker inom den upplåningsram som har 
beslutats av kommunfullmäktige för år 2019.  

Statistiskt får de kommuner som jobbar aktivt med finansiering av pensionsförpliktelser 
bättre ekonomi som resulterar i lägre kommunalskatt.  

Ärendet 

Ekonomienheten föreslår att en placering görs under perioden 2019-2021 med totalt 50 
miljoner kronor i finansiella placeringar med hjälp av upphandlad förvaltare. För att 
hantera de risker som finns för att placera medel kommer inte hela beloppet att placeras 
på en gång, utan successivt vid flera tillfällen under 2019-2021 av upphandlad förvaltare 
(Söderberg & Partners).  

Effekten av föreslagen placering kommer att innebära en positiv påverkan på 
resultaträkningen. Nettovinsten prognostiseras till  minst en procent per år i snitt under 
en femårsperiod av insatt kapital. Avkastning kan inte säkras årligen på grund av 
börsrörelser, men över en tidshorisont på fem år kommer en avkastning att kunna ske 
enligt den placeringspolicy som finns. Under de senaste fem åren har avkastningen legat 
på i snitt fyra procent per år.  

Placeringarna får positiv effekt på konsolideringsgraden. Konsolideringsgraden är hur 
mycket förvaltade pensionsmedel som finns i förhållande till samtliga 
pensionsförpliktelser. En insättning på tio miljoner kronor i finansiella placeringar innebär 
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en ökning av konsolideringsgraden med 2,7%. 

Finansiering 

Föreslagen placering hanteras inom befintligt kassaflöde. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Delges 

Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:319 - 000,KS/2019:332 - 700

Delegation av två svar från Salems kommun till socialnämnden

På grund av kort handläggningstid föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunstyrelsen delegerar två svar från Salems kommun till socialnämnden. 

Det första svaret angår “Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter”. Under åren 2017 och 2018 har SKL:s förbundsstyrelse utrett och förankrat en 
framtida finansiering av en sådan stödfunktion. Den 14 december 2018 presenterade och 
beslutade förbundsstyrelsen att rekommendera sina medlemmar att anta förslaget, vilket 
därefter skickats ut på remiss. 

Det andra svaret angår “Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel 
mellan Region Stockholm och kommunerna”. Syftet med den nya överenskommelsen är att 
ansvaret för hjälpmedel ska vara så samstämmigt i olika särskilda boendeformer samt 
effektivisera processen vid behov av förändringar inom hjälpmedelsområdet. Den nya 
överenskommelsen innebär också att ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet 
koncentreras till en överenskommelse, istället för flera olika överenskommelser.

Det beräknas bli en knapp merkostnad för Salems kommun. Detta bedöms ligga inom vad 
som kan definieras som kostnadsneutralt. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 
november 2019. 

Svaren planeras att behandlas på socialnämndens sammanträde den 4 december 2019. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 november 2019. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen delegerar svar på “Rekommendation från Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter” till socialnämnden.

2. Kommunstyrelsen delegerar svar på “Överenskommelse om fördelning av
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna” till
socialnämnden.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Delegation av två svar från Salems kommun till 
socialnämnden

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen delegerar svar på “Rekommendation från Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter” till socialnämnden.

2. Kommunstyrelsen delegerar svar på “Överenskommelse om fördelning av
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna” till
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
På grund av kort handläggningstid föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunstyrelsen delegerar två svar från Salems kommun till socialnämnden. 

Det första svaret angår “Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter”. Under åren 2017 och 2018 har SKL:s förbundsstyrelse utrett och förankrat 
en framtida finansiering av en sådan stödfunktion. Den 14 december 2018 presenterade 
och beslutade förbundsstyrelsen att rekommendera sina medlemmar att anta förslaget, 
vilket därefter skickats ut på remiss. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av:  de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter; stöd för uppföljning och analys 
genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning av kvalitet och resultat; samt nationell samordning för gemensam utveckling av 
kommunernas kunskapsstyrningssystem. Socialförvaltningen konstaterar att tre av fem 
kvalitetsregister används dagligen i verksamheten och bedöms vara av högsta vikt för 
verksamhetens kvalitet i äldreomsorgen. Socialförvaltningen föreslår därför att kommunen 
antar SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 
den 11 november 2019.
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Det andra svaret angår “Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel 
mellan Region Stockholm och kommunerna”. Syftet med den nya överenskommelsen är att 
ansvaret för hjälpmedel ska vara så samstämmigt i olika särskilda boendeformer samt 
effektivisera processen vid behov av förändringar  inom hjälpmedelsområdet. Den nya 
överenskommelsen innebär också att ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet 
koncentreras till en överenskommelse, istället för flera olika överenskommelser.

Det beräknas bli en knapp merkostnad för Salems kommun. Detta bedöms ligga inom vad 
som kan definieras som kostnadsneutralt. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 
november 2019. 

Svaren planeras att behandlas på socialnämndens sammanträde den 4 december 2019.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
1. Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om gemensam finansiering

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
2. Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region

Stockholm och kommunerna
Delges
Socialnämnden 
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Socialförvaltningen 
Jenny Thorsell 
Socialchef 

Socialnämnden 

Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för 
hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i 
Stockholms län samt den reviderade Sammanhållen 
överenskommelse om vård och omsorg för äldre 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner överenskommelsen om fördelning av kostnadsansvar för 
hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, samt den 
reviderade Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. 

Sammanfattning av ärendet  
Ett förslag till en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i länet och 
Region Stockholm gällande hjälpmedel och förbrukningsartiklar i särskilda boendeformer 
har arbetats fram i samverkan mellan Region Stockholm och Storstockholm och kommer 
att ersätta flera överenskommelser inom området. 

Ärendet  
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 9 maj 2019 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av 
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm kommunerna i Stockholms län, 
samt den reviderade överenskommelsen om vård och omsorg för äldre. Inför sina 
ställningstaganden har kommunerna inkommit med frågor och synpunkter kring 
överenskommelsen där Storsthlm har sammanställt svaren på dessa. Kommunstyrelsen i 
Salems kommun planerar att ge socialnämnden delegation på att svara på remissen på 
sitt sammanträde den 2 december. Storsthlm har begärt att få kommunernas 
ställningstagande senaste 2019-11-15, men Salems kommun har fått 
förlängd svarstid fram till den 5 december.  

Syftet med den nya överenskommelsen är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så 
samstämmigt i olika särskilda boendeformer samt effektivisera processen vid behov av 
förändringar  inom hjälpmedelsområdet. Den nya överenskommelsen innebär också att 
ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet koncentreras till en överenskommelse, 
istället för flera olika överenskommelser. 
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Det föreslås även att en ny samverkansorganisation ska bildas med representation från 
kommunerna och från Region Stockholm, för att effektivisera handläggning av 
förändringar i överenskommelsen.  

Det beräknas bli en knapp merkostnad för Salems kommun. Detta bedöms ligga inom vad 
som kan definieras som kostnadsneutralt.  

Med anledning av den nya överenskommelsen om kostnadsansvar för hjälpmedel har en 
revidering gjorts av Sammanhållen överenskommelse för vård och omsorg om äldre.  

Den tidigare versionen  av Sammanhållen överenskommelse för vård och omsorg av äldre 
som innehöll tre delöverenskommelser om kostnadsansvar för hjälpmedel och tre andra 
delöverenskommelser som avsåg vård och omsorg om äldre.  

De tre delöverenskommelser som berör kostnadsansvar för hjälpmedel har tagits bort 
från det  nya förslaget till Sammanhållen överenskommelse för vård och omsorg, 
eftersom dessa delöverenskommelser  har ersatts av den nya överenskommelsen om 
kostnadsansvar för hjälpmedel.  
Även en uppdatering har gjorts av referenser till gällande lagar och författningar.  

Den nya versionen av Sammanhållen överenskommelse för vård och omsorg för äldre, 
innehåller nu tre stycken delöverenskommelser.  
● Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och

sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.
● Samverkan för individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre.
● God läkemedelsbehandling för äldre - gemensam målbild.

Jenny Thorsell   Kerstin Pettersson 
Socialchef       Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Bilaga 
- Överenskommelsen om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region

Stockholm och kommunerna i Stockholms län, med bilagor.
- Frågor och svar angående Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för

hjälpmedel samt den reviderade Sammanhållen överenskommelse om vård och
omsorg för äldre

- Förstudie
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Socialförvaltningen 
Jenny Thorsell  

Socialnämnden 

Tilläggsfinansiering för kunskapsstyrning i kommunerna 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  

Ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat:  

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell
samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra
största kommunerna får en rabatt på 10 procent.

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av:  de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter; stöd för uppföljning och analys 
genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning av kvalitet och resultat; samt nationell samordning för gemensam utveckling 
av kommunernas kunskapsstyrningssystem. 

Salems kommun har sedan mottagit ett informationsbrev från SKL, daterat 2019-09-20, 
som skickats till de tio procent av landets kommuner som valt att avslå 
rekommendationen eller ännu inte tagit ställning. I brevet meddelas en ny möjlighet att 
delta från och med 2020. SKL behöver då kommunens ställningstagande senast den 15 
december 2019. Salems kommun har ännu inte tagit ställning. På grund av tidsbrist 
föreslås kommunstyrelsen att på sitt sammanträde den 2 december ge socialnämnden 
delegation på att besluta om Salems kommun ska ansluta sig till tilläggsfinansieringen.  
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SKL meddelar att ett beslut att stå utanför betyder att kommunen inte får tillgång till de 
nationella brukarundersökningar som SKL ansvarar för eller den nya undersökningstjänst 
för brukarundersökningarna som kommer att användas från 2020. Det finns heller ingen 
garanti för att kommunen kommer att kunna registrera i kvalitetsregistren såsom Senior 
alert, BPSD och Svenska Palliativa registret som används för uppföljning, 
kunskapsutveckling och förbättringsarbete. Vidare kommer kommunerna inte att kunna 
representera länet i den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i 
socialtjänsten eller ingå i den permanenta styrgruppen för arbetet, eller vara involverad i 
bedömning och fördelning av medel till kvalitetsregistren.  

Socialförvaltningen konstaterar att tre av fem kvalitetsregister används dagligen i 
verksamheten och bedöms vara av högsta vikt för verksamhetens kvalitet i 
äldreomsorgen (Senior Alert, BPSD och Palliativa registret). Med dessa register kan 
förvaltningen ta fram data och analysera resultatet på en övergripande nivå. När det 
gäller brukarundersökningarna så används inte dessa i nuläget i Salems kommun.  

Salems befolkning uppgick till 16 822 medborgare den 30 juni 2019. Om kostnaden 
uppgår till ca 1,95 kr per person skulle det för Salems kommun innebär en kostnad på ca 
32 803 kr per år och gälla under en fyraårsperiod. År 2019 betalade vi 6587 kr för Senior 
Alert, 6672 kr för BPSD och 29 428 kr för Palliativa registret.  

Det finns ett fortsatt behov av de kvalitetsregister som finansiering avser att gälla. Det 
finns även ett behov av gemensam utveckling av kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter. Därför föreslår socialförvaltningen att socialnämnden antar SKL:s 
rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  

Jenny Thorsell 
Socialchef 

Elina Peronius 
Nämndsekreterare 

Bilagor 

- Remiss från Sverige kommuner och landsting
- Informationsbrev från SKL daterat 2019-09-20

Delges 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunstyrelsen 
SKL 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:222 - 000

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2020

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

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

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

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

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

______________________

Sändlista
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BoU § 59  Dnr. BUN/2019:121 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för 
nationella program i gymnasieskolan 2020 

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

-Ny föreslagen uppräkning av programpengen är 1 %.

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

-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägg är 1 %

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

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

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

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

____ 
Beslutsexpediering  
Arkiv 
Rektor Rönninge gymnasium 
Kommunstyrelsen 

……………
Ordf. sign. 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för 

nationella program i gymnasieskolan 2020 

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

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

Ekonomiska konsekvenser 

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

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

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

Bilagor 
Bilaga REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 

Delges 
Rektor Rönninge gymnasium 
Kommunstyrelsen 
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För kännedom 
Nämnder med ansvar för gymnasieskolan 

Storsthlms strategiska nätverk Kommunal ekonomi 

Kommunstyrelser i Stockholms län 
samt Håbo kommun, Uppsala län 

 

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

 

Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2020 

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

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

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

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

trädgårdsinriktning.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med vänlig hälsning 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande, Storsthlm Förbundsdirektör, Storsthlm 

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

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

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

Prislistans uppbyggnad 

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

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

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

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

Strukturtillägg infördes VT 2015 

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

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

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

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

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

 
 

 
Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg? 

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

 
Ersättning till fristående huvudmän 

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

 
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola 

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

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

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

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

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

 

Meritvärdesintervall     Motiv  Strukturtillägg 
HT 2019 
kr/elev 

Strukturtillägg 
VT 2020 
kr/elev 

Strukturtillägg 
HT 2020 
kr/elev 

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

3 637 3 673 3 673 

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

5 134 5 185 5 185 

80 – 119  Här börjar gräns för behörighet till 
Yrkesprogram 

5 134 5 185 5 185 

120 – 159  Här börjar gräns för 
behörighet till 
Högskoleförberedande 
program 

4 493 4 538 4 538 

160 – 199  Sista intervall innan tak på 200 meritvärde  2 888 2 917 2 917 



5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV)  

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

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

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

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

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

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

 

Inriktningspris i årskurs 1  

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

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

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

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

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

Fritid‐ och hälsa (BFFRI) 

Pedagogiskt arbetet (BFPED) 

Socialt arbetet (BFSOC) 

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

Husbyggnad (BAHUS) 

Mark och anläggning (BAMAR) 

Måleri (BAMAL) 

Plåtslageri (BAPLA) 

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3  217 444 

Ekonomiprogrammet (EK)  79 054 

Ekonomi (EKEKO) 

Juridik (EKJUR) 

El‐ och energiprogrammet (EE)  110 793 

Automation (EEAUT) 

Dator‐ och kommunikationsteknik (EEDAT) 

Elteknik (EEELT) 

Energiteknik (EEENE)  117 689 

Estetiska programmet (ES)  107 827 

Bild och formgivning (ESBIL) 

Dans (ESDAN) 

Teater (ESTEA) 

Estetik och media (ESEST) 

Musik (ESMUS) 

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

Godshantering (FTGOD) 

Karosseri och lackering (FTKAR) 

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 

Personbil (FTPER) 

Transport (FTTRA) –åk 2 och 3   207 007 

Handels‐ och administrationsprogrammet (HA)  87 189 

Administrativ service (HAADM) 

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

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

Turism och resor (HTTUR) 

Humanistiska programmet (HU)  79 350 

Kultur (HUKUL) 

Språk (HUSPR) 

Industritekniska programmet (IN)  143 014 

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 

Processteknik (INPRO) 

Produkt och maskinteknik (INPRK) 

Svetsteknik (INSVE) 

Naturbruksprogrammet (NB)  167 211 

Djur (NBDJU) 

Lantbruk (NBLAN) Berga ‐ SLL  206 998 

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

Trädgård (NBTRA)1  180 971 

Naturvetenskapliga programmet (NA)  87 440 

Naturvetenskap (NANAT) 

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)  128 328 

Bageri och konditor (RLBAG) 

Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) 

Kök och servering (RLKOK) 

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

Beteendevetenskap (SABET) 

Samhällsvetenskap (SASAM) 

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

Design och produktutveckling (TEDES) 

Informations‐ och medieteknik 

Produktionsteknik (TEPRO) 

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 

Teknikvetenskap (TETEK) 

VVS‐ och fastighetsprogrammet (VF)  112 172 

Fastighet (VFFAS) 

Kyl‐ och värmepumpsteknik (VFKYL) 

Ventilationsteknik (VFVEN) 

VVS (VFVVS) 

Vård‐ och omsorgsprogrammet (VO)  87 525 

Inga nationella inriktningar 

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

Från och med prislistan 2020 finns ett fastställt pris för elever som är behöriga till ett nationellt 
program inom samverkansområdet och har behov av att gå studievägsvarianten ”mindre 
undervisningsgrupper”. Elever som har antagits till dessa grupper har tidigare ersatts med 
interkommunal ersättning.  

En arbetsgrupp har haft uppdraget att hitta en lösning på att ersätta IKE med en fastställd 
ersättning för denna studievägsvariant.  

För att skapa tydighet kring villkoren för ersättningen, gäller följande kriterier för vad som 
definierar de ekonomiska förutsättningarna för en mindre undervisningsgrupp: 

 Gruppstorlek: 8-10 elever
 1 lärare per grupp utan elevassistent
 Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare
 Elevgruppen har ökat behov av skolhälsovård
 Elevgruppen har ökat behov av administration/övrigt (har många kringkontakter, mm).

