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Kommunstyrelsen

Tid: Måndagen den 9 mars 2020, kl. 19.00

Plats: Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Svar på tillsynsrapport enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

4 Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan

5 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
kommunstyrelseförvaltningen år 2019

6 Kommunstyrelsens internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 
2020

7 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen år 2019

8 Kommunstyrelsens internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2020

9 Uppföljning av kommungemensam internkontrollplan 2019

10 Ansökan om extra medel för feriearbeten 2020

11 Behovsanalys för äldreboende

12 Gemensamhetslokal för serviceboende

13 Återrapportering om lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun

14 Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor

15 Svar på motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor, väckt av Ankie 
Bosander (C) och Raili Nilsson (C)

16 Svar på motion - Hållbart materialval vid byggen och reparationer, väckt 
av Mats Nittve (MP)

17 Revidering av firmatecknare
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Kommunstyrelsen

Lennart Kalderén (M) Linnea Edström
Ordförande Sekreterare
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Gruppmöten 

Borgerliga gruppen 

Måndag 2020-03-09 kl 18.00
Konferensrum Bergaholm 

Socialdemokraterna 

Måndag 2020-03-09 kl 17.30 
Konferensrum Lideby 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:68 - 200,KS/2020:76 - 190

Anmälningsärenden

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-17

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-02-19

Svar på brev från Islams Ahmadiyya Församling i Stockholm

Svar på rapport gällande GDPR från Södertörns överförmyndarnämnd 

Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX

Delegationsbeslut

Jan Lorichs, planeringsstrateg. Upphandling

Tilldelningsbeslut, Källsorteringskärl Dnr: TI 2019-2082

Tilldelningsbeslut, Smides, plåtarbeten och snöröjning tak Dnr: TI 2019-2074

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:153 - 000

Svar på tillsynsrapport enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

En tematisk tillsyn har utförts under perioden 1 september till 30 oktober 2019 av
dataskyddsombudet. Tillsynen utgår från en bestämd rättsfråga eller företeelse som
utvalts av dataskyddsombudet och där det finns en särskild risk för att den enskildes
rättigheter kan komma att kränkas. Personuppgiftsbehandlingar där
personuppgiftsbiträdesavtal saknas är inte giltiga, om en verksamhet låter en leverantör
hantera personuppgifter utan avtal kan det leda till bland annat sanktionsavgifter och
skadestånd.

 Tillsynen visar på en kommunövergripande nivå att brister finns i form av avsaknad av 
personuppgiftsbiträdesavtal till system och tjänster. Där avtal har tecknats har dock vissa 
avtal inte diarieförts. Det saknas grundläggande kunskap om informationshantering såsom 
diarieföring, arkivering och informationssäkerhet. I många delar är de kommunövergripande 
styrdokumenten föråldrade och de som finns är inte kända ute i verksamheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat översyn av de övergripande styrdokumenten och 
avser att följa de rekommendationer som dataskyddsombudet tagit fram i denna tillsyn. 
Genom att göra detta anser kommunstyrelseförvaltningen att förvaltningarna kommer att få 
fortsatt god kontroll på de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom verksamheten.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta arbeta
efter rapportens förslag.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Tematisk tillsyn kommunstyrelsen hösten 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta arbeta 
efter rapportens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

En tematisk tillsyn har utförts under perioden 1 september till 30 oktober 2019 av 
dataskyddsombudet. Tillsynen utgår från en bestämd rättsfråga eller företeelse som 
utvalts av dataskyddsombudet och där det finns en särskild risk för att den enskildes 
rättigheter kan komma att kränkas. Personuppgiftsbehandlingar där 
personuppgiftsbiträdesavtal saknas är inte giltiga, om en verksamhet låter en leverantör 
hantera personuppgifter utan avtal kan det leda till bland annat sanktionsavgifter och 
skadestånd.  

Tillsynen visar på en kommunövergripande nivå att brister finns i form av avsaknad av 
personuppgiftsbiträdesavtal till system och tjänster. Där avtal har tecknats har dock vissa 
avtal inte diarieförts. Det saknas grundläggande kunskap om informationshantering 
såsom diarieföring, arkivering och informationssäkerhet. I många delar är de 
kommunövergripande styrdokumenten föråldrade och de som finns är inte kända ute i 
verksamheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat översyn av de övergripande styrdokumenten 
och avser att följa de rekommendationer som dataskyddsombudet tagit fram i denna 
tillsyn. Genom att göra detta anser kommunstyrelseförvaltningen att förvaltningarna 
kommer att få fortsatt god kontroll på de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom 
verksamheten.  

Ärendet 

Tillsynen har skett kommunövergripande inom alla nämnders ansvarsområden. Det är 
kommunens nämnder som personuppgiftsansvariga för den behandling av 
personuppgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde. 

Tillsynen visar på en kommunövergripande nivå att det finns brister i form av att det 
saknas personuppgiftsbiträdesavtal, det finns tjänster och system där det saknas 
(huvud)avtal och det har också framkommit att en del avtal inte är diarieförda. Intrycket 
är från dataskyddsombudet att kommunövergripande styrdokument är i många delar 
föråldrade och att de som finns inte är kända ute i verksamheten. Det saknas 
grundläggande kunskaper i informationshantering såsom diarieföring, arkivering och 



TJÄNSTESKRIVELSE

2020-02-03 
Dnr 2019/153 

2 av 4 

informationssäkerhet. Det saknas kunskap och rutiner avseende upphandling och 
avtalsuppföljning. 

För kommunstyrelsen består bristerna i att det saknas avtal, avtal som är upprättade är 
inte alltid diarieförda och det saknas personuppgiftsbiträdesavtal för en del tjänster och 
system.  

Utifrån tillsynen har dataskyddsombudet givit rekommendationer på övergripande 
nivå: 

● Behandling av personuppgifter - Dataskyddsombudet rekommenderar att
kommunens integritetspolicy gås igenom på ett APT eller motsvarande träff och
att genomgången även omfattar var på intranätet information i olika frågor kan
hämtas och var mallar finns.

● Personuppgiftsbiträdesavtal - att kommunens mall för
personuppgiftsbiträdesavtal i första hand används.

● Diarieföring - att samtliga anställda får en muntlig genomgång i
offentlighetsprincipen.

● Avtalsdatabas - att samtliga förvaltningar har en avtalsdatabas där samtliga avtal
registreras med information om avtalstid, eventuell förlängning, kontaktperson
och hur uppföljning ska ske.

● Informationsklassning och konsekvensbedömning - Ta fram en tidsplan per
förvaltning med information om när förvaltningarnas tjänster och system ska
informationsklassas och vem eller vilka som är ansvariga för respektive
informationsklassning.

● Styrande dokument - prioritera att ta fram nya styrande dokument såsom
IT-säkerhetsplan och IT-strategi. Samt förankra de styrande dokumenten i
verksamheterna.

● Upphandling - att vid alla upphandlingar i förstudien utreda om personuppgifter
kommer behandlas eller inte. Om personuppgifter kommer behandlas ska det
redan i förstudien göras en inventering, informationsklassning, risk- och
sårbarhetsanalys och även en konsekvensbedömning som ska leda till att  ett
personuppgiftsbiträdesavtal tas fram redan från början.

● Registerförteckning - informera alla anställda om skyldigheten att föra en
registerförteckning.

Samtliga förvaltningar rekommenderas utföra följande åtgärder för samtliga 
förvaltningar och enheter:  

● Diarieför samtliga avtal och bilagor vilket inkluderar biträdesavtal
● Där huvudavtal saknas- påbörja en dialog med leverantören. Överväg om en ny

upphandling ska påbörjas.
● Där personuppgiftsbiträdesavtal saknas - inventera om biträdesavtal behövs,

påbörja en dialog med leverantör om behov av avtal finns. Överväg om en ny
upphandling ska påbörjas.

● Biträdesavtal som är tecknade innan 2018-01 behöver granskas för en eventuell
översyn.

● Registrera samtliga behandlingar av personuppgifter i systemstödet för
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registerförteckning och ange om biträdesavtal finns eller inte. 
● Informationsklassa samtliga tjänster. De tjänster där sekretessreglerad

information behandlas och/eller känsliga personuppgifter ska prioriteras. sätt
upp en tidsplan och tydliggör ansvar och roller.