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

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

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

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

Tilläggsersättning Lagidrott  17 608 
Tilläggsersättning Individuell idrott  21 130 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning  2020 

Ersättning kr/elev/läsår *  8 711 

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

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

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

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

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

 
 
 

Program  Pris 2020 

Samhällsvetenskapsprogrammet  80 556 

Ekonomiprogrammet  80 556 

Humanistiska programmet  80 556 

Handels‐ och administrationsprogrogrammet  90 667 

Hotell‐ och turistprogrammet  90 667 

Naturvetenskapliga programmet  88 403 

Barn‐ och fritidsprogrammet  86 486 

Teknikprogrammet  93 385 

Vård ‐och omsorgsprogrammet  90 667 

Estetiska programmet  109 654 

Restaurang ‐ och livsmedelsprogrammet  131 392 

Bygg‐och anläggningsprogrammet  119 517 

VVS ‐ och fastighetsprogrammet  115 683 

Hantverksprogrammet  111 466 

El‐ och energiprogrammet  113 871 

Fordons‐ och transportprogrammet  140 287 

Naturbruksprogrammet  169 592 

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

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

Program och inriktning  Pris 2019 
Estetiska programmet (ES) 

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

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) ÅK1 HT 2019  159 897 

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

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK1 HT2019  159 878 

Stockholm – Yrkesmusiker ‐ Södra Latin (ESMUS0S)  171 356 

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

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

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)  98 967 

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S)  168 393 

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)  168 348 

Örjanskolan i Järna (ESWALVE)  96 861 

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

93 901 

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

101 458 

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S)  113 663 

Järfälla‐ Järfälla gymnasium (ESBIL0S)  113 968 

Fordons‐ och transportprogrammet (FT) 

Sjömansskolan Långholmen (SX)  156 241 

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)  131 553 

Industritekniska programmet (IN) 

Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R)  162 137 

Naturbruksprogrammet (NB) 

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)  183 510 

Naturvetenskapliga programmet (NA) 

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)  95 486 

Örjanskolan i Järna (NAWALVE)  95 486 

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

93 901 

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

95 166 

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

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

Stockholm‐ Blackebergs gymnasium (NABILVE)  93 530 

Stockholm‐ Blackebergs gymnasium (NAMUSVE)  96 706 

Stockholm – Östra real (NAESEVE)  94 516 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)  94 516 

Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)  90 234 

Täby ‐ Åva Gymnasium (NAMUSVE)  93 313 

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

Lycée Français (Riksprislistan)  87 642 

Tyska skolan (Riksprislistan)  87 642 

Viktor Rydberg, Odenplan/ Djursholm (NABILVE)  90 202 

Viktor Rydberg, Odenplan / Djursholm (NAMUSVE)  90 408 

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

Lidingö‐Hersby gymnasium (NAMUSVE)  93 328 

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE)  93 522 
  

Teknikprogrammet (TE)   

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)  102 631 

Nacka gymnasium (TEINFVE)  115 718 
  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)   

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

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)  87 068 

Stockholm –  Whitlocks gymnasium (SABILVE)  85 861 

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)  86 226 

Danderyd ‐ Danderyds gymnasium (SASAMVE)  81 560 

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE)  93 522 

Nacka ‐ Nacka gymnasium (SABILVE)  91 440 

Nacka ‐ Nacka gymnasium (SAMUSVE)  96 915 

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

Psykologigymnasiet (SATEAVE) ÅK3 VT 2019  81 564 

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

Lycée Français (Riksprislistan)  81 981 

Tyska skolan (Riksprislistan)  81 981 

Kristofferskolan (SAWALVE)  91 130 

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

Ekonomiprogrammet (EK)   

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)  82 421 

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)  63 612 
  

Flygteknikutbildningen (FX)   

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

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

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

Meritvärdestak 

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

 
Så beräknas strukturtillägget 

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

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

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

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

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

Finansiering av strukturtillägg 
 

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

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



BILAGA 2
2019-06-13
S/19/0077-5

Regelverk 

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

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

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

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

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

Meritvärdesintervall     Motiv  Strukturtillägg 
HT 2019 
kr/elev 

Strukturtillägg 
VT 2020 
kr/elev 

Strukturtillägg 
HT 2020 
kr/elev 

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

3 637  3 673  3 673 

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

5 134  5 185  5 185 

80 – 119  Här börjar gräns för behörighet till 
Yrkesprogram 

5 134  5 185  5 185 

120 – 159  Här börjar gräns för 
behörighet till 
Högskoleförberedande 
program 

4 493  4 538  4 538 

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

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

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

Underlag för ersättning till respektive huvudman 

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

Ersättning till fristående huvudmän 

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

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober 

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

Teknisk lösning 

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

Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg 

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

 
 Elev som saknar meritvärde  Räknas som om eleven har Meritvärde 0. 

Detta utgör underlag för beräkningen. 
 

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

 
 Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än 

två olika meritvärden  Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning 
av strukturtillägg 

 
 Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas  

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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:307 - 007

Svar på revisionsrapport - granskning av löneprocessen 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring kommunens 
lönehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019.

Granskningen visar att kommunen till viss del har en intern kontroll som säkerställer att löner 
utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda i kommunen. Revisionens 
bedömning är att den interna kontrollen behöver förstärkas, samt att kommunen behöver se 
över flertalet styrande och stödjande dokument då dessa är daterade 2005-2012, ta fram 
rutinbeskrivningar över hur chefernas kontroller av löneutbetalningar ska ske, samt göra 
uppföljningar av att kontrollerna utförs.

Kommunen avser att se över styrande och stödjande dokument i samband med att 
lönehanteringen flyttas över till Håbo kommun vid årsskiftet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 oktober 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2019 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av löneprocessen.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - granskning av löneprocessen

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2019 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av löneprocessen.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring kommunens 
lönehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019.

Granskningen visar att kommunen till viss del har en intern kontroll som säkerställer att 
löner utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda i kommunen. 
Revisionens bedömning är att den interna kontrollen behöver förstärkas, samt att 
kommunen behöver se över flertalet styrande och stödjande dokument då dessa är 
daterade 2005-2012, ta fram rutinbeskrivningar över hur chefernas kontroller av 
löneutbetalningar ska ske, samt göra uppföljningar av att kontrollerna utförs.

Kommunen avser att se över styrande och stödjande dokument i samband med att 
lönehanteringen flyttas över till Håbo kommun vid årsskiftet.

</BeslutsText>
Granskningsuppdrag

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinen kring kommunens 
lönehantering. Syftet är att granska om det finns tillräcklig intern kontroll för att säkerställa 
att löner utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda i kommunen. 

Granskningen utfördes genom en genomgång av relevanta styrande och stödjande 
dokumen, intervjuer med tjänstemän samt analys av anställningsregister och lönedata. Ett 
flertal styrande dokument och arbetsrutiner finns kopplade till lönehanteringen.

Det finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för felaktigheter i 
löneprocessen och enligt revisionens bedömning finns det tydligt uttalat vilka 
kontrollmoment som ska genomföras samt vem som är ansvarig. Dock bedömer revisionen 
att den interna kontrollen kan utvecklas ytterligare genom bland annat att säkerställa att 
samtliga som får utbetald lön innehar ett giltigt anställningsavtal. Detta då det framkommit 
att en person fått en månadslön utbetald trots att det saknades ett giltigt anställningsavtal. 

Månatligen hanteras ca 1000-1100 månadslöner, därtill tillkommer timlöner och arvoden 
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med cirka 500 ersättningar per månad. 

Utifrån granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att:

1. Se över styrande och stödjande dokument då flertalet dokument är från år 2005.
2. Se över kommunstyrelsens delegationsordning vilken senast reviderades år 2011.
3. Säkerställa att endast ett verksamhetssystem används för tid-

/avvikelserapportering.
4. Ta fram en rutinbeskrivning avseende hur ansvarig chef ska kontrollera att det gått

ut korrekt lön, sjukfrånvaro, VAB, semester, tillägg etc.
5. Säkerställa att samtliga chefer följer upp löner och avvikelser exempelvis

sjukfrånvaro, VAB, semester, övertid etc. månatligen.
6. Följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerar löner och

avvikelser.
7. Se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment i

verksamhetssystemen.
8. Säkerställa att samtliga som får utbetald lön har ett giltigt anställningsavtal.
9. Säkerställa att internkontroll beslutas årligen.

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast 
2019-12-31 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelseförvaltningens slutsatser och bedömning:

1. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att de styrande och stödjande
dokument som finns motsvarar den nuvarande löneprocessen.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer dock att omarbeta flera styrande dokument 
inför årsskiftet då överflyttning av lönehanteringen görs till Håbo kommun. 
Dessutom kommer rutiner att förändras och dokumenteras, när det under våren 
även kommer ske en uppgradering till en ny version av lönesystemet, som tillför 
nya funktioner. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen har redan ett arbete som pågår med en uppdatering
av delegationsordningen för kommunstyrelsen.

3. Alla förvaltningar använder samma schema-bemanningssystem, förutom några
enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Under hösten 2019 införs samma
schema-bemanningssystem även för de kvarvarande verksamheterna. I samband
med flytten av lönehanteringen till Håbo kommun och införandet av den nya
versionen av lönesystemet kommer schema-bemanning ingå som en del i själva
lönesystemet och som då kommer att användas av samtliga verksamheter.

4. Svar på punkt 4-6. Processen för kontroll av närvaro och frånvaro säkerställs genom
att den anställde månatligen ska gå in i schema-bemanningssystemet och godkänna
detta och därefter ska ansvarig chef attestera både frånvaro och närvaro för hela
sin arbetsgrupp innan löneutbetalning.

Schema-bemanningssystemet aviserar om en person inte godkänt sin
närvaro/frånvaro och ger ansvarig chef en signal om att påminna den anställde om
detta. Löneenheten får även rapport på om någon chef inte har attesterat sin
arbetsgrupp.
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Budget görs på en detaljerad nivå i kommunen för varje enhet där lönekostnaderna 
budgeteras kopplade till antalet årsarbetare, månadslöner, timlönekostnader, ob-
kostnader med mera. Detta leder till att cheferna kan ha en bra kontroll på sina 
lönekostnader kopplat mot budget samt om utfallet avviker mycket mot budget 
finns det skäl för cheferna att göra analyser. Cheferna gör kontinuerligt en kontroll 
på av sina kostnader i verksamhetsstödsystemet för mål och budget, Hypergene. 
Vid delårsbokslut görs uppföljning och analys tillsammans med ekonom vilket också 
fångar upp om det är avvikelser samt vad det beror på.

Därutöver görs övergripande interna kontroller av lönerna, att rätt lön har 
utbetalats till rätt person.

Med dessa sammantagna kontroller och avstämningsmoment är förvaltningens 
uppfattning att det råder en god kontroll av att rätt lön utbetalas till rätt person. 
Cheferna gör flera regelbundna kontroller av personalkostnaderna och den 
detaljerade personalbudgeten är ett bra stöd för avstämning, då cheferna snabbt 
kan urskilja eventuella avvikelser och har därmed incitament för att utföra analys av 
dessa avvikelser. 

5. Se svar under punkt 4
6. Se svar under punkt 4
7. Möjligheten att automatisera kontrollmoment i löneprocessen kommer att ses över

i samband med övergången från nuvarande version av lönesystemet till den nya
versionen under våren 2020.

8. En förutsättning för att lön ska utbetala är att det finns ett registrerat
anställningsavtal i lönesystemet. Vid avslut av en anställning kan konstateras att det
finns en viss risk att månadslön utbetalas om blanketten för avslut inte har
inkommit till löneenheten i tid innan lönekörning. Risken minimeras genom att 
månatlig attestering av löner sker i schema-bemanningssystemet samt vid 
kontroller i verksamhetsstödet för mål och budget. 

9. Planen för intern kontroll är nu uppe för beslut för 2019 och detta finns med i
kommunens årliga planering för året och kommer att säkerställas av ansvarig
tjänsteman.

Med dessa kompletterande insatser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det finns 
fortsatt goda förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av löneutbetalningarna till 
kommunens anställda. 

Mats Bergström Katarina Sjödin
Kommundirektör Verksamhetscontroller

Bilagor
Bilaga 1 Revisionsrapporten - Granskning av löneprocessen

Delges
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:344 - 000

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen

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

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

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

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

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:345 - 000

Revidering av taxa inom livsmedelskontroll

Bygg- och miljönämnden har behövt ta fram en ny taxa inom livsmedelskontroll, eftersom
förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll upphör gälla den 14 december 2019. 
Den nya förordningen (EG) nr 2017/625 har några förändringar gällande begrepp och ord. 
Bland annat så upphör begreppet "extra offentlig kontroll" och ersätts med "uppföljande 
kontroll". 

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

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

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

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

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:124 - 290

Skogsängsgårdens och Solgårdens framtid

Skogsängsgården och Solgården har undersökts med avseende på förekomst av
mögelsporer i lokalerna. Det förekommer inga anmärkningsvärda mängder men i ett
utrymme i Skogsängsgården där det tidigare varit ett takläckage finns något förhöjda
värden. Åtgärder för att komma tillrätta med och motverka brister i inomhusmiljön har
och kommer att genomföras. I Solgården sker fortsatta undersökningar för att utreda
orsakerna till avvikande lukt som noterats i ett utrymme.

Kommunstyrelsens tekniska utskott  föreslår att arbetet inleds med att avveckla och
ersätta Skogsängsgården mot bakgrund av att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra
de mycket omfattande åtgärder som skulle krävas för att få byggnaden i ett godtagbart
skick. Vidare föreslås att Solgården utreds vidare för att kunna ta ställning till om den
byggnaden kan åtgärdas till rimliga kostnader eller om också den bör rivas och ersättas
med ny byggnad.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 5 juni 2019 § 77. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta 
planeringen för att riva Skogsängsgården och ersätta den med en ny byggnad.

2. Kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 
utredningen av inomhusmiljön i Solgården och därefter återkomma med förslag på åtgärder.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 77 KS/2019:124 

Skogsängsgårdens och Solgårdens framtid

Skogsängsgården och Solängsgården har undersökts med avseende på förekomst av 
mögelsporer i lokalerna. Det förekommer inga anmärkningsvärda mängder men i ett 
utrymme i Skogsängsgården där det tidigare varit ett takläckage finns något förhöjda värden. 
Åtgärder för att komma tillrätta med och motverka brister i inomhusmiljön har och kommer 
att genomföras. I Solgården sker fortsatta undersökningar för att utreda orsakerna till 
avvikande lukt som noterats i ett utrymme.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetet inleds med att avveckla och 
ersätta Skogsängsgården mot bakgrund av att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra de 
mycket omfattande åtgärder som skulle krävas för att få byggnaden i ett godtagbart skick. 
Vidare föreslås att Solgården utreds vidare för att kunna ta ställning till om den byggnaden 
kan åtgärdas till rimliga kostnader eller om också den bör rivas och ersättas med ny byggnad.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-05-26.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta planeringen för att riva
Skogsängsgården och ersätta den med en ny byggnad.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen av inomhusmiljön
i Solgården och därefter återkomma med förslag på åtgärder.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Filip Tilja 
Fastighetschef 

 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Skogsängsgårdens och Solgårdens framtid 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta planeringen för att riva
Skogsängsgården och ersätta den med en ny byggnad.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen av
inomhusmiljön i Solgården och därefter återkomma med förslag på åtgärder.

Sammanfattning 

Skogsängsgården och Solgården har undersökts med avseende på förekomst av 
mögelsporer i lokalerna. Det förekommer inga anmärkningsvärda mängder men i ett 
utrymme i Skogsängsgården där det tidigare varit ett takläckage finns något förhöjda 
värden. Åtgärder för att komma tillrätta med och motverka brister i inomhusmiljön har 
och kommer att genomföras. I Solgården sker fortsatta undersökningar för att utreda 
orsakerna till avvikande lukt som noterats i ett utrymme.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetet inleds med att avveckla och 
ersätta Skogsängsgården mot bakgrund av att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra 
de mycket omfattande åtgärder som skulle krävas för att få byggnaden i ett godtagbart 
skick. Vidare föreslås att Solgården utreds vidare för att kunna ta ställning till om den 
byggnaden kan åtgärdas till rimliga kostnader eller om också den bör rivas och ersättas 
med ny byggnad.  

Ärendet  

Skogsängsgården 

På Skogsängsgården har skador till följd av fuktproblematik som nyligen upptäckts i vinds- 
och grundutrymmen. Provtagningar av inomhusluften har inte visat på några 
anmärkningsvärda halter av mögelsporer och åtgärder för att ytterligare säkerställa 
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inomhusklimatet vidtas nu, se vidare rapport om skador och åtgärder 2019-03-19 Dnr 
KS/2019:124. 

ByggMiljöGruppen har utfört undersökningar och skrivit två rapporter om skadorna på 
Skogsängsgården. I sin sammanfattande bedömning skriver de att att “det inte ses som 
försvarbart att göra de mycket omfattande åtgärder som skulle krävas för att få 
byggnaden i godtagbart skick. Detta innebär att det behöver övervägas att framöver inom 
en snar framtid riva aktuell byggnad.”  

Mot bakgrund av detta förordar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att starta 
planeringen för att riva Skogsängsgården och ersätta den med en ny byggnad. 

Skogsängsgården är en stor förskola med ca. 110 barn vilket kräver god planering och 
framförhållning för den evakuering som behöver ske. Inga alternativa lokaler finns att 
tillgå och Barn- och utbildningsförvaltningen är i en sådan situation att inhyrning av nya 
förskolepaviljonger planeras 2020 för att kunna tillgodose behovet av förskoleplatser. Att i 
anslutning till detta även bereda plats för Skogsängsgårdens barn kommer att kräva en 
kraftansträngning innan förskoleplatserna i Fågelsången och Södra Hallsta blir tillgängliga. 