● Genomför konsekvensbedömningar för de tjänster där behandlingen sannolikt
leder till en hög risk för att fysiska personers rättigheter och friheter. De tjänster
där sekretessreglerad information behandlas och/eller känsliga personuppgifter
ska prioriteras. Sätt upp en tidsplan och tydliggör ansvar och roller.

Utöver ovanstående rekommendationer bör följande delar tas om hand och 
genomföras så snart som möjligt inom kommunstyrelsens verksamheter: 

● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för de delar som ingår under
kommunstyrelsen) Inga särskilda rekommendationer utöver de på ett
övergripande plan.

● Ekonomi - Tillse att alla avtal är diarieförda
● HR - Tillse att det finns avtal med samtliga avtalspartners och prioritera att

teckna biträdesavtal. Samtliga tjänster ska ha en utsedd systemadministratör.
● IT - TIllse att samtliga avtal är diarieförda. Prioritera arbetet med att teckna

biträdesavtal. Biträdesavtal som är tecknade innan 2018-01 ska inventeras och
vid behov omförhandlas.

● Kansli - Tillse att samtliga avtal är diarieförda. Prioritera arbetet med att teckna
biträdesavtal.

Kommunstyrelseförvaltningens svar: 

1. Övergripande rekommendationer

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av de rekommendationer som tagits fram vid 
den tematiska tillsynen och utifrån dessa kommer åtgärder att vidtas. 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer för egen del och verka för att för övriga 
förvaltningar vidta följande åtgärder utförs utifrån rekommendationerna: 

● genomgång av integritetspolicy med medarbetarna
● tillse att i första hand använda kommunens mall för personuppgiftsbiträdesavtal
● hålla genomgång med medarbetarna kring reglerna av diarieföring
● diarieföra samtliga avtal och bilagor inklusive biträdesavtal
● upprätta huvudavtal där sådant saknas, alternativt överväga om ny upphandling

ska påbörjas
● upprätta personuppgiftsbiträdesavtal där sådant saknas
● granska personuppgiftsbiträdesavtal som är tecknade före 2018-01 om de är

giltiga
● tillse att registrering av samtliga behandlingar av personuppgifter sker i

systemstödet för registerförteckning
● tillse att informationsklassning sker av samtliga tjänster, med prioritering av

tjänster som behandlar sekretessreglerad information. En tidsplan med ansvar
och roller ska upprättas.

● genomföra konsekvensbedömningar för de tjänster där behandlingen sannolikt
leder till en ökad risk för fysiska personers rättigheter och friheter. En tidsplan
med ansvar och roller ska upprättas.
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● upprätta tidsplan med utsedda ansvariga för när tjänster och system ska
informationsklassas i SKLs verktyg KLASSA.

● vid förstudier till upphandling utreda om personuppgifter kommer att behandlas
och redan vid upphandling ta höjd för kravet på dataskydd och hantering av
personuppgifter.

Utöver detta ska kommunstyrelseförvaltningen se över möjligheten att utveckla den 
tjänst som tillhandahålls via Telge Inköp för avtalsdatabasen. Undersöka möjligheten att 
utöka med information om samtliga avtal samt med information om hur och när ett avtal 
behöver omförhandlas eller eventuellt förlängas och av vem. 

Utifrån den tematiska tillsynen är rekommendationen att prioritera att ta fram nya 
styrande dokument då flertalet av dessa är gamla. Kommunstyrelseförvaltningen har 
sedan en tid påbörjat arbetet med översyn av styrdokumentet och detta arbete kommer 
att fortlöpa.  

Utifrån de riktade rekommendationerna till kommunstyrelsens verksamheter avser 
kommunstyrelseförvaltningen att tillse att samtliga enheter diarieför de avtal som ännu 
ej lagts in diariet, tecknar avtal för de tjänster/system som saknar detta samt prioriterar 
arbetet med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal. 

Med dessa samlade insatser anser kommunstyrelseförvaltningen att förvaltningarna 
kommer att få en fortsatt god kontroll över personuppgiftsbehandlingar och rutiner som 
hanteras inom verksamhetsområdet.  

Finansiering 

Ärendet medför ingen ytterligare finansiering. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Rapport tematisk tillsyn hösten 2019 

Delges 

DPO 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:370 - 000

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 
2014:5 och en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän 
vägledning till plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vid framtagande av detaljplaner. 
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av 
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa 
förutsättningar för nationell åtkomst.

För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer Boverket att inte längre primärt 
reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i PBL i föreskrifter utan i första hand i ett 
särskilt allmänt råd. Boverkets förslag till nya föreskrifter syftar till att på en övergripande 
nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i 
detaljplaner. En förutsättning är att informationen är enhetlig och tydlig. 

Den föreslagna regleringen har härigenom också funktionen att främja tydlighetskravet i PBL. 
Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att den som är 
informationsansvarig och den som producerar sådan information som regleringen omfattar 
tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. Eftersom kommunen redan har 
programvara som uppfyller kraven medför föreskrifterna inte några större ekonomiska 
konsekvenser.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2020 som sitt svar på 
Remiss “Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till 
Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan”.

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Svar på remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2020-02-05 som sitt svar på Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan. 

Sammanfattning 

Boverket skickar ut remissen Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan för synpunkter. Salems kommun tillstyrker utan kommentar. 

Ärendet 
Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 
2014:5 och en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän 
vägledning till plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vid framtagande av detaljplaner. 
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av 
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa 
förutsättningar för nationell åtkomst. 

För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer Boverket att inte längre 
primärt reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i PBL i föreskrifter utan i första 
hand i ett särskilt allmänt råd. Boverkets förslag till nya föreskrifter syftar till att på en 
övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av 
informat- 
ionen i detaljplaner. En förutsättning är att informationen är enhetlig och tydlig. Den 
föreslagna regleringen har härigenom också funktionen att främja tydlighetskravet i PBL. 

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att den som är 
informationsansvarig och den som producerar sådan information som regleringen 
omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I detta fall är det i första 
hand kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att efter en given tidpunkt 
producera detaljplaner med stöd av programvara som kan uppfylla kraven i 
föreskrifterna. Detta innebär i sin tur att kommunerna vid behov innan dess har 
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säkerställt detta genom 
upphandling av programvaror. Samtidigt måste de intressenter som vill kunna 
tillgodogöra sig och bearbeta kunna hantera informationen i sina programvaror. 

Den 13 mars vill Boverket ha remissvar och planen är att kommunstyrelsens 
arbetsutskott behandlar remissvaret den 17 februari och att kommunstyrelsen beslutar 
remissvaret den 9 mars. 

Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom kommunen redan har programvara som uppfyller kraven medför föreskrifterna 
inte några större ekonomiska konsekvenser. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till
Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Delges 

Arkiv 
Boverket remiss@boverket.se 

mailto:remiss@boverket.se


Boverket
Missi \
Datum
2019- I2- I2 3.2. I

Diarienummer
6352/2018

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Enligt sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om
redovisning av reglering i detaljplan
Ni tår härmed tillfälle att yttra er över förslag: till Bovcrkcts föreskrifter och all-
manna r,td om dctuljplan och tillhorande kon-ck , cnxbcsk ri ,ning "am! Ilir~Li::,
till Hovcrkct« allmanna rad om redox ISl1lllg a\ regkrJllg I detaljplan med tillhorande
konsek vensheskri VI1 ing.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 13 mars 2020, Lämna syn-
punkterna i bifogade svarsfiler.

I första hand ska remissynpunkterna lämnas via e-post till remissCwboverket.se.
Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jonfjärd, Box 534,
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se

Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se .
. \.I \ .'

\ '. . I'

\ \ \', I
, Yvbnne S Ie'n~soh
\~ttschef

\

Bilaga:
- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
- Konsekvensutredning BFS 2020:xx - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
- Konsekvensutredning BFS 2020:xx - Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av
reglering i detaljplan
- Sändlista
- Svarsfil Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
- Svarsfil Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se



 
 

Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Förnamn Efternamn 
BFS 20xx:xx 
 

 

1 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan; 
Utkom från trycket 
den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och 
byggförordningen (2011:338). 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner 
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om detaljplan till 
följande lagar och förordningar 

– plan- och bygglagen (2010:900), och 
– plan- och byggförordningen (2011:338). 
De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre 

och indragen text i anslutning till den föreskrift som de hänför sig till. 
 
2 §    Denna författning innehåller bestämmelser om:  

1. inledning, innehåll och definitioner m.m. (1 kap.), 
2. digital detaljplaneinformation (2 kap.), 
3. avgränsningar och planområde (3 kap.), 
4. användningsbestämmelser för allmän plats (4 kap.), 
5. användningsbestämmelser för kvartersmark (5 kap.), 
6. användningsbestämmelser för vattenområde (6 kap.), och  
7. egenskapsbestämmelser (7 kap.).  

Definitioner 
3 §    I denna författning avses med: 

Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar användningen av 
allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 

Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 
Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 
Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som anger förutsättningar för 

genomförandet av användningsbestämmelser 
Nockhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnaden, eller i 

planbestämmelsen angivet plan, till yttertakets högsta del, 
Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 
Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 
Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet,  
Totalhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnadsverket, 

eller i planbestämmelsen angivet plan, till högsta punkten på byggnadsverket. 

2 kap. Digital information 
1 §    Med digital information avses i denna författning uppgifter i detaljplan och 
till detaljplanen hörande planbeskrivning i digitalt format. 
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I detta kapitel finns regler om följande digital information 
– detaljplaneinformation (3 §),  
– ärendeinformation (4−5 §§), och  
– information i planbeskrivning (6 §). 
 

2 §    Digital information som avses i 3–6 §§ ska kunna ingå i en överföring av 
digital information samt vara möjlig att återge i detaljplanens beslutade form. 
 
3 §    Reglering i en detaljplan som bestämts enligt 4−7 kap. 
(detaljplaneinformation) ska vara identifierbar, lägesbestämd samt punkt-, linje-, 
yt- eller volymbaserad. 

Digital koppling av information 
4 §    Följande information (ärendeinformation) ska digitalt kopplas till 
planområdet 

1. kommunens namn,  
2. detaljplanens namn, 
3. kommunens diarienummer för detaljplanen, 
4. hänvisning till beslutsprotokollet, 
5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 
6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. 
Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska även 

följande information digitalt kopplas till planområdet 
1. kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen, 
2. hänvisning till beslutsprotokollet, 
3. när ändringen påbörjades, och 
4. när ändringen fick laga kraft. 

 
5 §    Information om genomförandetid ska digitalt kopplas till planområdet.  

Om detaljplanen har olika genomförandetider ska information om 
genomförandetiderna digitalt kopplas till de användningsbestämmelser de gäller 
för.  

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska 
genomförandetiden digitalt kopplas till de bestämmelser ändringen avser. Vid 
ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte första 
och andra styckena. 
 
6 §    Informationen i planbeskrivningen ska digitalt kopplas till hela eller delar av 
planområdet.  

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte 
första stycket.   

 
7 §    Bestämmelser enligt 7 kap. 2− 25 §§ ska digitalt kopplas till den eller de 
användningsbestämmelser som de gäller för. 

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte 
första stycket. 
 
8 §    För en användningsbestämmelse som är tillfällig enligt 4 kap. 26 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ska information om den tid som den tillfälliga 
användningen får pågå digitalt kopplas till användningsbestämmelsen.  
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3 kap. Avgränsningar och planbestämmelser 
1 §    Ett planområde ska avgränsas horisontellt och får även helt eller delvis 
avgränsas vertikalt.  
 
2 §    Området som en planbestämmelse gäller inom ska avgränsas horisontellt 
och får även avgränsas vertikalt. 
  
3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i 
preciseringen är tillåtet.  
 
4 §    Planbestämmelser får inte innehålla hänvisningar till planbeskrivningen, 
andra handlingar eller författningar.  

4 kap. Användningsbestämmelser för allmän plats 
1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2−10 §§ får användas vid 
reglering med användningsbestämmelser på allmän plats i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.  

Torg  
2 §    Användningen torg ska tillämpas för områden för alla typer av torg med 
tillhörande verksamheter. I användningen ingår även komplement som behövs för 
torgets funktion. 

Tabell 1 Torg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Torg DP_AP_Torg 

Tabell 2 Precisering av bestämmelsen torg 

Precisering Bestämmelsekod  
Salutorg DP_AP Torg_Salu 
Busstorg DP_AP_Torg_Buss 
Annat torg DP_AP_Torg_Annan 

Väg  
3 §    Användningen väg ska tillämpas för områden avsedda främst för trafik till, 
från och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en tätort. I 
användningen ingår även komplement som behövs för vägens funktion. 

Tabell 3 Väg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Väg DP_AP_Väg 

Tabell 4 Precisering av bestämmelsen väg 

Precisering Bestämmelsekod  
Genomfartsväg DP_AP_Väg_Genomfart 
Infartsväg DP_AP_Väg_Infart 
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Annan väg DP_AP_Väg_Annan 

Gata 
4 §    Användningen gata ska tillämpas för områden avsedda främst för trafik 
inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår 
även komplement som behövs för gatans funktion. 

Tabell 5, Gata 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Gata DP_AP_Gata 

Tabell 6, precisering av bestämmelsen gata 

Precisering Bestämmelsekod  
Kollektivtrafikgata DP_AP_Gata_Kollektiv 
Industrigata DP_AP_Gata_Industri 
Huvudgata DP_AP_Gata_Huvud 
Lokalgata DP_AP_Gata_Lokal 
Gågata DP_AP_Gata_Ga 
Annan gata DP_AP_Gata_Annan 

Gång- och cykelväg  
5 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden avsedda för 
gång-, cykel- och mopedtrafik. I användningen ingår även komplement som 
behövs för vägens funktion. 

Tabell 7 Gång- och cykelväg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Gång- och cykelväg DP_AP_GC 

Tabell 8 Precisering av bestämmelsen gång- och cykelväg 

Precisering Bestämmelsekod  
Gångväg DP_AP_GC_Gang 
Cykelväg DP_AP_GC_CykelMoped 
Expresscykelväg DP_AP_GC_Express 
Enbart cykeltrafik DP_AP_GC_EnbartCykel 
Annan gång- och cykelväg DP_AP_GC_Annan 

Parkering 
6 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkering. I 
användningen ingår även komplement som behövs för parkeringens funktion. 

Tabell 9 Parkering 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Parkering DP_AP_Parkering 

Tabell 10 Precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod  
Bilparkering DP_AP_Parkering_Bil 
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Cykelparkering DP_AP_Parkering_Cykel 
Bussparkering DP_AP_Parkering_Buss 
Husbilsparkering DP_AP_Parkering_Husbil 
Lastbilsparkering DP_AP_Parkering_Lastbil 
Annan parkering DP_AP_Parkering_Annan 

Park 
7 §    Användningen park ska tillämpas för områden för grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även 
komplement till parkens användning. 

Tabell 11 Park  

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Park DP_AP_Park 

Tabell 12 Precisering av bestämmelsen park 

Precisering Bestämmelsekod  
Lek DP_AP_Park_Lek 
Spontanidrott DP_AP_Park_Spontan 
Annan park DP_AP_Park_Annan 

Natur  
8 §    Användningen natur ska tillämpas för områden för friväxande grönområden 
som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. 
Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till 
naturområdets användning ingår. 

Tabell 13 Natur 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Natur DP_AP_Natur 
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Tabell 14 Precisering av bestämmelsen natur 

Precisering Bestämmelsekod  
Skog DP_AP_Natur_Skog 
Våtmark DP_AP_Natur_Vatmark 
Annan natur DP_AP_Natur_Annan 

Skydd 
9 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden för åtgärder som skyddar 
mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion. I 
användningen ingår även komplement som behövs för skyddets funktion. 

Tabell 15 Skydd 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  
Skydd DP_AP_Skydd 

Tabell 16 Precisering av bestämmelsen skydd 

Precisering Bestämmelsekod  
Översvämningsyta DP_AP_Skydd_Oversvamning 
Bullervall DP_AP_Skydd_Bullervall 
Annat skydd DP_AP_Skydd_Annan 

Annan allmän plats 
10 §    Användningen annan allmän plats ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 2−9 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. 