Solgården 

Solgården är en mindre förskola på 185 m2 med en avdelning som drivs i privat regi. 
Solgården är konstruerad på liknande sätt som Skogsängsgården och det har funnits 
indikationer på att det förekommit brister in inomhusmiljön där. Av den anledningen har 
provtagningar av inomhusluften gjorts i för att undersöka förekomsten av mögelsporer. 

Provresultaten visar inte på några anmärkningsvärda halter av mögelsporer inomhus men 
i kapprummet kunde en avvikande lukt noteras. För att försöka härleda orsakerna till den 
avvikande lukten kommer ytterligare undersökningar att genomföras genom håltagning 
till intilliggande inbyggda utrymmen såsom vinden och eventuellt väggkonstruktioner. 

Därefter kan vi bedöma om Solgården har förutsättningar för att kunna renoveras eller om 
det bästa är att riva fastigheten och uppföra en ny byggnad.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ny förskola bör handlas upp som en “nyckelfärdig” byggnad utifrån vissa givna 
förutsättningar såsom antal barn, verksamhetskrav, byggnadstekniska krav mm. SKL 
genomför en upphandling med dessa förutsättningar som utgångspunkt och som väntas 
vara klar i slutet av 2019. Valet av denna form ska spara både tid och pengar enligt SKLs 
ambitioner. SKL skriver att  genom denna ramavtalsupphandling kan kommunerna 
snabbare, och mer kostnadseffektivt, få fram permanenta förskolor som uppfyller såväl 
tekniska som pedagogiska krav. 

Alternativet är att kommunen gör en egen upphandling med samma förutsättningar som 
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grund, men då krävs mer av kommunen i form av tid och resurser. De största ekonomiska 
posterna är kostnader för evakuering, rivning, markåtgärder, uppförande av ny byggnad 
och gård.  

Evakueringen skulle kunna samordnas med färdigställandet av förskoleplatserna i 
Fågelsången och/eller Södra Hallsta, men det är osäkert om det finns tålamod och 
förståelse för att driva verksamheten i Skogsängsgården fram till dess. Alternativet är 
förskolemoduler, men eftersom tiden för utnyttjande inte är så lång vore det bra att hitta 
en samordning med de lokalbehov som står näst på tur. Det skulle kunna vara 
renoveringar av ytterligare förskolor eller utflyttning av verksamheter från Skyttorp inför 
rivningen av den byggnaden.  

Kostnaderna för modulhyra motsvarande en yta för 110 förskolebarn blir ca. 2,2 mkr/år. 
Därtill kommer kostnader för etablering, anslutning av mediaförsörjning och avveckling.  

Rivning och eventuella markförberedande åtgärder bedöms kosta 2-3 mkr med 
reservation för miljöstörande fraktioner såsom asbest och PCB.  

Uppförande av ny byggnad och gård följer av de priser som blir resultatet av 
upphandlingen men en bedömning är att en ny förskola kan kosta ca. 35-40 tkr/m2. En 
förskola för 110 barn med 10 m2/barn skulle då kosta ca. 38-44 mkr.  

Christina Lood      Filip TIlja 

Förvaltningschef  Fastighetschef 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:354 - 310

Beslut om ny busshållplats på Skyttorpsvägen

Seniorboendet Bovieran håller på att bygga 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och 
Säbyvägen. Lägenheterna kommer att stå klara i slutet av 2020. Närmaste avståndet till en 
busshållplats från de nya lägenheterna är idag ca 500 m. För att göra det avståndet kortare 
föreslås en ny busshållplats anläggas på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande busshållplats 
Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (dvs intill Bondestigens västra utfart). Fem 
minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd i medelstora städer. 
Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie på 400 meter.

Idag går buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) på 
Skyttorpsvägen. Det finns möjlighet att utöka linje 708 med en ny busshållplats utan att det 
påverkar restiderna i någon större utsträckning. 

Via Trafikverket och Trafikförvaltningen finns det möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering vid anläggning av ny busshållplats. Då finns möjlighet att få bidrag med upp 
till 50 % av den totala kostnaden. Ansökningsperioden för åtgärder under 2020 har dock gått 
ut. Det finns däremot möjlighet att ansöka om åtgärder som påbörjas under 2021.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 20 november 2019 § 128.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige tillför 1,5 mkr till kommunstyrelsens för projektering och uppförande av 
en ny busshållplats på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- och 
cykelbana från kommunfullmäktiges investeringsmedel till förfogande. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 128 KS/2019:354 

Beslut om ny busshållplats på Skyttorpsvägen

Seniorboendet Bovieran håller på att bygga 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och 
Säbyvägen. Lägenheterna kommer att stå klara i slutet av 2020. Närmaste avståndet till en 
busshållplats från de nya lägenheterna är idag ca 500 m. För att göra det avståndet kortare 
föreslås en ny busshållplats anläggas på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande busshållplats 
Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (dvs intill Bondestigens västra utfart). Fem 
minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd i medelstora städer. 
Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie på 400 meter.

Idag går buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) på 
Skyttorpsvägen. Det finns möjlighet att utöka linje 708 med en ny busshållplats utan att det 
påverkar restiderna i någon större utsträckning. 

Via Trafikverket och Trafikförvaltningen finns det möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering vid anläggning av ny busshållplats. Då finns möjlighet att få bidrag med upp 
till 50 % av den totala kostnaden. Ansökningsperioden för åtgärder under 2020 har dock gått 
ut. Det finns däremot möjlighet att ansöka om åtgärder som påbörjas under 2021.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-11-07.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att förfoga
1,5 mkr till kommunstyrelsens för projektering och uppförande av en ny busshållplats
på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- och cykelbana.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om statlig
medfinansiering för den nya busshållplatsen inför 2021.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda befintlig avsmalning på den omnämnda
30- sträckan.

Yrkanden och proposition

Petter Liljebladh (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag till beslut. Ordföranden 
konstaterar att enbart ordförandens reviderade förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar i enlighet med det.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att förfoga
1,5 mkr till kommunstyrelsens för projektering och uppförande av en ny busshållplats
på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- och cykelbana.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om statlig
medfinansiering för den nya busshållplatsen inför 2021.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda befintlig avsmalning på den omnämnda 30
sträckan.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen
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MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Ny busshållplats på Skyttorpsvägen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att
tillföra 1,5 mkr från investeringsreserven för projektering och uppförande av en
ny busshållplats på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- 
och cykelbana mot Bovieran.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar även ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om statlig
medfinansiering för den nya busshållplatsen inför 2021.

Ärendet 

Seniorboendet Bovieran håller på att bygga 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och 
Säbyvägen. Lägenheterna kommer att stå klara i slutet av 2020. Närmaste avståndet till 
en busshållplats från de nya lägenheterna är idag ca 500 m. För att göra det avståndet 
kortare föreslås en ny busshållplats anläggas på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande 
busshållplats Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (dvs intill Bondestigens 
västra utfart). Fem minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd 
i medelstora städer. Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie 
på 400 meter. 

Idag går buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) på 
Skyttorpsvägen. Det finns möjlighet att utöka linje 708 med en ny busshållplats utan att 
det påverkar restiderna i någon större utsträckning.  

Via Trafikverket och Trafikförvaltningen finns det möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering vid anläggning av ny busshållplats. Då finns möjlighet att få bidrag med 
upp till 50 % av den totala kostnaden. Ansökningsperioden för åtgärder under 2020 har 
dock gått ut. Det finns däremot möjlighet att ansöka om åtgärder som påbörjas under 
2021.  

Utformning 

Det finns flera olika typer av busshållplatser, i Salems kommun är den vanligaste typen 
fickhållplats. 

Projekteringen bör avgöra vilken utformning och vilken plats som är mest anpassad för 
busshållplatsen då det finns flera aspekter som avgör det. Dessa aspekter är exempelvis 
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vägens lutning, svängradie m.m. Den exakta placeringen av busshållplatserna kommer att 
avgöras i ett senare skede. 

Trottoar, övergångsställe och GC-bana  
För att busshållplatsen ska bli säker krävs det att det går att komma till den via en 
trottoar. Då behövs också ett övergångsställe för att kunna ansluta till båda sidor av 
Skyttorpsvägen. Då Bovieran inte ligger intill Skyttorpsvägen behövs även en ca 150 m 
lång gång- och cykelväg från Bovieran till busshållplatsen.  
Behovet av väderskydd, cykelställ, belysning, vegetation och dylikt bör undersökas och 
diskuteras med trafikförvaltningen under projektets gång. Det bör också i 
projekteringsskedet klargöras, och vid behov avtalas om, vem/vilka som ska anlägga, 
bekosta och underhålla hållplatsen och det som hör till, till exempel plattform, 
väderskydd, hållplatsutrustning, anslutande gångväg m.m.  

Finansiering 

Gatuenheten föreslår att en ansökan om statlig medfinansiering görs inför 2021. Det 
finns då möjlighet att få upp till 50 % bidrag för åtgärden. Första spadtaget får då inte tas 
innan 2021. Gatuenheten beräknad då att busshållplatsen kan stå klar i början av 2021, 
beroende på hur vädret ser ut.  

Gatuenheten uppskattar att kostnaden för att projektera, anlägga busshållplats, 
övergångsställe, trottoar och GC-bana uppgår till 1,5 mkr. För att få en tydligare bild av 
kostnaden måste en projektering göras av en konsult.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Grov kostnadsspecifikation busshållplats

Delges 



Projekt/byggledning 100 000
Projektering/planering 200 000
besiktning 30 000
Summa byggherrekost 330 000

Trafikplanering/avstängning 100

Busshållplats 2 st
Fräsning/rivning asfalt 100 kvm 40 000
Kantsten 100 000
Taktilplattor 40 000
Schakt/fyll 150 000
Asfaltering 130 000
Betongplatta för hållplats 100 000
Dagvattenhantering 50 000
GC-väg 200 m 350 000
Belysning o el till busshållplats 100 000

Produktionskostnader 1 060 100
Risklikvid 100 000
Summa investering 1 490 100
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:355 - 333

Beslut om plaskdammen i Salems centrum

Den 28 juni 2019 inkom bygg- och miljöenheten med en skrivelse (Dnr BoM-2019-315) till 
Gata/VA-enheten med anledning av vattenprov med förhöjd bakteriehalt. Vattenprovet 
visade på att halten av odlingsbara bakterier var fler än 500 cfu/ml, vilket är en kraftigt 
förhöjd halt än den tillåtna för badanläggning. Bygg- och miljöenheten begärde i skrivelsen in 
handlingar om orsaken till den förhöjda bakteriehalten, kompletterande vattenprov på 
bassängvattnet  samt en skriftlig redovisning av resultat från utredning och provtagning. 

Under juli månad tog gatuenheten vattenprov på bassängvattnet som fortsatt visade höga 
halter av odlingsbara bakterier. Efter diskussion med Bygg- och-miljöenheten och VA-
enheten beslutades att tillsätta klor i bassängen för att sedan ta ytterligare vattenprover. 
Efter manuell klorering varje dag efter vattenbyte visade vattenproverna fortfarande för 
höga halter av odlingsbara bakterier, dock betydligt lägre halter än tidigare.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11 samt ordförandens kommentar 
(protokollsbilaga 1). Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 20 
november 2019 § 129. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beviljar 50 tkr för utökad drift i syfte att förbättra vattenkvaliteten 
i plaskdammen under säsongen 2020 från kommunstyrelsens medel till förfogande.
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 Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�  

KSTU   §   129 KS/2019:355 

Beslut   om   plaskdammen   i   Salems   centrum  

2019-06-28   inkom   Bygg-   och   miljöenheten   med   en   skrivelse   (Dnr   BoM-2019-315)   �ll  
Gata/VA-enheten   med   anledning   av   va�enprov   med   förhöjd   bakteriehalt.   Va�enprovet  
visade   på   a�   halten   av   odlingsbara   bakterier   var   fler   än   500   cfu/ml,   vilket   är   en   kra�igt  
förhöjd   halt   än   den   �llåtna   för   badanläggning.   Bygg-   och   miljöenheten   begärde   i   skrivelsen   in  
handlingar   om   orsaken   �ll   den   förhöjda   bakteriehalten,   komple�erande   va�enprov   på  
bassängva�net    samt   en   skri�lig   redovisning   av   resultat   från   utredning   och   provtagning.   

Under   juli   månad   tog   gatuenheten   va�enprov   på   bassängva�net   som   fortsa�   visade   höga  
halter   av   odlingsbara   bakterier.   E�er   diskussion   med   Bygg-   och-miljöenheten   och   VA-enheten  
beslutades   a�   �llsä�a   klor   i   bassängen   för   a�   sedan   ta   y�erligare   va�enprover.   E�er   manuell  
klorering   varje   dag   e�er   va�enbyte   visade   va�enproverna   for�arande   för   höga   halter   av  
odlingsbara   bakterier,   dock   betydligt   lägre   halter   än   �digare.  

Ärendet   beskrivs   vidare   i   tjänsteskrivelse   daterad   2019-09-11   samt   ordförandens  
kommentarer   (protokollsbilaga   1).  

Ordförandens   förslag   �ll   beslut  

1. Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�   beslutar   a�    ansöka   om   �lläggsanslag   med   50   tkr
från   kommunstyrelsens   anslag   �ll   förfogande    för   utökad   dri�   i   sy�e   a�   förbä�ra
va�enkvalitén   under   säsongen   2020.

2. Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�   uppdrar   miljö-   och
samhällsbyggnadsförvaltningen   a�   under   våren   2020   inkomma   med   förslag   på
åtgärder   för   a�   långsik�gt   säkerställa   god   va�enkvalité   i   plaskdammen.

3. Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�   uppdrar   åt   miljö-   och
samhällsbyggnadsförvaltningen   a�   informera   om   problembild   och   åtgärder   i
kommunens   informa�onskanaler.

Yrkanden   och   proposi�on  

Arne   Närström   (S)   yrkar   bifall   �ll   ordförandens   förslag   �ll   beslut.   Ordföranden   konstaterar   a�  
enbart   ordförandens   förslag   �ll   beslut   föreligger   och   a�   kommunstyrelsens   tekniska   utsko�  
beslutar   i   enlighet   med   det.  

Tekniska   utsko�ets   beslut  

1. Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�   beslutar   a�    ansöka   om   �lläggsanslag   med   50   tkr
från   kommunstyrelsens   anslag   �ll   förfogande    för   utökad   dri�   i   sy�e   a�   förbä�ra
va�enkvalitén   under   säsongen   2020.

……………  
Ordf.   sign.  

……………  
Just.   sign.  
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 Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�  

2. Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�   uppdrar   miljö-   och
samhällsbyggnadsförvaltningen   a�   under   våren   2020   inkomma   med   förslag   på
åtgärder   för   a�   långsik�gt   säkerställa   god   va�enkvalité   i   plaskdammen.

3. Kommunstyrelsens   tekniska   utsko�   uppdrar   åt   miljö-   och
samhällsbyggnadsförvaltningen   a�   informera   om   problembild   och   åtgärder   i
kommunens   informa�onskanaler.

______________________  

Sändlista  
Kommunstyrelsen  
Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen  

……………  
Ordf.   sign.  

……………  
Just.   sign.  



PROTOKOLLSBILAGA   1  
KSTU   2019-11-20  

2019-11-12  

Tekniska   utskottet  

Ordförandeförslag   -   ärende   6  
Beslut   om   plaskdammen   i   Salems   centrum  

I   juni   skickade   Bygg-   och   Miljöenheten   en   skrivelse   till   Gatu-/VA-enheten,   båda   enheterna  
inom   Miljö-   och   Samhällsbyggnadsförvaltningen,   med   begäran   om   provtagning   m   m   för   att  
vattenkvalitén   i   plaskdammen   i   Säbylunden   inte   var   tillfredsställande.   Till  
novembersammanträdet   i   TU   har   nu   Miljö-   och   Samhällsbyggnadsförvaltningen   inkommit  
med   förslag   om   om-   alternativt   nybyggnad   av   plaskdammen.  

Plaskdammen   i   Säbylunden   är   en   viktig   publik   anläggning   i   kommunen,   det   finns   ett   stort  
allmänintresse   av   att   denna   fungerar.   Undertecknad   och   Tekniska   utskottet   måste   därför   få  
direkt   kännedom   om   det   finns   en   problembild.   Ärendet   ska   också   tas   upp   i   budgetprocessen.  

Förslag   till   beslut  

1. Tekniska   utskottet   beslutar   enligt   förvaltningens   förslag.

2. Tekniska   utskottet   uppdrar   åt   MSB   att   informera   om   problembild   och   åtgärder   i
kommunens   informationskanaler.

Lennart   Kalderén  

3  
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Plaskdammen i Salems centrum 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 50
tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för utökad drift i syfte att
förbättra vattenkvalitén under säsongen 2020.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att under våren 2020 inkomma med förslag på
åtgärder för att långsiktigt säkerställa god vattenkvalité i plaskdammen.

Sammanfattning 

2019-06-28 inkom Bygg- och miljöenheten med en skrivelse (Dnr BoM-2019-315) till 
Gata/VA-enheten med anledning av vattenprov med förhöjd bakteriehalt. Vattenprovet 
visade på att halten av odlingsbara bakterier var fler än 500 cfu/ml, vilket är en kraftigt 
förhöjd halt än den tillåtna för badanläggning. Bygg- och miljöenheten begärde i 
skrivelsen in handlingar om orsaken till den förhöjda bakteriehalten, kompletterande 
vattenprov på bassängvattnet  samt en skriftlig redovisning av resultat från utredning och 
provtagning.  