Tabell 17 Precisering av användningen annan allmän plats 

Precisering  Bestämmelsekod  
Annan allmän plats DP_AP_AnnanAP_Annan 

5 kap. Användningsbestämmelser för kvartersmark  
1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2−22 §§ i detta kapitel får 
användas vid reglering med användningsbestämmelser på kvartersmark i 
detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.   

Bostäder  
2 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former av 
boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 
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Tabell 18 Bostäder 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Bostäder DP_KM_B2 

Tabell 19 Precisering av bestämmelsen bostäder 

Precisering Bestämmelsekod 
Andra bostäder DP_KM_B2_Annan 

Centrum  
3 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinationer av 
handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig 
verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Även 
komplement till centrumverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 20 Centrum 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Centrum DP_KM_C2 

Tabell 21 Precisering av bestämmelsen centrum 

Precisering Bestämmelsekod 
Bibliotek DP_KM_C2_Bibliotek 
Bio DP_KM_C2_Bio 
Restaurang DP_KM_C2_Restaurang 
Café DP_KM_C2_Cafe 
Gym DP_KM_C2_Gym 
Annat centrum DP_KM_C2_Annan 

Vård 
4 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet som 
avser människor. Även komplement till vårdverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 22 Vård 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Vård DP_KM_D2 

Tabell 23 Precisering av bestämmelsen vård 

Precisering Bestämmelsekod 
Vårdcentral DP_KM_D2_Vardcentral 
Tandvård DP_KM_D2_Tand 
Sjukhus DP_KM_D2_Sjukhus 
Kriminalvård DP_KM_D2_Kriminal 
Rättspsykiatrisk vård DP_KM_D2_Rattspsyk 
Annan vård DP_KM_D2_Annan 

Tekniska anläggningar 
5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt 
ändamål. Även komplement till den tekniska anläggningen ingår i användningen. 

Tabell 24 Tekniska anläggningar 
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Bestämmelse Bestämmelsekod 
Tekniska anläggningar DP_KM_E2 

Tabell 25 Precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 
Värmeverk DP_KM_E2_Varmeverk 
Fjärrvärmeverk DP_KM_E2_Fjarrvarmeverk 
Kraftvärmeverk DP_KM_E2_Kraftvarmeverk 
Fjärrkylanläggning DP_KM_E2_Fjarrkyl 
Vattenreservoar DP_KM_E2_Vattenreservoar 
Avloppsreningsverk DP_KM_E2_Reningsverk 
Fördröjningsmagasin DP_KM_E2_Fordrojning 
Pumpstation DP_KM_E2_Pump 
Dagvattendamm DP_KM_E2_Dagvattendamm 
Avloppsanläggning DP_KM_E2_Avlopp 
Avfallsanläggning DP_KM_E2_Avfall 
Vattenverk DP_KM_E2_Vattenverk 
Vindkraftverk DP_KM_E2_Vindkraftverk 
Ställverk DP_KM_E2_Stallverk 
Transformatorstation DP_KM_E2_Transformator 
Andra tekniska anläggningar DP_KM_E2_Annan 

Flygtrafik 
6 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverksamhet och 
kompletterande handel och service till resenärer. Även komplement till 
flygtrafikverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 26 Flygtrafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Flygtrafik DP_KM_F2 

Tabell 27 Precisering av bestämmelsen flygtrafik 

Precisering Bestämmelsekod 
Annan flygtrafik DP_KM_F_Annan 

Drivmedel 
7 §    Användningen drivmedel ska tillämpas för områden för hantering och 
försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i mindre 
omfattning. Även komplement till drivmedelsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 28 Drivmedel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Drivmedel DP_KM_G2 

Tabell 29, precisering av bestämmelsen drivmedel 

Precisering Bestämmelsekod 
Drivmedel utan kompletterande försäljning DP_KM_G2_DrivUtanForsalj 
Laddstation för elfordon DP_KM_G2_Laddstation 
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Annat drivmedel DP_KM_G2_Annat 

Detaljhandel 
8 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel med varor 
och tjänster. Även komplement till handelsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 30 Detaljhandel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Detaljhandel DP_KM_H2 

Tabell 31 Precisering av bestämmelsen detaljhandel 

Precisering Bestämmelsekod 
Detaljhandel utom handel med livsmedel DP_KM_H2_EjLivs 
Handel med livsmedel DP_KM_H2_Livs 
Handel med skrymmande varor DP_KM_H2_Skrym 
Detaljhandel utom handel med livsmedel 
och skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjLivsEjSkrym 

Detaljhandel utom handel med 
skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjSkrym 

Industri 
9 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 
industriverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 32 Industri 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Industri DP_KM_J2 
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Tabell 33 Precisering av bestämmelsen industri 
Precisering Bestämmelsekod 
Lager DP_KM_J2_Lager 
Logistik  DP_KM_J2_Logistik 
Upplag DP_KM_J2_Upplag 
Processindustri DP_KM_J2_Process 
Annan industri DP_KM_J2_Annan 

Kontor  
10 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor, 
tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen 
varuhantering. Även komplement till kontorsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 34 Kontor 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Kontor DP_KM_K2 

Tabell 35 Precisering av bestämmelsen kontor 

Precisering Bestämmelsekod 
Annat kontor DP_KM_K2_Annan 

Odling och djurhållning 
11 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden för olika 
typer av växtodling, djurhållning samt djurvård. Även verksamhetsanknuten 
försäljning ingår. Även komplement till odlings- och djurhållningsverksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 36 Odling och djurhållning 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Odling och djurhållning DP_KM_L2 

Tabell 37 Precisering av bestämmelsen odling och djurhållning 

Precisering Bestämmelsekod 
Koloniområde DP_KM_L2_Koloni 
Odlingslotter DP_KM_L2_Odlingslotter 
Handelsträdgård DP_KM_L2_Handelstradgard 
Plantskola DP_KM_L2_Plantskola 
Betesmark DP_KM_L2_Bete 
Djursjukhus DP_KM_L2_Djursjukhus 
Veterinär DP_KM_L2_Veterinar 
Annan odling och djurhållning DP_KM_L2_Annan 

Begravningsplats  
12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för 
begravningsändamål. Även komplement till begravningsverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 38 Begravningsplats 
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Bestämmelse Bestämmelsekod 
Begravningsplats DP_KM_M2 

Tabell 39 Precisering av bestämmelsen begravningsplats 

Precisering Bestämmelsekod 
Minneslund DP_KM_M2_Minneslund 
Begravningsplats för djur DP_KM_M2_Djur 
Annan begravningsplats DP_KM_M2_Annan 

Friluftsliv och camping 
13 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden för det 
rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast avsedda för 
tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggnader och anläggningar 
för service ingår i användningen. Även komplement till friluftsliv- och 
campingverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 40 Friluftsliv och camping 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Friluftsliv och camping DP_KM_N2 

Tabell 41 Precisering av bestämmelsen friluftsliv och camping 

Precisering Bestämmelsekod 
Camping DP_KM_N2_Camping 
Motionsanläggning DP_KM_N2_Motion 
Friluftsbad DP_KM_N2_Bad 
Friluftsområde DP_KM_N2_Friluftsomrade 
Skidbacke DP_KM_N2_Skidbacke 
Annat friluftsliv och camping DP_KM_N2_Annan 

Tillfällig vistelse 
14 §    Användningen tillfällig vistelse ska tillämpas för områden för alla typer av 
tillfällig övernattning samt konferensanläggningar. Även komplement till 
verksamheten ingår i användningen. 

Tabell 42 Tillfällig vistelse  

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Tillfällig vistelse DP_KM_O2 

Tabell 43 Precisering av bestämmelsen tillfällig vistelse  

Precisering Bestämmelsekod 
Hotell DP_KM_O2_Hotell 
Vandrarhem DP_KM_O2_Vandrarhem 
Konferensanläggning DP_KM_O2_Konferens 
Förläggningsboende DP_KM_O2_Forlaggning 
Annan tillfällig vistelse DP_KM_O2_Annan 
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Parkering 
15 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkerings-
anläggningar. Även komplement till parkeringsverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 44 Parkering 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Parkering DP_KM_P2 

Tabell 45 Precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod 
Parkeringshus DP_KM_P2_Hus 
Cykelparkering DP_KM_P2_Cykel 
Bussparkering DP_KM_P2_Buss 
Annan parkering DP_KM_P2_Annan 

Besöksanläggningar 
16 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 
verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa 
verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och 
övriga besöksanläggningar. Även komplement till besöksverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 46 Besöksanläggningar 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Besöksanläggningar DP_KM_R2 

Tabell 47 Besöksanläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 
Golfbana DP_KM_R2_Golf 
Badhus DP_KM_R2_Bad 
Ishall DP_KM_R2_Is 
Hästsport DP_KM_R2_Hastsport 
Idrottsplats DP_KM_R2_Idrott 
Djurpark DP_KM_R2_Djur 
Skidanläggning DP_KM_R2_Skid 
Motorsportbana DP_KM_R2_Motorsport 
Mässhall DP_KM_R2_Masshall 
Arena DP_KM_R2_Arena 
Folkpark DP_KM_R2_Folkpark 
Museum DP_KM_R2_Museum 
Kulturhus DP_KM_R2_Kultur 
Teater DP_KM_R2_Teater 
Konserthus DP_KM_R2_Konsert 
Lokal för religiösa ändamål DP_KM_R2_LokalForReligiosa 
Annan besöksanläggning DP_KM_R2_Annan 
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Skola 
17 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fritidshem, 
skola eller annan jämförlig verksamhet. Även komplement till skolverksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 48 Skola 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Skola DP_KM_S2 

Tabell 49 Precisering av bestämmelsen skola 

Precisering Bestämmelsekod 
Förskola DP_KM_S2_Forskola 
Grundskola DP_KM_S2_Grundskola 
Gymnasium DP_KM_S2_Gymnasium 
Annan skola DP_KM_S2_Annan 

Trafik 
18 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spårtrafik med 
tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår spårområden, och liknande 
anläggningar samt stations- och servicebyggnader. Även komplement till 
trafikverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 50 Trafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Trafik DP_KM_T2 

Tabell 51 Precisering av bestämmelsen trafik 

Precisering Bestämmelsekod 
Resecentrum DP_KM_T2_Resecentrum 
Busstation DP_KM_T2_Busstation 
Järnvägsstation DP_KM_T2_Jarnvagsstation 
Taxistation DP_KM_T2_Taxistation 
Järnväg DP_KM_T2_Jarnvag 
Spårväg DP_KM_T2_Sparvag 
Tunnelbana DP_KM_T2_Tunnelbana 
Linbana DP_KM_T2_Linbana 
Spårreservat DP_KM_T2_Sparreservat 
Vägreservat DP_KM_T2_Vagreservat 
Annan trafik DP_KM_T2_Annan 

Annat samhällsviktigt ändamål  
19 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för områden 
för totalförsvarets militära del, räddningstjänsten och annat liknande samhälls-
viktigt ändamål. Även komplement till verksamheten ingår i användningen. 
Användningen ska alltid preciseras.  

Tabell 52 Precisering av bestämmelsen annat samhällsviktigt ändamål 

Precisering Bestämmelsekod  
Totalförsvarets militära del DP_KM_U2_TotalforsvarMilitar 
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Utryckningsfordon DP_KM_U2_Utryckning 
Räddningstjänst DP_KM_U2_Raddningstjanst 
Annat samhällsviktigt ändamål DP_KM_U2_Annan 

Hamn  
20 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för hamnverksamhet och 
sjötrafik med kompletterande handel och service. Även komplement till 
hamnverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 53 Hamn 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Hamn DP_KM_V2 

Tabell 54 Precisering av bestämmelsen hamn 

Precisering Bestämmelsekod 
Småbåtshamn DP_KM_V2_Smabat 
Färjeterminal DP_KM_V2_Farje 
Varv  DP_KM_V2_Varv 
Sjösäkerhetsanordning DP_KM_V2_Sjosakerhet 
Annan hamn DP_KM_V2_Annan 

Verksamheter  
21 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verk-
samhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till verksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 55 Verksamheter 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
Verksamheter DP_KM_Z2 

Tabell 56  Precisering av bestämmelsen verksamheter 

Precisering Bestämmelsekod 
Verkstad DP_KM_Z2_Verkstad 
Bilprovning DP_KM_Z2_Bilprovning 
Partihandel DP_KM_Z2_Partihandel 
Annan verksamhet DP_KM_Z2_Annan 

Annan kvartersmark 
22 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 2−21 §§ i detta kapitel inte är tillämpliga. Användningen ska 
alltid preciseras. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.  

Tabell 57 Precisering av bestämmelsen annan kvartersmark 

Precisering Bestämmelsekod 
Annan kvartersmark DP_KM_Y2_Annan 
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6 kap. Användningsbestämmelser för vattenområde  
1 §    Endast den användning som är reglerad i 2 § i detta kapitel får användas vid 
reglering med användningsbestämmelser på vattenområde i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.  

Vattenområde  
2 §    Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med mindre 
anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.  

Tabell 58 Vattenområde 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 
Vattenområde DP_VO_W2 

Tabell 59 Precisering av bestämmelsen vattenområde 

Precisering Bestämmelsekod 
Hamn DP_VO_W2_Hamn 
Småbåtshamn DP_VO_W2_Smabatshamn 
Bryggor DP_VO_W2_Bryggor 
Förtöjningsplats DP_VO_W2_Fortojning 
Farled DP_VO_W2_Farled 
Testbana DP_VO_W2_Testbana 
Skoterled DP_VO_W2_Skoter 
Landningsbana DP_VO_W2_Landning 
Väg på is DP_VO_W2_VagPaIs 
Annat vattenområde DP_VO_W2_Annan 

7 kap. Egenskapsbestämmelser  
1 §    Endast de egenskapsbestämmelser som är reglerade i 2− 27 §§ i detta kapitel 
får användas vid reglering med egenskapsbestämmelser i detaljplan.  

Underkategori, formuleringar av bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa 
det som anges i tabellerna nedan. Hakparentesen [text vid behov] ska vid behov 
ersättas med text eller tas bort. Övriga hakparenteser ska ersättas med siffra eller 
text.  

Där formulering av bestämmelse saknas ska istället underkategori med 
tillhörande underkategorikod enligt tabellerna följas.  

Utformning av allmän plats  
2 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats ska tillämpas för att reglera 
preciserat ändamål och utformning på allmän plats. 

Tabell 60 Utformning av allmän plats 

Underkategori Underkategorikod 
Utformning av områden för fordonstrafik DP_AP_Eg_UtformAP_Fordon 
Utformning av områden för gång och 
cykel 

DP_AP_Eg_UtformAP_GC  

Utformning av områden för dagvatten DP_AP_Eg_UtformAP_Dagv 
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Utformning av områden för lek och 
aktivitet 

DP_AP_Eg_UtformAP_LekAktivitet 

Utformning av vegetation DP_AP_Eg_UtformAP_Veg 
Användning av byggnader DP_AP_Eg_UtformAP_AnvAvByggn 
Placering DP_AP_Eg_UtformAP_Plac  
Markens utformning DP_AP_Eg_UtformAP_Mark 
Utformning av byggnad DP_AP_Eg_UtformAP_UtfByggnad  
Skydd mot störningar DP_AP_Eg_UtformAP_SkyddStorning 
Annan utformning av allmän plats DP_AP_Eg_UtformAP_Annan  

Utnyttjandegrad 
3 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att reglera 
bebyggandets största och/eller minsta omfattning.  
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Tabell 61 Utnyttjandegrad 

Underkategori Formulering av bestämmelser Bestämmelsekod  
Största area i 
procent 

Största bruttoarea är [siffra] % 
av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_BruttoEgen 

Största area i 
procent 

Största bruttoarea är [siffra] % 
av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_BruttoAnv 

Största area i 
procent 

Största byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_ByggnadsEgen 

Största area i 
procent 

Största byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_ByggnadsAnv 

Största area i 
procent 

Största öppenarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Oppen 

Största area i 
procent 

Största bruksarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Bruks 

Största area i 
procent 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Annan 