Under juli månad tog gatuenheten vattenprov på bassängvattnet som fortsatt visade 
höga halter av odlingsbara bakterier. Efter diskussion med Bygg- och-miljöenheten och 
VA-enheten beslutades att tillsätta klor i bassängen för att sedan ta ytterligare 
vattenprover. Efter manuell klorering varje dag efter vattenbyte visade vattenproverna 
fortfarande för höga halter av odlingsbara bakterier, dock betydligt lägre halter än 
tidigare. 

Bakgrund/historik 

Nuvarande plaskdamm byggdes på 70-talet med tillhörande pumphus. På grund av den 
dagliga nedskräpningen i plaskdammen så beslutades det att daglig rengöring av 
dammen krävdes genom vattenbyte och städning av bottenplatta. Under senaste 20 åren 
har tillsättning av kemikalier avslutats då det bedömdes att åtgärden inte behövdes på 
grund av det dagliga vattenbytet. Inga större ombyggnader av plaskdammen och 
pumphuset har noterats sedan anläggningen byggdes.  

2012 var pumphuset i mycket dåligt skick och det beslutades då att pumphuset skulle 
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avvecklas och en enklare pumpgrop för cirkulation och fontän byggdes. 

I och med det senaste kravet från bygg- och miljöenheten angående offentliga 
badanläggningar så krävs en nyinvestering som möjliggör filtrering och automatiserad 
kemikaliedosering till dammen. I och med att det gamla pumphuset togs bort 2012 så 
saknas idag utrymme för att ha teknisk utrustning som är anpassad för rening av 
dammen. 

Åtgärdsförslag 
1. Under tiden som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder långsiktiga

åtgärder av plaskdammen behövs akuta åtgärder genomföras innan säsongen
2020 i syfte att minska odlingsbara bakterier till godkända nivåer så att
plaskdammen kan hållas öppen.

2. Uppdra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2020 inkomma med
ett förslag på åtgärder för långsiktigt godkänd vattenkvalite enligt
folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12).

Finansiering 

Åtgärdsförslag 1: Uppskattad kostnad för tillfällig desinficering av vatten under år 2020 är 
50 tkr.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Provtagning plaskdamm
2. Skrivelse Plaskdamm

Delges 
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Bygg- och miljöenheten 

Maria Bomark 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gata/Utemiljö 
Salems kommun 
144 80 Rönninge 

Provtagning plaskdammen Galaxen 

Detta dokument beskriver vilka delar som bör finnas i egenkontrollen och 
provtagningsplanen för plaskdammen utanför förskolan Galaxen.  

Följande handlingar vill bygg- och miljöenheten att ni skickar in senast den 30 juni 2019: 
1. Egenkontrollprogram inkl. rutiner och ansvarsfördelning.
2. Provtagningsplan för säsongen 2019 inkl. parametrar, provtagningsfrekvens.
3. Löpande under säsongen; kopia på analysrapporter på genomförda provtagningar.

Egenkontroll 
Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors 
hälsa uppstår. Egenkontrollen bör bland annat inkludera; 

 kontinuerliga mätningar av vattenkvaliteten,
 tillsyn av reningsanläggningen,
 kontroll av doseringen av desinfektionsmedel, och
 rutiner vid förorening

Mätresultat och annan relevant information bör finnas tillgänglig hos 
verksamhetsutövaren. 

Kontroll av vattenkvaliteten 
Provtagning och andra kontroller bör göras med jämna intervall. Parametrar som kan 
påverka intervallet är t.ex. belastning (antal badande/dag), mängden spädvatten, 
cirkulation samt typ av reningssystem.  

Prov bör tas i den delen av bassängen där vattenkvaliteten bedöms vara sämst. 

Följande parametrar bör ingå i kontrollen/provtagningen: 
 mikroorganismer (heterotrofa, pseudomonas aeruginosa)
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 klorhalt och pH,
 kontroll av grumlighet (turbiditet),
 kemisk syreförbrukning

Riktvärden för de olika parametrarna finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
bassängbad (FoHMFS 2014:12). 

Avvikelser i vattenkvaliteten 
Verksamheten ska informera tillsynsmyndigheten så snart som möjligt om avvikelser i 
vattenkvaliteten som kan innebära en olägenhet för människors hälsa och även informera 
om vilka åtgärder som kommer att vidtas. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Bomark 
Miljöinspektör 
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Bygg- och miljöenheten 

Maria Bomark 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gata/VA-enheten 
Salems kommun 
144 80  Rönninge 

Skrivelse med anledning av vattenprov med förhöjd bakteriehalt 

Bygg- och miljöenheten har den 10 juni 2019 tagit badvattenprov på plaskdammen vid förskolan 
Galaxen. Provtagningen var ett referensprov inför badsäsongen. Endast mikrobiologiskt prov togs. 
Den 27 juni inkom analysresultatet av vattenprovet. Detta visade på att halten heterotrofa bakterier 
ligger över riktvärdet < 100 cfu/ml. Se bifogat analysprotokoll. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Halten heterotrofa bakterier är fler än 500 cfu/ml, vilket är en kraftigt förhöjd halt.  

Förhöjda halter heterotrofa bakterier kan tyda på problem i anläggningens renings- eller 
desinfektionssteg. Bakterier kan också tillföras vattnet från de badande. Grumlighet och skräp från 
omgivningen kan kapsla in bakterier så att desinfektionsmedlet inte når dem. Biofilm på hårda ytor 
kan bidra till ökad mängd bakterier.  

Begäran om uppgifter 

Bygg- och miljöenheten uppmanar er som verksamhetsutövare att: 

1. Snarast utreda orsaken till den förhöjda bakteriehalten.

2. Ta kompletterande vattenprov på bassängvattnet. Prov tas både före och efter filter eller
det ställe där desinfektionsmedel tillsätts.

3. Skriftligen inlämna resultat av utredning och provtagning till bygg- och miljöenheten.

Ovanstående uppgifter inlämnas senast den 1 augusti 2019. 

Se även tidigare skrivelse från bygg- och miljöenheten daterad 2019-06-10. 

Utredning av vattenkvaliteten - exempel 

Här ges några exempel på frågor som kan vara användbara vid en utredning: 

 Fungerar mätutrustningen? Har ett avvikande analyssvar verifierats genom omprov?

 Har liknande problem funnits tidigare?

 Har förändringar i systemet nyligen gjorts?

 Är problemen förknippade med vissa tider på dygnet/under veckan, väderförhållanden eller



Dnr BoM-2019-315 

2 av 2 

årstider? 

 Är problemen förknippade med en viss badverksamhet?

 Har badverksamheten förändrats?

 Har besöksfrekvensen ökat?

 Har skötsel eller städrutiner förändrats?

 Har mängden desinfektionsmedel höjts eller sänkts nyligen?

 Motsvarar mängden aktivt desinfektionsmedel den tillsatta mängden?

 Motsvarar den inaktiva (bundna) halten desinfektionsmedel den tillsatta mängden?

 Vilken halt av aktivt desinfektionsmedel är det precis före filtret?

 Är det mycket föroreningar i vattnet?

 Fungerar reningsfiltren effektivt?

 Hur mycket spädvatten sätts till jämfört med tidigare?

 Är kvaliteten på det ingående vattnet tillräckligt bra?

Egenkontroll 
Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. 
Egenkontrollen bör bland annat inkludera; 

 kontinuerliga mätningar av vattenkvaliteten,
 tillsyn av reningsanläggningen,
 kontroll av doseringen av desinfektionsmedel,
 rutiner vid förorening

Med vänliga hälsningar 

Maria Bomark 
Miljöinspektör 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:120 - 106

Revidering av avtal och reglemente för den gemensamma 
lönenämnden med Håbo och Trosa kommuner

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att gå samman med Håbo och Trosa kommuner i 
ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd. I samband med detta presenterades 
förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal mellan de tre 
kommunerna kring samarbetet. Efter Salems kommuns anslutning till den gemensamma 
lönenämnden har de andra kommunerna funnit skäl att ändra/justera vissa skrivningar i både 
reglemente och avtal varför dessa nu behöver tas upp för nytt beslut. I respektive dokument 
är det markerat vilka ändringar som är gjorda med fet stil för tillagd text samt överstrykning 
där text är borttagen.

I huvudsak innebär förändringarna i reglementet att nämndens sammansättning tydliggjorts, 
att respektive kommun tar eget arkivansvar, att nämnden har möjlighet att ha extrainkallade 
möten på distans samt att personalchef ersätter administrativ chef i samband med 
delgivning.

Avtalet har tydliggjorts främst avseende skillnader i Trosa och Salems kommuners avtalstid, 
att man betalar samma ersättning samt avseende nämndens sammansättning.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 oktober 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den
gemensamma lönenämnden.
2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan kommunerna Håbo, Trosa
och Salem

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Samverkan inom löneadministrationen mellan 
kommunerna Håbo, Trosa och Salem. Nytt avtal och 
reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den
gemensamma lönenämnden.

2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan kommunerna
Håbo, Trosa och Salem

Ärendet 
I juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att gå samman med Håbo och Trosa 
kommuner i ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd. I samband med detta 
presenterades förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal 
mellan de tre kommunerna kring samarbetet. Efter Salems kommuns anslutning till den 
gemensamma lönenämnden har de andra kommunerna funnit skäl att ändra/justera 
vissa skrivningar i både reglemente och avtal varför dessa nu behöver tas upp för nytt 
beslut. I respektive dokument är det markerat vilka ändringar som är gjorda med fet stil 
för tillagd text samt överstrykning där text är borttagen.  

I huvudsak innebär förändringarna i reglementet att nämndens sammansättning 
tydliggjorts, att respektive kommun tar eget arkivansvar, att nämnden har möjlighet att 
ha extrainkallade möten på distans samt att personalchef ersätter administrativ chef i 
samband med delgivning.  

Avtalet har tydliggjorts främst avseende skillnader i Trosa och Salems kommuners 
avtalstid, att man betalar samma ersättning samt avseende nämndens sammansättning. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Ulf Haraldsson 
HR-chef  
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SAMVERKANSAVTAL

Håbo, Trosa och Salems kommuner bildar den 1 januari 2020 en gemensam lönenämnd.

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation.

1§ Uppgifter mm

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Håbo, Trosa och 
Salems kommuner. Nämnden svarar också för gemensam upphandling av pensionsadministration.

Lönenämnden svarar för:

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion i Håbo kommun.
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och

förtroendevalda i Håbo, Trosa och Salems kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av externa lönefiler till lönesystemet,

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt exportfil till
respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföring.

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar och avtal som reglerar anställningsvillkor för
anställda och förtroendevalda.

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes.

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
- Att informera de andra kommunerna om förändringar i respektive verksamhet som kan

komma att påverka löneadministrationen.

2§ Administration

Kommunstyrelsen i Håbo kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

3§ Äganderätt till egendom mm

För lönenämndens verksamhet ska Håbo kommun äga fast och lös egendom som nämnden behöver 
för att utföra sitt uppdrag. Kommunstyrelsen i Håbo kommun är anställningsmyndighet för den 
personal som arbetar inom lönenämndens verksamhetsområde.

4§ Försäkring

Håbo kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som används för 
lönenämndens verksamhet försäkras.
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5§ Kostnadsfördelning mm

Budget

Lönenämnden ska i februari eller av nämnden annan beslutad tidpunkt, året före det aktuella 
budgetåret, redovisa budgetförslag till nämnden fördelat mellan de tre kommunerna utifrån en 
prognos över antalet utbetalda löner och priser som redovisas nedan under kostnadsfördelning.

Samråd med Trosa och Salems kommuner ska ske senast under mars månad före det aktuella 
budgetåret. Håbo kommun ska senast under november månad samma år fastställa budgeten för 
lönenämnden.

Kostnadsfördelning

Håbo kommun ansvarar för att lönenämndens kostnader står i överensstämmelse med budgeten 
2020.

Salems kommun ersätter Håbo Kommun med 120 kr per utbetald lön och månad 2020. År 2021 
beräknas kostnadsfördelning ske utifrån de faktiska antal löner mellan kommunerna.

Trosa och Salems kommuner ersätter Håbo kommun med 120 kr per utbetald lön och månad, år 
2020. 

Avviker antalet löner väsentligt mellan kommunerna ska detta regleras vid bokslutet.

Revidering ska göras årsvis under avtalsperioden, därför ska det totala priset för Trosa och Salems 
kommuner göras årligen.

Trosa och Salems kommuner ersätter Håbo kommun månadsvis i efterskott, baserat på antalet 
utbetalda löner respektive månad.

Skulle oförutsedda kostnader uppstå under året, exempelvis driftstörningar i lönesystemet som 
kräver inköp av konsultinsatser, ska kostnadsfördelningen mellan kommunerna lösas i samförstånd.

6§ Insyn i förvaltningen

Trosa och Salems kommuner ska ha rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i 
samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är.

7§ Mandatperiod avseende Salems kommun

7§ Avtalsperioder 

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna

 Den första mandatperioden kommer att vara 1 januari  2020  fram till den 1 januari efter det att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år från 
den 1 januari efter allmänna val hållits till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens 
verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 
utgång.
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Trosa kommuns avtalsperiod löper på t.o.m. 2020-12-31. Därefter löper avtalet på med 4 år i 
taget.

Salems kommuns avtalsperiod ska följa de ordinarie mandatperioderna. Den första 
mandatperioden kommer att vara 1 januari 2020 fram till den 1 januari efter det att allmänna val 
till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år från den 1 januari 
efter allmänna val hållits till kommunfullmäktige i hela landet

8§ Sammansättning

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare som utses av respektive kommun. 

Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Håbo kommun.

Håbo kommun utser en ledamot och en ersättare. Trosa kommun utser en ledamot och en 
ersättare. Salems kommun utser en ledamot och en ersättare.

Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Håbo kommun 
och att posten som vice ordförande växlas årsvis mellan ledamot från Trosa och Salems 
kommuner.

År 2020 innehas posten som vice ordförande av Salems kommun.

9§ Omförhandling mm

Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla omförhandling av 
detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas exempelvis flera samarbetspartner, ny 
teknik, ny upphandling av lönesystem, kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av lönesystem 
etc.

10§ Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2022.

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2020 för Trosa kommun

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2022 för Salems kommun. 

Uppsägning ska äga rum senast 9 månader före avtalstidens utgång. Sker inte sådan uppsägning är 
avtalet förlängt med fyra år varje gång.

2019-……     2019-……  2019-……

För Håbo kommun För Trosa kommun För Salems kommun

………………………….       …………………………….               ……………………………..
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Ordf Kommunstyrelsen  Ordf  Kommunstyrelsen Ordf  Kommunstyrelsen

………………………….    …………………………….           ……………………………..

Kommundirektör  Kommunchef  Kommundirektör

………………………....  …………………………….     ……………………………..

Personalchef Personalchef Personalchef
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Salems kommun har kommit överens med Håbo och Trosa kommuner att Salems kommun från och 
med 1 januari 2020 ingår i den gemensamma lönenämnd som Håbo och Trosa haft sedan 1 januari 
2006. Syftet är att samverka angående löneadministration.

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1§ Uppgifter mm

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Salems, Håbo 
och Trosa kommuner.

Lönenämnden svarar för:

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och

förtroendevalda i Salem, Håbo och Trosa kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av lönefil i lönesystemet,

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt till respektive
kommuns ekonomiavdelning för bokföringen.

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar, avtal och beslut som reglerar
anställningsvillkor för anställda och förtroendevalda.

- Arkivfrågor avseende löneadministration. Kommunstyrelsen i Håbo är arkivmyndighet enligt
fastställd arkiveringsplan som nämnden beslutar om.

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
- Att informera Håbo kommun om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att

påverka löneadministrationen

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 
reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med 
årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

2§ Sammanträden

Den gemensamma nämnden ska sammanträda en gång per år, på dag och tid som nämnden 
bestämmer. Nämnden sammanträder i Håbo om inte nämnden själv bestämmer annat. 

Nämnden får därutöver hålla flera sammanträden där ledamöterna kan vara närvarande på 
distans. Sammanträde med deltagare på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans. 
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3§ Sammansättning

Av Kommunallagen följer att Håbo kommun utser ordförande och vice ordförande. Dessa väljs för 
samma tid som nämndens mandatperiod, dvs från 1 januari 2020 för Salems del fram till dess att att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet och därefter fyra år räknat från 1 januari 
året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige.

Parterna är överens om att ordförandeposten ska innehas av ledamoten från Håbo kommun och att 
posten som vice ordförande ska växla mellan Trosa kommun och Salems kommun.

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Respektive kommun utser en ledamot och en 
ersättare. Ordförandeposten innehas av ledamoten från Håbo kommun och posten som vice 
ordförande växlas årligen mellan Trosa kommun och Salems kommun.

4§ Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 
turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 
träda in istället för ersättare från ett annat parti. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan 
ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på 
sammanträde även när de inte tjänstgör.

5§ Anmälan om förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast kalla in ersättare.

6§ Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar 
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

7§ Ersättare för ordföranden

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/ vice ordförandens samtliga 
uppgifter.