Största area i 
kvm 

Största bruttoarea är [siffra] m² 
per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_BruttoFastigh 

Största area i 
kvm 

Största bruttoarea är [siffra] m² DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Brutto 

Största area i 
kvm 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_ByggnadsareaFastigh 

Största area i 
kvm 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Byggnadsarea 

Största area i 
kvm 

Största öppenarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Oppen 

Största area i 
kvm 

Största bruksarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Bruks 

Största area i 
kvm 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Annan 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruttoarea är [siffra] % av 
fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_BruttoEgen 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruttoarea är [siffra] % av 
fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_BruttoAnv 

Minsta area i 
procent 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_ByggnadsEgen 

Minsta area i 
procent 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_ByggnadsAnv 

Minsta area i 
procent 

Minsta öppenarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Oppen 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruksarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Bruks 

Minsta area i 
procent 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Annan 

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² 
per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_BruttoFastigh 
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Underkategori Formulering av bestämmelser Bestämmelsekod  
Minsta area i 
kvm 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_BruttoKvm 

Minsta area i 
kvm 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_ByggnadsFastigh 

Minsta area i 
kvm 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Byggnads 

Minsta area i 
kvm 

Minsta öppenarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Oppen 

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruksarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Bruks 

Minsta area i 
kvm 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Annan 

Area under mark Största [text] under mark är 
[siffra] m² [text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_StorstaKvm 

Area under mark Högsta utnyttjandegrad under 
mark är [siffra] % [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_HogstaProc 
 

Area under mark Minsta [text] under mark är 
[siffra] m² [text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_MinstaKvm 

Area under mark Lägsta utnyttjandegrad under 
mark är [siffra] % [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_LagstaProc 

Area under mark [fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_Annan 

Annan 
utnyttjandegrad 

Största bruttoarea är [siffra] m² 
per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_StorstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² 
per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_MinstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_StorstaByggnadsKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_MinstaByggnadsKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_Annan 

Höjd på byggnadsverk 
4 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för 
att reglera höjd på byggnadsverk.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med och anges i 
förhållande till bestämmelser om markens höjd.  
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Tabell 62 Höjd på byggnadsverk 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Nockhojd 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_NockhojdNollplan 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Totalhojd 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_TotalhojdNollplan 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Nockhojd 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_NockhojdNollplan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Totalhojd 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_TotalhojdNollplan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Annan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Nockhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Nockhojd 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Nockhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_NockhojdNollplan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Totalhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Totalhojd 
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Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Totalhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_TotalhojdNollplan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Annan 

Begränsning av markens utnyttjande  
5 §    Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande ska tillämpas på 
kvartersmark för att reglera att ett område inte får förses med byggnad eller viss 
typ av byggnad, att ett område endast får förses med byggnad under mark eller att 
komplementbyggnad är den enda typ av byggnad som får placeras inom ett 
område.  

Tabell 63 Begränsning av markens utnyttjande 

Underkategori Underkategorikod 
Marken får inte förses 
med byggnad 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EjByggnad 

Endast 
komplementbyggnad 
får placeras 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EndKompleme
nt 

Endast byggnad 
under mark 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_ByggnadUnder
Mark   

Takvinkel  
6 §    Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
lutning i grader på tak. 

Tabell 64 Takvinkel 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Största takvinkel Största takvinkel 
är [siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Storsta 

Största takvinkel Största takvinkel 
för [text] är [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 

Största takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Annan 
Minsta takvinkel  Minsta takvinkel 

är [siffra] grader 
DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Minsta 

Minsta takvinkel Minsta takvinkel 
för [text] är [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Byggnad 

Minsta takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Annan 
Exakt takvinkel  Takvinkeln ska 

vara [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Exakt 

Exakt takvinkel Takvinkeln för 
[text] ska vara 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Byggnad 

Exakt takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Annan 
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Fastighetsstorlek 
7 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek ska tillämpas på kvartersmark för att 
reglera största eller minsta fastighetsstorlek. 

Tabell 65 Fastighetsstorlek 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Största 
fastighetsstorlek 

Största 
fastighetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Storsta_Storsta 

Minsta 
fastighetsstorlek 

Minsta 
fastighetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Minsta_Minsta 

Placering 
8 §    Bestämmelser om placering ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsverks och tomters placering. 

Tabell 66 Placering 

Underkategori Underkategorikod 
Placering av byggnadsverk DP_KM_Eg_Plac_Byggnadsverk 
Annan placering DP_KM_Eg_Plac_AnnanPlac 

Utformning 
9 §    Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsverks form, färg och material, fasadutsmyckningar, typer av 
byggnadsverk samt utformning av tomt.  

Tabell 67 Utformning 

Underkategori Underkategorikod 
En- och tvåbostadshus DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva 
Flerbostadshus DP_KM_Eg_Utform_Flerbostad 
Annan typ av byggnadsverk DP_KM_Eg_Utform_AnnanTypAvByggnadsverk 
Byggnadsverks form DP_KM_Eg_Utform_Form 
Byggnadsverks färg DP_KM_Eg_Utform_Farg 
Byggnadsverks material DP_KM_Eg_Utform_Material 
Fasadutsmyckningar DP_KM_Eg_Utform_Fasadutsmyckning 
Annan utformning DP_KM_Eg_Utform_AnnanUtform 

Utförande  
10 §    Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsteknik samt markens genomsläpplighet. 

Tabell 68 Utförande 

Underkategori Underkategorikod 
Grundläggning  DP_KM_Eg_Utforande_Grundlagg 
Entréer DP_KM_Eg_Utforande_Entre 
Ventilation DP_KM_Eg_Utforande_Ventilation 
Dagvatten DP_KM_Eg_Utforande_Dagvatten 
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Schaktningsnivå DP_KM_Eg_Utforande_Schaktningsniva 
Annat utförande DP_KM_Eg_Utforande_AnnatUtforande 

Byggnaders användning 
11 §    Bestämmelser om byggnaders användning ska tillämpas på kvartersmark 
för att reglera hur byggnaders användning avgränsas eller fördelas. 

Tabell 69 Byggnaders användning 

Underkategori Underkategorikod 
Byggnaders användning DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_ByggnAnv 
Lägenhetsutformning DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_Lagenhetsutform 

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter  
12 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter ska 
tillämpas på kvartersmark för att reglera andelen lägenheter av olika slag i 
bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 

Tabell 70 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

Underkategori Underkategorikod 
Lägenhetsfördelning DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LghFordelning 
Storlek på lägenheter DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LgHStorlek 

Markens anordnande och vegetation  
13 §    Bestämmelser om markens anordnande och vegetation ska tillämpas på 
kvartersmark för att reglera markförhållanden, vegetation och parkering. 
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Tabell 71 Markens anordnade och vegetation 

Underkategori Underkategorikod 
Markförhållanden DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Markforhallanden 
Vegetation DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Vegetation 
Parkering och lastning DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_ParkeringLastning 
Annan mark DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_AnnanMark 

Stängsel och utfart  
14 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång ska tillämpas på 
allmän plats och kvartersmark för att reglera var stängsel ska finnas samt var 
utfart och annan utgång får respektive inte får anordnas mot allmän plats.  

Tabell 72 Stängsel och utfart 

Under-
kategori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Utfart DP_AP_Eg_StangselUtfart_Utfart DP_KM_Eg_StangselUtfart_Utfart 
Stängsel DP_AP_Eg_StangselUtfart_Stangsel DP_KM_Eg_StangselUtfart_Stangsel 

Skydd av kulturvärden 
15 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på allmän plats tillämpas för 
att reglera hur befintliga miljöer som är särskilt värdefulla ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på kvartersmark tillämpas för att 
reglera hur befintliga byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter som är 
särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt ska skyddas. 

Tabell 73 Skydd av kulturvärden 

Under-
kategori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Byggnads-
verk 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggnads
verk 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggnadsve
rk 

Byggnadsdel DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggnads
del 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggnadsd
el 

Bebyggelse-
område 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Bebyggel
seomr 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Bebyggelse
omr 

Tomt - DP_KM_Eg_SkyddKultur_Tomt 
Annat skydd 
av 
kulturvärden 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_AnnatSky
ddKultur 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_AnnatSkydd
Kultur 

Rivningsförbud 
16 §    Bestämmelser om rivningsförbud ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att befintliga byggnader som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
rivas.  