8§ Justering och anslag av protokoll
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Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från respektive Trosa kommun och Salems 
kommun.

Nämnden kan besluta att en paragraf i ett protokoll skall justeras omedelbart.  Paragrafen bör 
justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande 
kommuns digitala anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att 
kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på respektive anslagstavla.

9§ Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.

10§ Delgivning

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, administrativ chef, 
personalchef och ekonomichef i Håbo kommun samt motsvarande anställda i Trosa och Salems 
kommuner.

11§ Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska 
underteckna handlingarna.
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 Kommunfullmäktige 
 

  

KF § 21 KS/2019:120 - 106 
 
Samverkan inom löneadministrationen mellan kommunerna 
Håbo, Trosa och Salem 

Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun upprätthålls av ett fåtal personer 

och blir därmed mycket sårbar med avseende på kontinuitet. Tillika står enheten inför en 

tidskrävande och kostsamt projekt (ca 3 mnkr) avseende nödvändigt byte av lönesystem. 

Kommunstyrelseförvaltningen söker därför en alternativ lösning i form av samarbete med 

andra kommuner där sårbarheten väsentligen minskar och där drift- och personalkostnader 

delas mellan flera parter. Kommunstyrelseförvaltningen förordar ett samarbete med Håbo 

kommun och Trosa kommun. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 14 mars 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 55/2019 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa och 

Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den 1 

januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna förslag till 

samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma 

lönenämnden. 

Yrkanden och proposition 

Arne Närström (S) och Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa och 

Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den 1 

januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna förslag till 

samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma 

lönenämnden. 

______________________ 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

Beslutsexpediering 

Håbo kommun 

Trosa kommun 

Personalchef 

Arkiv 

 

 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-12-02

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:334 - 163

Övergripande styrdokument för krishantering

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt i överenskommelsen mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL), “ 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ” beskriv det att kommunen ska ta fram 
ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla de 
övergripande strategierna och utvecklingsmålen för kommunens krishanteringsarbetet.

Det övergripande styrdokumentet för krishantering, ersätter det äldre styrdokumentet 
“Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun ”, antaget på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2017, § 27.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 oktober 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar “Övergripande styrdokument för krishantering”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Plan för extraordinär händelse -
Salems kommuns krishanteringsplan” delegeras till kommunstyrelsen .
3. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Utbildning- och övningsplan för
krishantering” delegeras till kommundirektören.

______________________

Sändlista

14
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen 

Övergripande styrdokument för krishantering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar “Övergripande styrdokument för krishantering”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Plan för extraordinär händelse -

Salems kommuns krishanteringsplan” delegeras till kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Utbildning- och övningsplan för

krishantering” delegeras till kommundirektören.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt i överenskommelsen mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), “Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ” beskriv det att 
kommunen ska ta fram ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska innehålla de övergripande strategierna och utvecklingsmålen för 
kommunens krishanteringsarbetet.  

Det övergripande styrdokumentet för krishantering, ersätter det äldre styrdokumentet 
“Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun”, antaget på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2017, § 27.  

Ärendet 

Inför varje ny mandatperiod ska en plan för hur kommunen arbetar med krishantering 
antas. Planen ska antas senast den 31 december året efter ordinarie val. I 
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan MSB och SKL preciseras 
ytterligare statens förväntningar på hur krisberedskapen ska genomföras. 
Överenskommelsen förtydligar bland annat innehållet i det styrdokumentet som ska 
finnas. 

Nyheter i överenskommelsen för 2019-2022 är: 

● I den tidigare överenskommelsen skulle det övergripande styrdokumentet
innehålla en utbildnings- och övningsplan samt plan för extraordinära händelser.
I 2019 års överenskommelse ska dessa två dokument hanteras separat och
beslutas som lägst av kommundirektören.

● I tidigare överenskommelse skulle styrdokumentet även innehålla ett avsnitt om
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höjd beredskap. Under föregående mandatperiod så kom MSB och SKL överens 
om en ny överenskommelse som gäller kommunernas arbete med civilt försvar 
“Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020”. I och 
med den överenskommelsen har kravet om höjd beredskap helt tagits bort i 
överenskommelsen angående krisberedskap 2019-2022. 

För att uppfylla kraven i överenskommelsen har en revidering av “Krishanteringsplan, 
inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun”, antagen av kommunfullmäktige 
§ 27/2017, tagits fram och det övergripande styrdokumentet för krishantering föreslås
ersätta den tidigare planen.

Förändringar i planen 
● Planen beskriver de övergripande strategierna och utvecklingsarbetet för

följande områden inom krishantering:
○ Risk- och sårbarhetsanalysen
○ Geografiskt områdesansvar
○ Övning- och utbildning
○ Krishantering
○ Rapportering
○ Ekonomi

● Den mer operativa krishanteringsplanen - som beskriver hur kommunen ska
arbeta under en kris är bortlyft och hanteras separat i regel med de nya
riktlinjerna.

● Avsnittet om utbildning och övning finns kvar i det övergripande styrdokumentet
men kommer att kompletteras med en utbildning- och övningsplan, som också
hanteras separat i regel med de nya riktlinjerna.

● Avsnittet om höjd beredskap är borttaget och regleras nu i en annan
överenskommelse.

Styrdokumentet disposition 
Det övergripande styrdokumentet inleds med en beskrivning av kommunens syfte och 
mål med krishanteringsarbetet. 

Mål för kommunens krishantering: 
● Förmåga att hantera extraordinära händelser
● Minska störningarna i ordinarie verksamhet
● Upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Utifrån Sveriges tre krishanteringsprinciper; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och 
närhetsprincipen beskrivs de roller och ansvar som kommunen och dessa förvaltningar 
har vid en kris, men också andra aktörers ansvar i det svenska krishanteringssystemet.  

Genom att arbeta förberedande, förebyggande, hanterande och lärande ska kommunens 
krishanteringsarbete vara proaktivt. Kommunen måste, före en händelse, arbeta med att 
identifiera vilka händelser som skulle kunna inträffa i kommunen och i den fasen också 
aktivt arbeta med att minska sannolikheten för att händelsen inträffar och/eller för att 
minska konsekvenserna av händelsen. Kommunen måste även förbereda sig på att kunna 
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hantera en händelse och på ett effektivt sätt dra lärdomar, både av den inträffade 
händelsen och hanterandet av den.  

Risk - och sårbarhetsanalys  
I det förebyggande arbetet med kommunens krisberedskap beskrivs processen för 
framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen med tillhörande åtgärdsplan. Samtliga 
förvaltningar kommer med start 2020 få i uppdrag att, utifrån de kommunövergripande 
riskerna, ta fram sårbarhetsanalyser med tillhörande handlingsplan för åtgärder. 
Sårbarhetsanalysen ska sedan kompletteras med lokala verksamhetsrisker. 
Förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser ska uppdateras vart fjärde år, senast sista 
mars året efter ordinarie val. Varje år presenteras en sammanfattning av förvaltningarnas
samt kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys inklusive åtgärdsplaner till 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 

Geografiskt områdesansvar 
Inom det geografiska områdesansvaret ska kommunen under mandatperioden arbeta 
fram rutiner för hur samordning mellan kommunala och privata aktörer, inför och vid en 
extraordinär händelse ska gå till.  

Övning och utbildning  
För att säkerställa kunskapsnivån ska den centrala krisledningen 
(krisledningsnämnden/krisledningsgruppen) årligen utbildas eller övas på området. 
Övningarna ska vara baserade på identifierade risker utifrån den aktuella risk- och 
sårbarhetsanalysen och en av utbildningarna varje mandatperiod ska beröra höjd 
beredskap. Vid planering för en övning eller utbildning ska även hänsyn till aktuella 
skeenden i samhället tas. Respektive förvaltningschef ansvarar för att den egna 
personalen är utbildad och övad i sitt uppdrag för att kunna hantera en eventuell kris. 
För att underlätta möjligheten till att öva lokalt ska kommunen utveckla möjligheten till 
att öva enkelt.  

Krishantering 
I avsnittet krishantering beskrivs det hur kommunens krishanteringsorganisation ska se 
ut, vad krisledningsnämnden och krisledningsgruppens övergripande ansvar är samt hur 
ansvarsfördelningen vid olika typer av händelser ser ut. I avsnittet presenteras även 
kommunens mer långsiktiga mål om uthållighet och att krisledningsgrupp ska ha förmåga 
att bedriva arbete dygnet runt.  

Den operativa krishanteringsplanen finns som tidigare beskrivit inte längre med i det 
övergripande styrdokumentet utan hanteras separat, detta utifrån nya riktlinjer. 
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar även att den mer operativa delen av 
krishanteringsplanen antas av kommundirektören, för på ett smidigare sätt kunna 
uppdateras efter lärdomar som har tagits vid exempelvis händelser och övningar. På så 
sätt kan det operativa krishanteringsarbetet vara mer flexibelt och anpassas till en snabbt
föränderlig verklighet.  
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Rapportering 
Kommunen har en skyldighet att hålla den myndighet som regeringen utser uppdaterad 
om kommunens krishanteringsarbete, både i förberedande syfte och under en händelse. 
Detta avsnitt beskriver hur Salems kommun rapporterar sitt krishanteringsarbete till 
Länsstyrelsen i Stockholms län, både vad som rapporteras och via vilka kanaler/medium 
som kommunen har möjlighet att rapportera, exempelvis via WIS och Rakel.  

Ekonomi 
Till sist beskrivs det hur det ekonomiska medlet kommunen erhåller i bidrag varje år för 
sitt arbete inom krisberedskapen används. Medlet används framförallt till att finansiera 
tjänsten säkerhetssamordnare men också för att utveckla kommunens 
krishanteringsarbete. 

Ekonomiska konsekvenser 

En viss del av det utvecklingsarbete som beskrivs i det styrdokumentet kommer att 
medföra kostnader för förvaltningar i form av nedlagd arbetstid. Övriga kostnader som 
beskrivs i dokumentet är normalt utvecklingsarbete av krisberedskapen och finansieras 
genom kommunens bidrag för krisberedskap. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare 

Bilagor 

Övergripande styrdokument för krishantering 

Delges 

Länsstyrelsen Stockholms län, senast 31 dec 2019. 
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Inledning 

Salem är den nära kommunen. Här är det tänkt att du ska kunna växa upp och bo under hela livet. Vi 
vill ta tillvara den lilla kommunens fördelar, genom att skapa en god miljö och trygghet med kvalitet. 
I kommunen arbetar vi, i samarbete med flera olika aktörer och engagerade kommunmedborgare, 
för att Salem ska vara en trygg och trivsam kommun. En del i detta är kommunens arbete med 
krisberedskap.  

Dokument “Övergripande styrdokument för krishantering” beskriver Salems kommuns övergripande 
strategier inom området för krisberedskap och extraordinära händelser. Till dokument kopplas 
sedan olika handlingsplaner. Styrdokumentet utgör grunden för att möta de krav som finns i lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) samt överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap. 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommun eller ett landsting.” 

1 kap. 4§ lag (2006:544) 
Syfte 

Syftet med det övergripande styrdokumentet för krishantering (ÖSK) är att öka kommunens förmåga 
att hantera extraordinära händelser och på så sätt minska störningen i ordinarie verksamhet, men 
även att minska risken för att oönskade händelser inträffar. Förutsättningar för att kunna hantera 
extraordinära händelser är förmågan att snabbt kunna inhämta och förmedla information, göra en 
bedömning av händelsens omfattning och samordna insatserna på ett effektivt sätt. 

Mål för kommunens krishantering 

● Förmåga att hantera extraordinära händelser
● Minska störningarna i ordinarie verksamhet
● Upprätthålla samhällsviktig verksamhet
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Aktörer, roller och ansvar 

När en oönskad händelse inträffar, inträffar den alltid inom en kommuns geografiska område, vilket 
ställer höga krav på kommunens krisberedskap. En oönskad händelse påverkar ofta flera 
samhällssektorer och därmed verksamheter, varför förebyggande och förberedande arbete måste 
ske både inom en samhällssektor och över sektorsgränser. Detta ställer krav på samverkan och 
samordning både inom och mellan olika aktörer.  

Krishanteringsprinciper 

I enlighet med det svenska systemet för krisberedskap utgår Salems kommun från de tre 
grundprinciper: 

Ansvarsprincipen 
Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden 
har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för 
varje aktör att samverka med andra. 

Likhetsprincipen 
Likhetsprincipen innebär att målsättningen med verksamheten under en krissituation är att den ska 
vara så lik den ordinarie verksamheten som möjligt. En strävan ska vara att så fort som möjligt efter 
en kris komma tillbaka till ordinarie verksamhet.  

Närhetsprincipen  
Närhetsprincipen innebär att man utgår från närheten till det inträffade, både geografiskt och 
organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat och av dem som händelsen berör.  

Grundprinciperna innebär att samtliga aktörer inom kommunens geografiska område samt samtliga 
aktörer inom Salems kommun, tar ansvar för upprätthållande av verksamhet inom sitt 
ansvarsområde, såväl före som under och efter en oönskad händelse som kan föranleda en 
samhällsstörning och/eller kris för organisationen.  

Vid en oönskad händelse eller hot om oönskad händelse ligger ansvaret i första hand hos de närmast 
berörda, hos den organisation som drabbas samt hos den eller de verksamheter som är inblandade. I 
enlighet med grundprinciperna har den aktör som innehar ett visst ansvar under normala 
förhållanden detta ansvar även vid en oönskad händelse. Detta innebär att den nämnd, bolag, 
förbund, förvaltning eller enhet vars verksamhet som drabbas av en oönskad händelse också 
ansvarar för att hantera den. Ansvaret innebär såväl förebyggande arbete för behandling av en risk 
eller sårbarhet som hantering av en inträffad oönskad händelse. Ansvaret gäller oavsett om den 
oönskade händelsen föranleder kris för organisationen eller ej.  
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Krisberedskap 

Salems kommun ska arbeta proaktivt med sitt krishanteringsarbete, vilket innebär att risker ska 
upptäckas, förebyggas och hanteras tidigt. Kommunens krishanteringsarbete delas upp i ett före-, 
under- och efterperspektiv.  

Förebyggande - I detta arbete försöker kommunen minska risken att oönskade händelser inträffar. 
Mycket att detta sker i arbetet med framtagandet av kommunens risk- och sårbarhetsanalyser, både 
på övergripande nivå och inom förvaltningarna, med tillhörande åtgärdsplaner.  

Förberedande - Då alla risker tyvärr inte kan förebyggas måste kommunen förbereda sig på att 
hantera oönskade händelser. Detta görs genom utbildning, övning samt genom att ta fram 
handlingsplaner för hantering av händelser. 

Hanterande - Kommunen måste ha en förmåga att hantera inträffade oönskade händelser. Genom 
att ha gjort ett bra förberedande arbete ökar kommunens operativa förmåga att hantera oönskade 
och extraordinära händelser.  

Lärande - Genom att utvärdera och dra lärdomar från hantering av händelser och övningar stärker 
kommunen sin förmåga att hantera nya inträffade händelser. Det gäller att överföra lärdomarna till 
det förebyggande arbetet likväl som till det förberedande och hanterande delarna av 
krishanteringen.  
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Risk- och sårbarhetsanalys  1

Förebyggande 
Kommunen har i uppdrag att analysera och värdera vilka extraordinära händelser som kan komma 
att inträffa i kommunen.  

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheter inom 
Salems kommuns samhällsviktiga verksamheter, interna och externa kritiska beroenden samt öka 
kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser.  

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att Salems kommun ska få utökad kunskap om de risker 

och sårbarheter som är aktuella inom kommunen och på så sätt kunna skapa robusta system. 

I risk- och sårbarhetsanalysen presenteras kommunens allvarligaste risker, utifrån ett sannolikhets- 

och konsekvensperspektiv. Ett antal förslag på åtgärder har sedan tagits fram för att identifiera vad 

som skulle kunna genomföras för att antingen minska sannolikheten att risken inträffar och/eller 

konsekvensen av den inträffade händelsen.  

Kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys uppdateras vart fjärde år, senast den sista 

oktober året efter ordinarie val. Risk- och sårbarhetsanalysen följs upp i samband med den årliga 

uppföljningen som länsstyrelsen kräver av kommunerna i februari varje år.  

1 Mer om risk- och sårbarhetsanalysen finns att läsa i “Risk- och sårbarhetsanalys, Salems kommun 2019”. 
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Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Kommunens förslag till åtgärder ska prioriteras i en åtgärdsplan för risk- och
sårbarhetsanalysen.

● Samtliga förvaltningar kommer med start 2020 få i uppdrag att, utifrån de
kommunövergripande riskerna, ta fram sårbarhetsanalyser med tillhörande handlingsplan
för åtgärder. Sårbarhetsanalysen ska sedan kompletteras med lokala verksamhetsrisker.
Förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser ska sedan uppdateras vart fjärde år, senast
sista mars året efter ordinarie val.