Första stycket gäller även byggnader som i sig inte är särskilt värdefulla men 
som ingår i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Tabell 74 Rivningsförbud 
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Underkategori Underkategorikod allmän 
plats 

Underkategorikod kvartersmark  

Rivningsförbud DP_AP_Eg_Rivningsforbud_
Rivningsforbud 

DP_KM_Eg_Rivningsforbud_Rivnings
forbud 

Varsamhet 
17 §    Bestämmelser om varsamhet ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera vilka karaktärsdrag och värden hos befintliga 
byggnader och bygglovspliktiga anläggningar som varsamheten speciellt ska 
inriktas på. 

Tabell 75, Varsamhet 

Underkategori Underkategorikod allmän plats Underkategorikod 
kvartersmark  

Varsamhet  DP_AP_Eg_Varsam_Varsam DP_KM_Eg_Varsam_Varsam 

Skydd mot störningar 
18 §    Bestämmelser om skydd mot störningar ska tillämpas på kvartersmark för 
att reglera skyddsåtgärder för att motverka markföroreningar, olyckor, 
översvämning och erosion, skyddsåtgärder för att motverka störningar från 
omgivningen samt högsta tillåtna nivåer på störning.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med bestämmelser 
om villkor för lov eller villkor för startbesked. 

Tabell 76 Skydd mot störningar 

Underkategori Underkategorikod 
Buller DP_KM_Eg_Skydd_Buller 
Vibration DP_KM_Eg_Skydd_Vibration 
Ljus DP_KM_Eg_Skydd_Ljus 
Markföroreningar DP_KM_Eg_Skydd_Markfororening 
Olyckor DP_KM_Eg_Skydd_Olyckor 
Översvämning DP_KM_Eg_Skydd_Oversvamning 
Erosion DP_KM_Eg_Skydd_Erosion 
Högsta tillåtna värden DP_KM_Eg_Skydd_HogstaTillatnaVarden 
Annat skydd mot störningar DP_KM_Eg_Skydd_AnnatSkyddMotStorning 

Markreservat för allmännyttiga ändamål  
19 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål ska tillämpas på 
allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett område 
reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål.  

Tabell 77 Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Underkat
egori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Elektronis
k 
kommunik
ation 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 
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Energianl
äggningar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_Energi 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Energi 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Energi 

Underjordi
ska 
ledningar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

Luftlednin
gar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

Gång- och 
cykeltrafik 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_GC 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_GC 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_GC 

Körtrafik DP_KM_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

Bro DP_KM_Eg_Markreserva
t_Bro 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Bro 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Bro 

Brygga DP_KM_Eg_Markreserva
t_Brygga 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Brygga 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Brygga 

Tunnel DP_KM_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar  
20 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar ska 
tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett 
område reserveras för att ge utrymme för en gemensamhetsanläggning. 

Tabell 78 Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

Under-
kategori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Gemensam
hetsanlägg
ning 

DP_AP_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

DP_KM_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

DP_VO_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

Villkor för lov  
21 §    Bestämmelser om villkor för lov ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att lov för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring 
av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har 
genomförts.  

Tabell 79 Villkor för lov  

Underkategori Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvartersmark 

Trafikanläggning DP_AP_Eg_VillkorLov_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Trafikanl 
Energianläggnin
g 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Energianl DP_KM_Eg_VillkorLov_Energianl 

Anläggning för 
vattenförsörjning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Vattenanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Vattenanl 

Avloppsanläggni
ng 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Avloppsanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Avloppsanl 

Rivning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Rivning 

Ombyggnad av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Ombyggna
d 

Flytt av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Flytt 
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Ändrad 
användning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_AndradAnv 

Ändring av utfart 
eller annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Utfart DP_KM_Eg_VillkorLov_Utfart 

Avhjälpande av 
markförorening 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Markforore
ning 

Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorLov_SkyddSake
rhet 

DP_KM_Eg_VillkorLov_SkyddSake
rhet 

Bulleråtgärd DP_AP_Eg_VillkorLov_Buller DP_KM_Eg_VillkorLov_Buller 

Villkor för startbesked  
22 §    Bestämmelser om villkor för startbesked ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har 
genomförts.  

Tabell 80 Villkor för startbesked  

Underkategori Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvartersmark 

Trafikanläggning DP_AP_Eg_VillkorStart_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorStart_Trafikanl 
Energianläggnin
g 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Energianl DP_KM_Eg_VillkorStart_Energianl 

Anläggning för 
vattenförsörjning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Vattenanl DP_KM_Eg_VillkorStart_Vattenanl 

Avloppsanläggni
ng 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Avloppsan
l 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Avloppsan
l 

Rivning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Rivning 

Ombyggnad av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Ombyggn
ad 

Flytt av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Flytt 

Ändrad 
användning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_AndradAn
v 

Ändring av utfart 
eller annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Utfart DP_KM_Eg_VillkorStart_Utfart 

Avhjälpande av 
markförorening 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Markforor
ening 

Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorStart_SkyddSak
erhet 

DP_KM_Eg_VillkorStart_SkyddSak
erhet 

Bulleråtgärd DP_AP_Eg_VillkorStart_Buller DP_KM_Eg_VillkorStart_Buller 
 

Ändrad lovplikt  
23 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att minska eller öka bygg-, rivnings- eller marklovplikt. 
Bestämmelser om ändrad lovplikt ska alltid preciseras med vad som avses. 

Tabell 81 Ändrad lovplikt 
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Underkategor
i 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark 

Ökad 
bygglovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadBy
gglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadByg
glov 

Minskad 
bygglovplikt  

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Bygglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_MinskadB
ygglov 

Ökad 
rivningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadRiv
ningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadRivn
ingslov 

Minskad 
rivningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Rivningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Rivningslov 

Ökad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadMa
rklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadMar
klov 

Minskad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Marklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Marklov 

Annan ändrad 
lovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Annan DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Annan 

Fastighetsindelningsbestämmelser  
24 §    Fastighetsindelningsbestämmelser ska tillämpas på allmän plats, 
kvartersmark och vattenområde för att reglera hur en fastighet eller samfällighet 
ska utformas. Fastighetsindelningsbestämmelser ska även tillämpas för att reglera 
att servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska 
skapas, ändras eller upphävas. 
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Tabell 82 Fastighetsindelningsbestämmelser 

Underkatego
ri 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Indelning i 
fastigheter 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 
 

Servitut DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

Ledningsrätt DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

Gemensamhe
tsanläggning 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

Annan 
rättighet 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

Upphävande av strandskydd  
25 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd ska tillämpas på allmän 
plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera var strandskyddet upphävs 
genom detaljplanen.  

Tabell 83 Upphävande av strandskydd 

Underkat
egori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Upphäva
nde av 
strandsky
dd 

DP_AP_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

DP_KM_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

DP_VO_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

Huvudmannaskap 
26 §    Bestämmelser om huvudmannaskap ska tillämpas på allmän plats för att 
reglera då den allmänna platsen ska ha enskilt huvudmannaskap.  

Tabell 84 Huvudmannaskap 

Underkategori Underkategorikod 
Enskilt huvudmannaskap DP_AP_Eg_Huvudman_EnskiltHuvudm 
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1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020. 
2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner som påbörjas efter den 

31 december 2021. 
 

På Boverkets vägnar 
 
 
FÖRNAMN EFTERNAMN 
 
 

 Förnamn Efternamn 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:77 - 049

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 
2019

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp kommunstyrelsens internkontrollplan för
2019. Uppföljningen visar på att internkontrollmomenten har genomförts enligt plan och
att resultaten för kontrollerna har varit överlag goda. Vissa kontroller har medfört
uppdatering av rutiner, information till verksamheterna och eventuella rättelser har
genomförts.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan
2019.

______________________

Sändlista

5



TJÄNSTESKRIVELSE

2010-01-31 
Dnr 2020/    . 