● Förvaltningarnas handlingsplaner för åtgärder kommer att följas upp på central nivå av
kommunens säkerhetssamordnare i januari varje år, inför den obligatoriska
kommunövergripande risk-och sårbarhetsanalysuppföljningen. En sammanfattning av
förvaltningarnas uppföljning samt den kommunövergripande uppföljning ska även
presenteras för kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

Geografiskt områdesansvar 

Förberedande 
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, vilket betyder att kommunen, bland annat, har ett 
samordningsansvarar för allt som händer innanför kommunens geografiska gränser, gällande 
krisberedskap. Kommunen ansvarar för att samverkan mellan olika berörda aktörerna under en 
allvarlig eller extraordinär händelse fungerar. Detta är oberoende på om händelsen inträffar i en 
kommunal verksamhet eller inte.  

Samordningen innebär bland annat att berörda aktörer har samma uppfattning om: 
● lägesbild
● händelseutveckling
● inriktning för åtgärder
● vilka prioriteringar som bör göras

Det geografiska områdesansvaret innebär att Salems kommun ska: 
● verka för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder som kan krävas

före, under och efter en oönskad händelse.

Vid en oönskad händelse ska Salems kommun utöver detta även: 
● hålla relevanta aktörer informerade om läget och utvecklingen
● samordna informationen som ska förmedlas till allmänheten med andra berörda aktörer

Regional samverkan 

Händelser som inträffar i närliggande kommuner kan få direkt påverkan på Salems kommun, ett bra 
samarbete redan innan inträffade händelser är därför viktigt. Även nationella och internationella 
händelser kan få stor påverkan på kommunen och dess invånare. Länsstyrelsen i Stockholms län har i 
uppdrag att snabbt informera och dela en gemensam lägesbild med berörda aktörer. Den 
gemensamma satsningen Samverkan Stockholmsregionen, ska stärka regionens förmåga att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Genom att vara med att utveckla förmågan till inriktning och 
samordning i regionen är Salems kommun en aktiv part i detta forum. Målet är att skapa en trygg, 
säker och störningsfri region.  
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Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Kommunen ska arbeta fram rutiner för hur samordningen mellan kommunala och privata
aktörer inom kommunens geografiska gränser ska gå till.

Övning och utbildning  2

Förberedande 
För att säkerställa kunskapsnivån ska krisledningen årligen utbildas eller övas på området. 
Övningarna ska vara baserade på identifierade risker utifrån den aktuella risk- och 
sårbarhetsanalysen och en av utbildningarna varje mandatperiod ska beröra höjd beredskap. Vid 
planering för en övning eller utbildning ska även hänsyn till aktuella skeenden i samhället tas.  

Kommunen ska aktivt delta i regionala övningar och utbildningar som syftar till att öka kommunens 
förmåga att hantera oönskade händelser som inträffar utanför kommunens geografiska 
områdesansvar, men som kan komma att få direkt eller indirekt påverkan på kommunen. 

Respektive förvaltningschef ansvarar för att den egna personalen är utbildad och övad i sitt uppdrag 
för att kunna hantera en eventuell kris. Cheferna inom samhällsviktig verksamhet ansvarar att egen 
personal är utbildad och övad i sitt uppdrag. Övriga verksamhets-/enhetscheferna ansvarar för att 
utbilda sin personal i den omfattningen som verksamheten kräver. Samtlig personal i Salems 
kommun ska ha kunskap om kommunens krishanteringsorganisation. Övningarna och utbildningar 
kan med fördel samordnas mellan olika förvaltningar och verksamheter.  

Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Kommunen ska fortsätta att stärka sin lokala krishanteringsförmåga genom att utveckla
möjligheten till att öva enkelt.

Krishantering  3

Hanterande 
Oönskade händelser kommer tyvärr alltid att kunna inträffa i kommunen. När en sådan händelse 
inträffar måste kommunen ha en organisation för att hantera dessa händelser. Enligt 
ansvarsprincipen ansvarar varje enhet för sin verksamhet både i kris och under normala 
förhållanden. Dock kan det finnas tillfällen där ordinarie verksamhet inte har möjligheten att hantera 
händelsen. Kommunen måste därför ha en organisation som kan gå in och stötta och avlasta en 
verksamhet som drabbas av oönskade händelser.  

2  Mer om övning och utbildning finns att läsa i “Utbildning- och övningsplan för krishantering”.  - Under      framtagning, klar 2019. 
3 Mer om kommunens arbete med krishanterings finns att läsa i “Plan för extraordinära händelser - Salem kommuns krishanteringsplan” - 
Under framtagning, klar 2019. 
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Krishanteringsorganisation 
Kommunens krisledningsorganisation består av krisledningsnämnden och kommunens centrala 
tjänstemannaorganisation för krishantering, krisledningsgruppen. Samtliga förvaltningar ska ha egna 
krisledningsgrupper, varje verksamhet som har identifierats som samhällsviktig ska även dem ha 
egna krisgrupper - för att kunna starta upp ett krishanteringsarbete. Till kommunens centrala 
krisledningsgrupp finns olika stödverksamheter kopplade.  

Krisledningsnämnd  4

En extraordinär händelse kan få till följd att kommunens ordinarie nämnder inte kan fullgöra sina 
uppgifter. Krisledningsnämnden beslutar om inriktningen för insatsen, eventuella omprioriteringar 
för berörda verksamheter samt fattar beslut i ärenden av ekonomisk karaktär. Ordföranden i 
krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion.  

Krisledningsgruppen 
En allvarlig händelse i kommunen kan få konsekvenser som förvaltningarnas egna 
krisledningsgrupper inte kan hantera, vid det tillfället träder den centrala krisledningsgruppen i kraft. 
Krisledningsgruppens uppgift är att organisera krishanteringsarbetet med hjälp av tillgängliga 
resurser och genom god samverkan med andra aktörer. Krisledningsgruppen ansvarar för 
kommunikationen både internt och extern. Om krisledningsnämnden har trätt i funktion bereder 
krisledningsgruppen ärenden och beslut till nämnden och ansvarar för att arbeta i den inriktning som 
nämnden beslutar. 

4 Mer om krisledningsnämndens ansvar och skyldigheter finns att läsa i “Reglemente för krisledningsnämnden”. 
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Krisledningsgruppen består av följande funktioner: 

● Ledning - Kommundirektören tillika gruppens ordförande 
● Samordning - Säkerhetssamordnaren 
● Kommunikation - Kommunikationschefen 
● Analys och lägesbild - Kommunsekreteraren  

 
Beroende på händelse kommer berörda förvaltningschefer samt experter lyftas in i 
krisledningsgruppen.  
 
Ansvarsfördelning vid en händelse 
Enligt krishanteringsprinciperna ska en kris hanteras på en så lokal nivå som möjligt. I de flesta fall 
kan en störning i en verksamhet hanteras av ordinarie verksamhet men om så inte är fallet ska 
hanteringen lyftas upp till nästa nivå. 
 
Mindre händelse/störning - Nivå 1 
En mindre händelse ska hanteras av respektive förvaltnings krisledningsgrupp.  

● En mindre händelse kännetecknas av att den är isolerad. Det vill säga att den endast 
påverkar en verksamhet/enhet. Händelsen får ingen eller minimal medial uppmärksamhet 
samt kan hanteras inom berörd förvaltning. 

Allvarlig händelse - Nivå 2 
En allvarlig händelse hanteras av krisledningsgruppen. 

● En allvarlig händelse kännetecknas av att den berör eller kan komma att beröra flera 
enheter/verksamheter/förvaltningar eller att man behöver samverka med externa aktörer. 
Man förväntar sig en stor medial uppmärksamhet och det finns därför stor vikt av att 
samordna informationsflödet. 

Extraordinär händelse - Nivå 3 
Vid en extraordinär händelse aktiveras kommunens krisledningsnämnd.  

● En extraordinär händelse kännetecknas av att det är en allvarlig störning eller risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma insatser. Det finns ett 
stort behov av inrikningsbeslut samt att händelsen eller hanteringen av händelsen kan få 
stora ekonomiska konsekvenser, stor medial uppmärksamhet eller bilda stor lokal opinion.  

 
Stödfunktioner 
POSOM  5

POSOM-gruppens uppgift är att bidra med krisstöd vid större olyckor och katastrofer när drabbade 
och deras anhöriga behöver hjälp med psykiskt och socialt omhändertagande, samt lindra i akuta 
situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt. Ansvarig för POSOM är kommunens 
socialchef.  
 
Kriskommunikationsgruppen   6

För att kunna hantera den extra påfrestningen av kommunikation som en allvarlig eller extraordinär 
händelse kan leda till kan krisledningsorganisationen förstärkas med en kriskommunikationsgrupp. 
Kriskommunikationsgruppen har till uppgift att bland annat samla in och bearbeta fakta, producera 
intern och extern information, kontinuerligt uppdatera den interna och externa webbplatsen samt 
kommunicera via sociala medier. Ansvarig för kriskommunikationsgruppen är kommunens 
kommunikationschef. 

5 Mer om POSOM finns att läsa i “Handlingsplan för POSOM-gruppen i Salems kommun”. 
6 Mer om kommunens kriskommunikationsarbete finnas att läsa i “Riktlinjer för kriskommunikation”.   
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Upplysningscentralen 
Vid stort tryck från allmänheten och media upprättas en upplysningscentral, som har till uppgift att 
avlasta kommunens telefonväxel. Upplysningscentralen ska fungera som en länk mellan 
krisledningsorganisationen och allmänheten. Ansvarig för upplysningscentralen är kommunens 
HR-chef. 

Utveckling och vidare arbete under mandatperioden 

● Under mandatperioden ska kommunen säkerställa att krisledningsgruppen har uthållighet
samt möjlighet att bedriva krisledningsarbete dygnet runt.

● Varje förvaltning och samhällsviktig verksamhet ska bygga upp sina
krishanteringsorganisationer enligt den centrala strukturen.

● Samtliga förvaltningar ska ha uppdaterade krishanteringsplaner.
● Samhällsviktiga verksamheter ska ha en krisgrupp med tillhörande krisplan.
● Kommunen ska utveckla arbetet med kriskommuniksationsgruppen.
● Kommunen ska utveckla arbetet med upplysningscentralen samt ta fram rutiner för dess

arbete.
● Kommundirektörens uppgifter i krisledningsorganisationen ska förtydligas i en instruktion för

dennes arbete.

Rapportering 

Hanterande  
Salems kommun ska hålla länsstyrelsen underrättad om sina förberedelser för krishantering. Genom 
att följa de lagkrav och de kompletterande kraven i överenskommelsen om kommunernas 
krisberedskap hålls länsstyrelsen uppdaterad om förberedelsearbetet i kommunen. Salems kommun 
är även en aktiv aktör i Samverkan Stockholmsregionen där länsstyrelsen är drivande. Genom att 
vara med att arbeta fram regionala inriktningar för krishantering får länsstyrelsen en 
kompletterande bild av det förberedande arbete som sker i kommunen. 

Vid en extraordinär händelse ska kommunen ge länsstyrelsen lägesrapporter om,  
inträffade händelser, vidtagna och planerade åtgärder samt förväntad utveckling. Genom 
kommunens arbete i Samverkan Stockholmsregionens aktiverade läge har kommunen en förmåga 
att delge en gemensam lägesbild till länsstyrelsen och samtliga berörda aktörer inom länet. Forumet 
ger kommunen även en god förmåga till samverkan. För att kunna hantera rapporteringen under 
ordinarie verksamhet samt under kris har Salems kommun tillgång till och utbildad personal i olika 
tekniska lösningar, exempelvis telefon, e-post, WIS och Rakel. 
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Ekonomi 

Förebyggande 
Kommunen får varje år ett bidrag genom överenskommelse mellan MSB och SKL om kommunernas 
krisberedskap. Bidraget ska hjälpa kommunerna att finansiera de uppgifter som framgår av kap. 2 
och 3 i LEH. Salems kommun använder medlet till att finansiera en säkerhetssamordnare, som bland 
annat har i uppdrag att arbeta med kommunens risk-och sårbarhetsanalyser, planera inför 
extraordinära händelser, bevaka det geografiska områdesansvaret, se till att ansvarig personal är 
utbildad och övad inom krishantering, rapportera till myndigheter, samt arbeta med samverkan. 

Medlen används också direkt för att stärka kommunens krisberedskap, bland annat, genom att 
finansiera olika utbildningar och övningar inom organisationen. 
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Bilaga 1 - Krishanteringsdokument 
Listan beskriver de dokument som är kopplade till det övergripande styrdokumentet för krishantering. 

Dokument Ansvarig/ 
Samordning 

Beslutas av Beslutas när Uppföljnin
g 

Lagstöd 

Övergripande 
styrdokument för 
krishantering 

Säkerhetssamordnaren Kommunfullmäktige Senast 31 dec året efter ordinarie 
val 

2 kap. 1 § lagen (2006:544) 
LEH,  
2§ förordningen 
(2006:637) FEH &  
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Plan för extraordinär 
händelse - Salems 
kommuns 
krishanteringsplan 

Säkerhetssamordnaren Kommundirektören Senast 31 dec året efter ordinarie 
val samt uppdateras efter behov 

2 kap. 1§ lagen (2006:544) 
LEH, 
2§ förordningen 
(2006:637) FEH & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Utbildnings- och 
övningsplan för 
krishantering 

Säkerhetssamordnaren Kommundirektören Senast 31 dec året efter ordinarie 
val samt uppdateras årligen 

2 kap. 8§ lagen (2006:544) 
LEH, 
2§ förordningen 
(2006:637) FEH & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Reglemente för 
krisledningsnämnd 

Kommunsekreteraren  Kommunfullmäktige 6 kap, 44§ lagen 
(2017:725) KL & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & SKL 

Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Säkerhetssamordnaren Kommunstyrelsen Senast 31 oktober året efter 
ordinarie val 

Årlig 
uppföljning: 
15 februari 

2 kap. 1§ lagen (2006:544) 
LEH & 
6§ & 12§ förordningen 
(2006:637) FEH 

Åtgärdsplan baserad på 
risk- och 
sårbarhetsanalysen 

Säkerhetssamordnaren Kommunstyrelsen Upprättas senast andra kvartalet 
året efter antagande av risk- och 
sårbarhetsanalysen 

Årlig 
uppföljning: 
15 februari 

2 kap. 1§ lagen (2006:544) 
LEH & 
6§ förordningen 
(2006:637) 

Kriskommunikationspla
n 

Kommunikationschefen Kommunikationschefe
n 

Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Handlingsplan för 
POSOM-gruppen i 
Salems kommun 

Socialchefen Socialchefen Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Rutiner för 
upplysningscentralen 

HR-chefen HR-chefen Upprättas senast andra kvartalet 
året 2020, revideras sedan vart 
annat år och uppdateras efter 
behov 

Rutiner för 
krisledningsarbete 

Säkerhetssamordnaren Säkerhetssamordnaren Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Förvaltningsspecifika Förvaltningschefen Respektive nämnd Upprättas senast tredje kvartalet Årlig 



13 av 12 

risk- och 
sårbarhetsanalyser inkl 
åtgärdsplan 

2020. Revideras sedan till sista 
mars 2022, därefter vart fjärde år.  

uppföljning: 
15 januari 

Förvaltningsspecifika 
krishanteringsplaner 

Förvaltningschefen Förvaltningschefen Revideras vart annat år och 
uppdateras efter behov 

Krisplaner för 
samhällsviktig 
verksamhet 

Verksamhetschefen Verksamhetschefen Revideras årligen och uppdateras 
efter behov 

Instruktion för 
kommundirektörens 
uppgifter/roll i 
krisberedskapsarbetet 

Kommundirektören Kommunstyrelsen 7  kap, 22§ lagen 
(2017:725) KL & 
Överenskommelse om 
kommunernas 
krisberedskap - MSB & 
SKL, 7 kap  2 § KL  
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2019:335 - 163

Säkerhetsskyddschef för Salems kommun 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen ska det vid en verksamhet finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. “Vid verksamhet som 
förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en 
säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som 
föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning. Vid myndigheter ska 
säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef.” 2 kap. §2 förordning 
(2018:658) 

I samband med fastställandet av överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunernas arbete 
med civilt försvar 2018-2020, har man kommit överens om att kommuner ska ha en 
säkerhetsskyddschef. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fatta beslut om
säkerhetsskyddschef.
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören, vidaredelegat
säkerhetsskyddschefen att:

a. teckna kommunstyrelsen som myndighet i säkerhetsskyddsfrågor
b. placering i säkerhetsklass samt besluta om registerkontroll
c. ingå säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen
d. utfärda interna föreskrifter om kommunens säkerhetsskydd
e. upprätta säkerhetsskyddsanalys samt säkerhetsskyddsplan

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare  

Kommunstyrelsen 

Säkerhetsskyddschef för Salems kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fatta beslut om
säkerhetsskyddschef.

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören, vidaredelegat
säkerhetsskyddschefen att:

a. teckna kommunstyrelsen som myndighet i säkerhetsskyddsfrågor
b. placering i säkerhetsklass samt besluta om registerkontroll
c. ingå säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen
d. utfärda interna föreskrifter om kommunens säkerhetsskydd
e. upprätta säkerhetsskyddsanalys samt säkerhetsskyddsplan

Sammanfattning av ärendet 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen ska det vid en verksamhet finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt.  

“Vid verksamhet som förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart 
obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i 

enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning.
Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef.” 

2 kap. §2 förordning (2018:658)

I samband med fastställandet av överenskommelsen mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) om 
kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020, har man kommit överens om att 
kommuner ska ha en säkerhetsskyddschef.  

Ärendet 

Säkerhetsskyddslagen reglerar kommunernas skyldigheter om säkerhetsskydd vid 
verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. I kommunen ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet och är direkt underställd 
kommundirektören. 

Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585): 
● Skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota

Sveriges säkerhet.
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● Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskyddet innefattar tre områden, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 
personalsäkerhet. Informationssäkerhet förebygger att uppgifter som omfattas av 
sekretess och som rör Sveriges säkerhet inte röjs, förändras, förstörs, eller görs 
otillgängligt för behöriga. Säkerhetsskyddet ska anpassas så att endast behöriga får 
tillgång till uppgifter eller verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet. Endast 
personer som är pålitliga ut säkerhetssynpunkt får delta i verksamhet som rör Sverige 
säkerhet.  

Salems kommun har i dagsläget ingen utsedd säkerhetsskyddschef och föreslår 
kommunstyrelsen att delegera ansvaret att utse funktionen till kommundirektören. 

I säkerhetsskyddschefens arbetsuppgifter ingår bland annat att göra 
säkerhetsskyddsanalyser, upprätta säkerhetsskyddsplaner och vid behov också åtgärds- 
och handlingsplaner kopplat till arbetsområdet samt placera funktioner som ska ha 
tillgång till verksamheter eller uppgifter som rör Sveriges säkerhet i säkerhetsklass. 

För att tydliggöra säkerhetsskyddschefens befogenheter föreslås att ärenden gällande 
säkerhetsskydd förs in i kommunstyrelsens delegeringsordning.  

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:233 - 116

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun

I Salems kommuns lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad 
som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Grundläggande 
bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen 
(SFS 1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Salems kommun skall upprätthållas. De lokala 
ordningsföreskrifterna reviderades senast den 30 september 2010.

Förslaget innebär framförallt en revidering av språk och laghänvisningar. Förändringarna 
gäller utökning av vad som ska likställas med offentlig plats och uppstyrning av avfyrning av 
fyrverkerier. Förslaget innebär ett förbud inom vissa områden samt tillståndsansökan för att 
avfyra fyrverkerier på offentliga platser. Nyårsafton är undantaget. 

Förslaget till lokala ordningsföreskrifter har remitterats till kommunens nämnder samt till 
externa remissinstanser. Efter remisstiden har förslaget bearbetats ytterligare en gång. De 
antagna föreskrifternas expedieras därefter för fastställande av Länsstyrelsen i Stockholms 
län och införande i Stockholms läns författningssamling.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 november 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Salems kommun att gälla från 
och med den 15 januari 2020.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Salems kommun att
gälla från och med den 15 januari 2020.

Ärendet
I Salems kommuns lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad 
som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Grundläggande 
bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (SFS 1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare 
bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Salems kommun skall upprätthållas. De 
lokala ordningsföreskrifterna reviderades senast den 30 september 2010.

Förslaget innebär framförallt en revidering av språk och laghänvisningar. Förändringarna 
gäller utökning av vad som ska likställas med offentlig plats och uppstyrning av avfyrning av 
fyrverkerier. Förslaget innebär ett förbud inom vissa områden samt tillståndsansökan för 
att avfyra fyrverkerier på offentliga platser. Nyårsafton är undantaget. 

Förslaget till lokala ordningsföreskrifter har remitterats till kommunens nämnder samt till 
externa remissinstanser. Efter remisstiden har förslaget bearbetats ytterligare en gång. De 
antagna föreskrifternas expedieras därefter för fastställande av Länsstyrelsen i Stockholms 
län och införande i Stockholms läns författningssamling.

En sammanställning av inkomna remissvar redovisas i bilaga 1. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Victoria Skynäs
Kommundirektör Säkerhetssamordnare

Bilagor
Bilaga 1 - Sammanställning av inkomna remissvar
Bilaga 2 - Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun
Bilaga 3 - Kartbilagor 
Delges
Länsstyrelsen



Bilaga 1 - Sammanställning av svar på remiss av lokala 
ordningsföreskrifter 

Remissvar 2 

Södertäljepolisen 2 

SBFF 2 

Salems centrum, ägare 2 

Södertälje kommun 2 

Botkyrka kommun 2 

Barn- och utbildningsnämnden 2 

Socialnämnden 2 

Bygg- och miljönämnden 3 

Kultur- och fritidsnämnden 3 

Näringslivskommitten 3 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 3 

Kommunala pensionärsrådet 3 

Miljöpartiet 3 



Remissvar 

Södertäljepolisen 
Remissvar: 

Förtydligande av stycket “Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt 
alkoholdrycksliknande preparat som överstiger 3,5 volymprocent får inte, annat än i samband med 
tillåten utskänkning, förtäras…”.

Annars får en öl på 3,5% drickas men inte en cider på 3,5% på samma plats. 

Kommentar kommunen: 
Ändringen tas med i förslag till föreskrifter. 

SBFF 
Remissvar: 
Angående § 7 om containrar och hur containern får förvaras. Förslag till tillägg:  
Containrar bör placeras minst 6 meter från närmaste fasad om den är öppen samt minst 4 meter om 
det är täckt.  

Kommentar kommunen: 
Ändringen tas med i förslag till föreskrifter. 

Salems centrum, ägare 
Remissvar: Inga inkomna synpunkter, kommunstyrelseförvaltningen har besvarat frågor. 

Botkyrka kommun 
Remissvar: Ingen erinran 

Barn- och utbildningsnämnden 
Remissvar: Inga synpunkter 

Socialnämnden 
Remissvar: 

1. Skickar med  följande frågeställningar: Varför är det inte alkoholförbud på bryggorna i
Barrtorp, Uttringe, Garnudden?

2. Varför är enda stället med koppeltvång på löparbanor?
3. Är det inte lag på att ha hunden kopplad?

Kommentar kommun: 
1. Kommunen har fyra kommunala bryggor: Bergvik, Barrtorp, Garnudden och Uttringe. Ändrat

i förslaget till alkoholförbud på samtliga kommunala bryggor.
2. Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: Salems centrum, Rönninge centrum,

kommunala idrottsanläggningar och kommunalt anlagda och uppmärkta motionsspår.
3. Enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter finns underlag som innebär att

hundar ska hållas under extra tillsyn vissa tider om året med hänsyn till vilt, men annars
inget allmänt koppeltvång. En mening har lagts till i förslaget att “Hundar ska hållas under
tillsyn med hänsyn till omgivningen”.
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Bygg- och miljönämnden 
Remissvar: 
Kartbilagorna kompletteras med visualisering av bestämmelserna Fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor § 14.  

Kommentar kommun: 
I paragrafen har inte kommunens vård- och omsorgsboenden, äldreboenden eller kommunens 
idrottsplatser skrivits ut för att inte behöva revidera ordningsföreskrifterna när nya tillkommer eller 
avskaffas. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att under § 10 “Förtäring av alkohol” att
“Murgrönan” och Ishall” tillförs texten “..på gårdar i anslutning till skola, 
förskola, fritidsgård och på skolgårdar angränsande offentlig plats..” 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att under § 19 “Idrottsplats” gäller att Kultur- och
fritidsnämnden har ansvar att fastställa ev avvikelser i öppethållande för enskild
idrottsanläggning.

Kommentar kommun: 
1. Murgrönan och ishallen är inte offentliga platser och omfattas inte av föreskrifterna.

Biblioteket är en offentlig plats och ligger inom kartområdet. Därmed är det redan förbjudet att 
förtära alkohol på biblioteket. Regler för förtäring av alkohol i kommunala byggnader regleras även i 
kommunens alkoholpolicy. 

2. Ändringen är tillagd i förslaget.

Näringslivskommitten 
Remissvar: 
Inga synpunkter.  

Politiska partier 

Miljöpartiet 
Remissvar: 

1. Vad gäller § 9 i förslaget till lokala ordningsföreskrifter som reglerar insamling av pengar
innebär förslaget till ny lydelse en utvidgning av vilka områden som omfattas av
tillståndsplikten för att samla in pengar. Detta kan mycket väl tolkas som att kommunen vill
förbjuda tiggeri, eller i vart fall att kommunen genom ändringen vill försvåra och inskränka
möjligheten att ge pengar till tiggare. Mot bakgrund av att kommunstyrelsens ordförande
även uttalat att han inte är främmande för att undersöka möjligheterna för ett lokalt
tiggeriförbud framstår det som ännu mera sannolikt att detta handlar om ett tiggeriförbud.
Miljöpartiet i Salem tar avstånd från att införa någon form av tiggeriförbud eller att på något
annat sätt begränsa möjligheten för människor i nöd att be om hjälp. Att be om pengar ska
stå varje människa fritt, liksom att det står varje människa fritt att själv bestämma om man
vill ge pengar till behövande.

2. Förtäring av alkohol. § 10 Som tillägg i § 10 anser vi att även Ersboda 4H-gård ska omfattas
av bestämmelserna om förtäring av alkohol.

3. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor § 14. Vi är positiva till att det genom förslagen
ändring av § 14 ska krävas tillstånd för att få använda pyrotekniska varor på alla offentliga
platser och naturreservat och att det även blir förbjudet att använda pyroteknik på
kommunens idrottsplatser och Ersboda 4H-gård. Detta är bra både ur ett miljö- och
hälsoperspektiv och för alla djurägare.
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Kommentar kommun: 
1. §9  har ändrats från:

För insamling av pengar i bössor eller liknande vid Rönninge station krävs, om insamlingen
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning,
polismyndighetens tillstånd.

Till:  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.  

Samma regler gäller då för samtliga offentliga platser i kommunen,  inte bara specifikt 
Rönninge station. Tillståndet omfattar aktiv insamling av pengar, inte tiggeri.  

2. Kommunen kontaktar Ersboda 4H-gård för att uppmuntra verksamheten att ta fram regler
för alkoholförtäring.
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  Förslag till lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun  1

Beslutade av kommunfullmäktige den 25 april 1996 med tillägg den 28 maj 1998, 23 mars 
2006, 15 juni 2006 och 30 juni 2010. 

Salems kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Salems kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i § 14 har till syfte att 
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 
varor. 

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap § 2 första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i § 12, 14 
och 16 är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 

§ 3

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. § 2 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:  

1. Salems centrum
2. Rönninge centrum inkl järnvägsstationen
3. Salems kyrkogård,
4. Säby begravningsplats,
5. Möllebadet
6. Skönviksparken
7. Söderby Torg

Lastning av varor med mera 

§ 4

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 

1 Antaget av kommunfullmäktige § xx den xxxx-xx-xx 
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genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 

§ 5

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

§ 6

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.  

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte 
ske någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

§ 7

Ägaren till sådan container, återvinningsbehållare och dylikt, som ska ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka densamma med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. Den som är i ägarens ställe är skyldig att göra motsvarande märkning med 
sitt namn, adress och telefonnummer. Containrar ska vara placerade minst 6 meter från 
närmaste fasad om den är öppen samt minst 4 meter om den är täckt. Det finns inget 
avståndskrav om containern är täckt och låst. Polismyndighetens tillstånd krävs för 
uppställning av container på offentlig plats.  

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 8

Markiser, flaggor, skyltar, träd eller andra hinder får inte skjuta ut över gångbana på lägre 
höjd än 2,30 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

Insamling av pengar 

§ 9

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
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När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

§ 10

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 
preparat som överstiger 3,5 volymprocent får inte, annat än i samband med tillåten 
utskänkning, förtäras 

1. i Salems Centrum, inklusive den park som avgränsas av Säbyhus, Säbytorgsvägen,
Säbyvägen och förskolan Galaxen, samt de båda busshållplatserna i anslutning till
centrum på Säbytorgsvägen, se bilaga 1

2. i Rönninge centrum, inklusive bussterminalen, se bilaga 2
3. i Skönviksparken, se bilaga 2
4. vid Möllebadet, se bilaga 3
5. på gårdar i anslutning till skola, förskola, fritidsgård och på skolgårdar angränsande

offentlig plats,
6. på kommunala bryggor, se även bilaga 4, samt
7. på kommunens idrottsplatser.

Hundar och katter 

§ 11

Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i § 12 och 13. Detsamma gäller, 
beträffande § 12 tredje stycket, kattens ägare, den som tagit emot katt för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt. 

Det som sägs i § 12 och 13 gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och 
signalhund med tjänstetecken för personer med funktionsnedsättning, eller för polishund, 
eller motsvarande, i tjänst. 

§ 12

Hundar ska hållas under tillsyn med hänsyn till omgivningen. Hundar ska hållas kopplade 
inom följande områden: Salems centrum, Rönninge centrum, kommunala 
idrottsanläggningar och kommunalt anlagda och uppmärkta motionsspår.  

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Kopplingstvånget gäller dock 
inte inom privata, inhängnade områden. 

Hund och katt ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller 
vara märkt på sådant sätt att djurets ägare kan identifieras. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, vid Möllebadet, i allmänna lekparker och, 
vintertid, i kommunalt anlagda skidspår och skidbackar. 

Det är förbjudet att inom naturreservat medföra hund eller annat lösgående husdjur som 
inte är kopplat, med undantag av då jakt med drivande/stötande hund används i samband 
med eftersök.  
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§ 13

Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom område med sammanhållen bebyggelse 
samt utmed anlagda gång- och cykelvägar. Rastning av hundar får inte ske inom kommunala 
idrottsanläggningar.  

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 14

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor, förutom på 
Nyårsafton från kl 18.00 till kl 01.00 på Nyårsdagen. För pyrotekniska varor med styrpinne 
krävs även tillstånd från kommunen genom Södertörns brandförsvarsförbund.  

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 300 meter från 
Bostadsrättsföreningen Rönningeborgs byggnader, kommunens vård- och omsorgsboenden 
samt äldreboenden. Det är även förbjudet att använda pyroteknik på kommunens 
idrottsplatser, inom naturreservat samt på Ersboda 4H-gård.  

Skjutning med luftvapen med mera 

§ 15

Kolsyre-, luft- och fjädervapen samt paintballvapen får inte användas på offentlig plats eller 
i naturreservat.  

Ridning och motion 

§ 16

Ridning får inte ske i kommunalt anlagda motionsspår. 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 17

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 

Affischering

§ 18

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd av polismyndigheten för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad där rörelsen 
bedrivs och som rör rörelsen.  
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Idrottsplatser 

§ 19

Kommunens idrottsplatser håller öppet kl 08-22. Ansökan om ändrade öppettider hanteras 
av kultur- och fritidsnämnden. Avvikande öppettider anges på plats samt på kommunens 
webbsida.  

Se även paragraf § 10 för regler kring förtäring av alkohol, § 11-13 om hundar och katter 
samt § 14 om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.  

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 20

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna döms 
till penningböter enligt 3 kap. § 22 andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 



Bilaga 1 - Salems centrum 
§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.<BeslutsText>



Bilaga 2 - Rönninge centrum och Skönviksparken
§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.



Bilaga 3 - Möllebadet
§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.



§ 10 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning, förtäras inom rödmarkerat område.

Bilaga 4 - Bergviks brygga 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:163 - 000

Svar på motion - Stipendier för demokratiprojekt, väckt av 
Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) har lagt motion “Stipendier för demokratiprojekt”. Motionenären vill 
att ett demokratistipendium inrättas för unga 14-18 år och att stadgar och regler för 
stipendiet utarbetas av kultur- och fritidsnämnden.

Stipendiet ska rikta sig mot partipolitiskt obundna individer, grupper och föreningar som vill 
genomföra projekt för att öka ungas delaktighet, förståelse och insyn för den lokala 
demokratin. Stipendiet bör delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman föreslås 
till ett halvt basbelopp ca 22 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för Salems Kommuns 
Ungdomsdemokratistipendium 2005-2014, avslutades via ett beslut i kommunfullmäktige 
den 18 december 2019 § 92. Detta stipendium fördelades vid tre tillfällen. Övriga år delades 
det ej ut på grund av att det ej inkommit några förslag på stipendiater. Stipendiet kunde 
utdelas till enskilda eller grupper upp till 20 år som arbetat aktivt med frågor om demokrati 
för unga i Salem. Stipendiesumman var på 10 tkr.

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 § 
56. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Sändlista
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande över motion om “Stipendier för demokratiprojekt” 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå Anders 
Klerkefors (R) motion om “Stipendier för demokratiprojekt”. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Klerkefors (R) har lagt motion “Stipendier för demokratiprojekt”. Svar skall ha 
vara inne senast 24/10 2019. Motionen vill att man inrättar ett demokratistipendium för 
unga 14-18 år och att stadgar och regler för stipendiet utarbetas av kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ärendet 

Motionen vill att man inrättar ett demokratistipendium för unga 14-18 år och att stadgar 
och regler utarbetas av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiet ska rikta sig mot parti- 
politiskt obundna individer, grupper och föreningar som vill genomföra projekt för att 
öka ungas delaktighet, förståelse och insyn för den lokala demokratin. Stipendiet bör 
delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman föreslås till ett halvt basbelopp 
ca 22 tkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för Salems Kommuns Ungdomsdemokrati- 
stipendium 2005-2014, avslutades via ett beslut i KF 2014-12-18 § 92. Detta stipendium 
fördelades vid tre tillfällen . Övriga år delades det ej ut p g a det ej inkommit några förslag
på stipendiater. Stipendiet kunde utdelas till enskilda eller grupper upp till 20 år som 
arbetat aktivt med frågor om demokrati för unga i Salem. Stipendiesumman var på 10 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Erfarenheterna av arbetet med Ungdomsdemokratistipendiet och arbeta mot en öppen 
allmänhet gav få svar. Några av de som erhöll stipendiet var ex politiskt aktiva. Att ha en 
öppnare hållning till vilka som kan få stipendiet kan vara en framgångsfaktor och syftet 
att stimulera ungas arbete med demokratifrågor är givetvis positivt. Kultur- och fritids- 
förvaltningens erfarenheter av arbetet med Ungdomsdemokratistipendiet 2005-2014 är 
trots allt att intresset har tidigare visat sig för svagt och förordar att motionen avslås. 

Finansiering 

Medel att finansiera“Stipendier för demokratiprojekt” saknas i budget. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Annika Holmertz 
Fritidskonsulent 

Bilagor, 
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Motion “Stipendier för demokratiprojekt, av Anders klerkefors (R) 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors 
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2017:329 - 101

Motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av Mats 
Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 § 42 minoritetsåterremitterades 
motionen med motiveringen att svaret hänvisat till fel motion. 

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende skidspår i Garnuddsreservatet. 
Motionären yrkande då på att “spårsystemet i Garnuddsreservatet, i samband med den 
framtida utvecklingen av området, röjs med avsikt att möjliggöra skidåkning”. Den 27 
september 2012 § 44 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen. 

Gata, utemiljö och VA-enheten beskriver att en omfattande slyröjningar i Garnudden 
genomfördes våren 2019, med avseende på framkomlighet runt hela spåret. Vid röjningen 
fälldes träd och sly för att skapa öppnare miljö. I dagsläget finns inga ytterligare planer på att 
röja träd inom området.

I tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 beskrivs resultaten av bifallna motioner 2017-2019. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 oktober 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på återrmitterad motion - Uppföljning av bifallna 
motioner, väckt av Mats Nittve (MP)

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

Sammanfattning av ärendet
Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs 
en årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 § 42 
minoritetsåterremitterades motionen med motiveringen att svaret hänvisat till fel motion. 

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende skidspår i Garnuddsreservatet. 
Motionären yrkande då på att “spårsystemet i Garnuddsreservatet, i samband med den 
framtida utvecklingen av området, röjs med avsikt att möjliggöra skidåkning”. Den 27 
september 2012 § 44 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen. 

I tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 beskrivs resultaten av bifallna motioner 2017-2019. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, 
antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Motionen om skidspår samt dagsläget i naturreservatet
Motionen remitterades till kommunstyrelsens tekniska utskott, kultur- och fritidsnämnden 
och bygg- och miljönämnden för yttrande under 2012. Två av tre remissinstanser föreslog 
att motionen skulle bifallas medan den tredje bedömde att möjligheterna för att anlägga 
ett klassiskt skidspår som goda men att ett fristilsspår skulle innebära för stora ingrepp i 
naturupplevelsen. Kommunstyrelsen stab föreslog utifrån ovanstående resonemang att 
bifalla motionen förutsatt att skidspåret avser klassisk stil. 

Vilka åtgärder som vidtogs efter motionen bifölls är tyvärr inte dokumenterade. I de 
reviderade reservatsföreskrifterna samt nya skötselplan för Garnuddens naturreservat som 
antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 § 5 beskrivs de 
åtgärder och ingrepp som kan och utförs i reservatet samt vad reservatet och sjöarna 
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används till i dagsläget. 

I skötselplanen beskrivs det att “Badplatsen vid Möllebadet är mycket välbesökt. Vintertid 
används sjön för skridsko- och skidåkning” samt att “Sjön Uttran används flitigt som bad- 
och fiskesjö samt av båtlivet. Vintertid använd sjön för skridsko- och skidåkning”. 

I reservatföreskrifterna beskrivs åtgärder som inte får vidtas i reservatet, med undantag för 
“normal drift och underhåll av befintliga fritidsanläggningar (...) så som grillplatser, skidspår 
och bryggor”. 

Gata, utemiljö och VA-enheten beskriver att en omfattande slyröjningar i Garnudden 
genomfördes våren 2019, med avseende på framkomlighet runt hela spåret. Vid röjningen 
fälldes träd och sly för att skapa öppnare miljö. I dagsläget finns inga ytterligare planer på 
att röja träd inom området. 

Med hänvisning till ovanstående bedömer kommunstyrelseförvaltningen att yrkandet i 
motionen om skidspår i naturreservatet är uppfylld och att motionen om bifallna motioner 
kan därmed föreslås vara besvarad. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, 
antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

</BeslusText>
Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner
Motion - Uppföljning av bifallna motioner
Delges
Arkiv



2017-09-25

Motion om uppföljning av bifallna motioner

För fem år sedan biföll kommunfullmäktige en motion från MP, avseende fällning av ett antal 
träd i Garnudden. Idag är enda resultatet av detta bifall ett sprayat kryss på några träd i området. 
Detta är störande av flera skäl. Intentionerna i motionen har inte förverkligats, men framförallt 
har beslut i kommunfullmäktige inte följts.

Miljöpartiet yrkar därför

- Att det görs en årlig uppföljning av det konkreta resultatet av bifallna motioner i 
kommunfullmäktige.

För Miljöpartiet

_______________________________________________________________

Mats Nittve
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 42 KS/2017:329 - 101

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.
Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla träd. 
Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i 
kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan till Länsstyrelsen i 
Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 där vidtagna åtgärder för bifallna 
motioner redovisas.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 101/2019 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Yrkanden
Berit Karlsson (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motivationen att 
svaret hänvisat till fel motion. Sanna Jansson Wiberg (V) och Maria Trap (R) ansluter sig till 
yrkandet om återremiss.

Berit Karlsson (MP) yrkar i andra hand bifall till motionen. Anders Klerkefors (R) ansluter sig 
till bägge yrkanden. 

Lennart Kalderén (M) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och avslag på Berit Karlssons (MP) yrkande om återremiss. 

Proposition
Ordföranden ställer Berit Karlssons (MP) med fleras yrkande om återremiss mot att ärendet 
avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag. Votering begärs och verkställs. 

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja och den 
som vill återremittera ärendet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Berit 
Karlssons (MP) yrkande om återremiss. 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ 42 (forts.)

Voteringen utfaller enligt följande: 18 ledamöter röstar ja och 12 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunfullmäktige har 
därmed beslutat att ärendet ska minoritetsåterremitteras med motiveringen att svaret 
hänvisat till fel motion. 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet med motivationen att  
svaret hänvisat till fel motion.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 101 KS/2017:329 - 101

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.
Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla träd. 
Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i 
kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan till Länsstyrelsen i 
Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 där vidtagna åtgärder för bifallna 
motioner redovisas.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

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

Sammanfattning av ärendet
Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs 
en årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla 
träd. Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla 
träd i kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och 
kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan 
till Länsstyrelsen i Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, 
antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av  bifallna motioner.

Bifallna motioner 2017-2019
Den 28 september 2017 § 46 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Digitala 
handlingar i kommunens nämnder”,  väckt av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 
med hänvisning till att digitala handlingar ska utgöra ett komplement till pappersutskick. 
Flertal av kommunens nämnder har digitala utskick via länk på webbsidan eller e-post som 
ett komplement till pappersutskick.

Den 14 december 2017 § 59 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen 
“Dokumentera Salems kommuns förändring och utbyggnad”, väckt av Tommy Eklund (S). 
Projektet resulterade i utställningen “Salem snapshots” på Salems biblioteket under 
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sommaren 2019.

Den 14 december 2017 § 60 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen 
“Kommunala anslagstavlor”, väckt av Mats Nittve (MP). Regler för affischering finns 
framtagna på kommunens webbsida samt adresser för kommunens 11 anslagstavlor. 

Den 16 juni 2018 § 29 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Utökning av 
feriearbeten mot föreningsverksamheten”, väckt av Sanna Jansson Wiberg (V) avseende 
möjligheten att utvidga verksamhetsområdet för feriearbetet till att även omfatta 
föreningslivet. Under sommaren 2019 erbjöds feriearbetare platser inom kommunen, 
näringslivet och föreningslivet. 

På samma sammanträde § 30 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Giftfritt 
virke vid byggnation av lekplatser”, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C). Med 
bifallet fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
virke vid byggnation av lekplatser. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkände den 13 
mars 2019 riktlinjer för giftfritt material vid byggnation av lekplatser.

Två bifallna motioner har ännu inte verkställts. Den 21 februari 2019 § 5 beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla motionen “Tak för skuldbörda”, väckt av Mats Nittve (MP). 
Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att i samband med kommande översyn av kommunens 
mål föreslå ett eller flera mål kopplade till kommunens betalningsförmåga. Översynen av 
målarbetet pågår. 

Den andra motionen, “Porrfilter i skolor”, väckt av Håkan Paulsson (KD) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla den 13 juni 2019 § 24. Porrfiltret beräknas vara på plats 
under hösten och de tekniska förutsättningarna för detta utreds. 

Beroende på motionen har återrapportering eller information om de konkreta resultaten 
kommuniceras antingen till verkställande nämnden eller utskott eller via webbsidan. Alla 
motioner har eller är på väg att verkställas. 

År 2017 bifölls tre motioner, 2018 bifölls två motioner och i skrivande stund 2019 har två 
motioner bifallits. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande 
kommunikationsvägar, antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller 
via webbsidan är en tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av de 
bifallna motionerna. 

</BeslusText>
Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motion - Uppföljning av bifallna motioner
Delges
Arkiv
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Kommunfullmäktige 

…..……….       ….……… 

Ordf. sign.       Just. sign.

KF § 57

Inkomna motioner, interpellation och frågor

Inkomna motioner

Motion - Tak för skuldbörda, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Solpaneler på ishallen, väckt av Mats Nittve (MP)

Inkomna frågor

Sanna Jansson Wiberg (V) frågar socialnämndens ordförande Elisabeth Bovin Exner (M) om 
ensamkommande unga i asylprocess, se bilaga 7.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna för beredning. 

Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:183 - 101

Redovisning av obesvarade motioner 2019

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

Totalt är 24 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december kommer 18 motioner att ha passerat beredningstiden på ett 
år. Av dessa 24 planeras två att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november.  Ytterligare tre motioner planeras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
december. Två motioner är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat 
beredningstiden på ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 oktober 2019. 

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

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner 2019

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

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

Totalt är 24 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december kommer 18 motioner att ha passerat beredningstiden på 
ett år. Av dessa 24 planeras två att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 
21 november. Ytterligare tre motioner planeras på kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 december. Två motioner är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat 
beredningstiden på ett år.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner 2019

<BeslutsText>

Diarie- 
nummer

Motion Motionen 
väcktes

Notering

KS/2017:209
Motion - Upprättande av en klimatplan i Salems 
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP) 2017-05-11

Återremitterad 
av KF 2018-05-
17

KS/2017:329
Motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt 
av Mats Nittve (MP) 2017-11-23

Planeras KF 
2019-12-12

KS/2018:75
Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och 
tolerans för olikheter. Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:76
Motion - Historisk jämställdhet i Salems 
kommun, väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:159
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:162
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17

Planeras KF 2019-
11-21

KS/2018:163
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt 
av Anders Klerkefors (R) 2018-05-17

Planeras KF 2019-
12-12

KS/2018:200
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie 
Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:201
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17 Under beredning
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KS/2018:237

Motion - Stängning av skola och fritidshem för 
gemensam kompetensutveckling och planering, 
väckt av Maria Trap (R) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:238
Motion - Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander 
och Gunny Jörlén (C) 2018-06-14

Planeras 2019-
12-12

KS/2018:239
Motion - det ska vara lätt att göra rätt. Väckt av 
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:240
Motion - Ny len sand på Mölle Strand Väckt av 
Mia Franzén (L) 2018-06-14

Planeras KF 2019-
11-21

KS/2018:241

Motion - bättre tio sopor på återvinningen än 
en i skogen. Väckt av Mia Franzén (L) och Bo 
Eriksson (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:242
Motion - Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt 
av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:243
Motion - "Små grodorna" i Salems kommun, 
väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:327
Motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP) 2018-09-27 Under beredning

KS/2018:328
Motion - Trafiklekplats, väckt av Mats Nittve 
(MP) 2018-09-27 Under beredning

KS/2019:86
Motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:43
Motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av 
Berit Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:87

Motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt 
av Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och 
Anders Klerkefors (R) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:185

Motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, 
väckt av Anders Klerkefors (R) och Maria Trap 
(R) 2019-04-25 Under beredning

KS/2019:308
Motion- Ängsmarker på kommunens gräsytor, 
väckt av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) 2019-10-03 Under beredning
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KS/2019:309
Motion- Träd och klimat, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 2019-10-03 Under beredning
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:159 - 001

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till "Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" för 
mandatperioden 2019-2022. Den 13 juni 2019 § 29 reviderades bilagan med arvoden för 
Salems kommuns representanter i Södertörns överförmyndarnämnd. Då samtliga har varit 
valda till sina uppdrag under hela året föreslås att arvodet betalas ut för hela året.

Vice ordförande i tekniska utskottet har i dagsläget inget särskilt arvode utan får samma 
arvode som ledamöter och ersättare i utskottet. Förslaget är på 25 000 kr och ersätter 
arvodet för ledamot och ersättare i utskottet. Skillnaden är därmed 8 500 kr.

Ärendet behandlades på utskottet för nämndadministrationens sammanträde den 3 
november 2019 § 3. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska
utskott till 25 000 kr årligen.
2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott betalas ut retroaktivt för
hela 2019.
3. Arvodet för tidigare beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns
överförmyndarnämnd betalas ut retroaktivt för hela 2019.

______________________

Sändlista
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Utskottet för nämndadministration

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

UNO § 3 KS/2019:159 - 001

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

Lillemor Gladh (S) deltar inte i handläggningen av beslutspunkt tre på grund av jäv.

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till "Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" för 
mandatperioden 2019-2022. Den 13 juni 2019 § 29 reviderades bilagan med arvoden för 
Salems kommuns representanter i Södertörns överförmyndarnämnd. Då samtliga har varit 
valda till sina uppdrag under hela året föreslås att arvodet betalas ut för hela året.

Vice ordförande i tekniska utskottet har i dagsläget inget särskilt arvode utan får samma 
arvode som ledamöter och ersättare i utskottet. Förslaget är på 25 000 kr och ersätter 
arvodet för ledamot och ersättare i utskottet. Skillnaden är därmed 8 500 kr.

Ordförandens förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. K ommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens 
tekniska utskott till 25 000 kr årligen.

2. A rvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott betalas ut retroaktivt 
för hela 2019.

3. A rvodet för tidigare beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns 
överförmyndarnämnd betalas ut retroaktivt för hela 2019.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 3.

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut punkt 1 mot Anders Klerkefors (R) 
avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
Votering begärs och verkställs. 

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut 
röstar ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) yrkande om avslag röstar nej. Vinner 
nej har utskottet avslagit ordförandens förslag till beslut.

Voteringen utfaller enligt följande: 5 ledamöter röstar ja och 2 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Utskottet har därmed 
beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut.

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut punkt 2 under proposition och 
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Utskottet för nämndadministration

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

finner att utskottet beslutar i enlighet med det. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut punkt 3 under proposition och 
finner att utskottet beslutar i enlighet med det.

Utskottet för nämndorganisationens beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens 
tekniska utskott till 25 000 kr årligen.

2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott betalas ut 
retroaktivt för hela 2019.

3. Arvodet för tidigare beslutat arvode för ledamot/ersättare i 
Södertörns överförmyndarnämnd betalas ut retroaktivt för hela 
2019.

Reservation
Anders Klerkefors (R) reserverar sig mot beslutspunkt 1.

______________________

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens 
tekniska utskott till 22 000 kr. 

2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott samt tidigare 
beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd betalas 
ut retroaktivt för hela 2019. 

Ärendet
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för 
mandatperioden 2019-2022. Den 13 juni 2019 § 29 reviderades bilagan med arvoden för 
Salems kommuns representanter i Södertörns överförmyndarnämnd. Då samtliga har varit 
valda till sina uppdrag under hela året föreslås att arvodet betalas ut för hela året. 

Vice ordförande i tekniska utskottet har i dagsläget inget arvode. Förslaget på 22 000 kr är i 
nivå med vice ordförande i bygg- och miljönämnden.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Lön



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-12-02

1 av 2

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS/2019:1 - 000§ XX

Revidering av firmatecknare

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen återfinns 
i punkt 4 och 8.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Maria Johansson att två i förening
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria
Alkhouri, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Nada Letic, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa
Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
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eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen 
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som 
firmatecknare för kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Maria Johansson eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Maria Halef, Birgitta
Eklund och Agneta Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Maria Halef och Mia Kotala som behöriga företrädare
att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad
Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl,
ekonom Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Maria Johansson att två
i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M
9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Nada Letic, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa
Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats
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Bergström har som firmatecknare för kommunen.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att

utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena

Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Maria Johansson eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Maria Halef, Birgitta
Eklund och Agneta Forsslund två i förening att med elektronisk signatur
underteckna kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Maria Halef och Mia Kotala som behöriga
företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets
hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På 
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen 
återfinns i punkt 4 och 8.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Ekonomi
Lön