1 av 2 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av  kommunstyrelsen internkontrollplan 
2019. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp kommunstyrelsens internkontrollplan för 

2019. Uppföljningen visar på att internkontrollmomenten har genomförts enligt plan och 

att resultaten för kontrollerna har varit överlag goda. Vissa kontroller har medfört 

uppdatering av rutiner, information till verksamheterna och eventuella rättelser har 

genomförts. 

Systematiskt brandskyddsarbete 
Denna kontroll syftar till att se hur verksamheterna sköter det systematiska 
brandskyddsarbetet. Brandskyddskontroll sker fyra gånger per år och tidpunkten för 
denna internkontroll har skett på den sista för året. 

Resultat: Kontrollen resulterade i att flertalet verksamheter inte genomfört den sista 
systematiska brandskyddskontrollen för året. Resultaten ser bättre ut tidigare under året. 
Orsak till ej genomförd kontroll förklaras med att ersättare ej utsetts till ansvariga 
personer som slutat. 

Frånvarohantering av e-post 
Kontroll av frånvarohanteringen via e-post syftar till att e-post antigen svaras på av 
medarbetaren själv eller att e-posten har vidarebefordats till en ersättare under frånvaro.

Resultat: Vid de stickprov som gjordes på förvaltningen hade medarbetarna antingen lagt 
in ett svarsmeddelande med frånvaroinformation eller svarade själva. En kontroll 
resulterade i att varken frånvaromeddelande eller svar erhölls.  
Åtgärd utifrån kontrollen, information till medarbetarna om att lägga in 
frånvaromeddelande och hänvisning i autosvar i e-posten vid frånvaro. 



TJÄNSTESKRIVELSE
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Dnr 2020/    . 

2 av 2 

Momsredovisning 
Kontroll av momsredovisning på representations- och fordonsleasingfakturor. 

Resultat: Kontroll av representationsfakturor visar på en förbättring på de flesta 
förvaltningar från föregående år, dock kvarstår flera förbättringsområden. De brister som 
uppmärksammats är att leverantörer inte uppgett moms på momspliktiga, moms är 
felaktigt konterat eller att deltagarlista saknas vilket försvårar kontrollen att rätt moms är 
avdragen. Men flertalet fakturor är rätt redovisade. Ekonomienheten uppdaterar 
verksamheterna på rutinerna angående moms.  
Kontroll av rätt moms på fakturor för fordonsleasing hanteras månadsvis av 
ekonomienheten med tillfredsställande resultat. En mindre felaktig bokning har rättats 
upp. 

Kundreskontra 
Kontroll av fakturarättelser; kodsträng och underlag. 

Resultat: Ingen anmärkning, kontrollerade fakturarättelser har gjorts enligt underlag. 

Investeringsregler 
Kontroll om investeringar återfinns bland driftskostnader och tvärtom för att se om 
investeringskostnader felaktigt belastat driften eller om driftskostnader felaktigt belastat 
investeringar.  

Resultat: Till största del är bokföringen korrekt mellan drift och investering. I vissa fall är 
det en svår bedömning  om det avser underhåll eller investering. Några driftsposter 
konterade med felaktiga kontodelar som avser investeringar, dock påverkar det inte 
resultatet.  

Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning 

Sammantaget bedöms internkontrollen för kommunstyrelsen tyda på god kontroll, med 
vissa undantagsfall. Information om rutiner och regler görs till förvaltningar om de 
förbättringsområden som identifierats. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Delges 
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Kommunstyrelsen
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Ordf. sign. 

……………
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§ XX KS/2020:75 - 049

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter
(riskbedömning):
- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Förutom den övergripande internkontrollplanen ska varje nämnd besluta om en
internkontrollplan för sin egen förvaltning.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets
internkontrollplaner och funnit behov att genomföra några förändringar i planerna för de
kommungemensamma internkontrollmomenten. I övrigt är internkontrollerna relevanta
och återspeglar förvaltningarnas ansvarsområden.
Kontrollmoment som föreslås utgå är överstrukna i den bilagda internkontrollplanen. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020.

______________________

Sändlista

6



TJÄNSTESKRIVELSE

2020-01-31 
Dnr 2020/    . 

1 av 2 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt bilaga. 

Ärendet 

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 

verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter 

(riskbedömning): 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Förutom den övergripande internkontrollplanen ska varje nämnd besluta om en 

internkontrollplan för sin egen förvaltning.  

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets 

internkontrollplaner och funnit behov att genomföra några förändringar i planerna för de 

kommungemensamma internkontrollmomenten. I övrigt är internkontrollerna relevanta 

och återspeglar förvaltningarnas ansvarsområden. 

Kontrollmoment som föreslås utgå är överstrukna i den bilagda internkontrollplanen. 

Förslag till förändring av kontrollmoment 

Momsredovisning - förändring 

Kontrollen innefattar sedan tidigare både moms på fordonsleasing och representation. 
Dessa delar skiljer sig markant åt i regler och efterlevnad. När det gäller moms på 
leasingfordon har en god kontroll uppvisats de senaste åren och där väl fungerande 
rutiner med bland annat extra kontroller på ekonomienheten gett ett resultatet av att 
momsen numera redovisas korrekt.  Däremot har det vid internkontroller under 
föregående år visat sig att behovet kvarstår för kontroll av moms på 
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representationsfakturor. 

Förslaget är att moms på fordonsfakturor därmed kan tas bort som kontrollmoment i 
internkontrollplanen.  

Kundreskontra - föreslås utgå 

Kontrollmomentet gällande fakturarättelser, kodsträng och underlag gällande 
kundreskontra föreslås utgå. Rutinerna för kundreskontrabokningar har blivit väl 
implementerade och felaktigheter minimerats, därför anser 
kommunstyrelseförvaltningen att detta kontrollmoment kan utgå ur 
internkontrollplanen. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2020 

Delges 



KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2020 
Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad 

av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten 

samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för 
kontroll 

Utföres av Rapporteras 
till 

Sannolikhet/ 
konsekvens 

Riskvärderi
ng 

Systematiskt 
brandskydds- 
arbete 

Kontroll av hur verksamheterna 
sköter brandskyddsarbete 

Stickprov hela 
kommunen 10 
objekt 

November Säkerhets- 
samordnare 

Kommun- 
direktör 

Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk 
(12) 

Frånvarohantering 
av e-post 

Kontroll av svarsmeddelande 
och vidarebefordran av e-post 

Stickprov  KSF 
2 ggr/år 

Juni 
Augusti 

Registrator 
KS 

Kommun- 
direktör 

Möjlig (3)/ 
Lindrig (2) 

Medelrisk 
(6) 

Momsredovisning 
Förändring av 
kontrollmoment 

Kontroll av representations- 
och fordonsleasingfakturor 

Stickprov hela 
kommunen 2 ggr/år 

maj 
okt 

Ekonomi Ekonomichef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk 
(9) 

Kundreskontra Kontroll av fakturarättelser; 
kodsträng och underlag 

Stickprov hela 
kommunen 1 ggr/år 

November Ekonom Ekonomichef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk 
(9) 

Investeringsregler Kontroll av att beloppsgräns 
och övriga regler följs 

Stickprov KSF 
1 ggr/år 

November Ekonom Ekonomichef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk 
(9) 

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12) 

Sannolikhet: 

Osannolik = 1 

Mindre sannolik = 2 

Möjlig = 3 

Sannolik = 4 

Konsekvens: 

Försumbar konsekvens = 1 

Lindrig konsekvens = 2 

Kännbar konsekvens = 3 

Allvarlig konsekvens = 4 

Riskvärdering: 

Mycket låg risk = 1-2 

Låg risk = 3-4 

Medelrisk = 5-9 

Hög risk = 10-16  
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:61 - 049

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2019

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2019 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
genomfört internkontroller. I tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020 återfinns en 
rapport över resultatet av internkontrollen. Genomförd internkontroll visar genom rapporten 
att samtliga kontrollpunkter har i huvudsak godkänt resultat.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 9 februari 2020 § 13.  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapport över genomförd internkontroll år 2019 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 13 KS/2020:61 - 049 

Internkontroll för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 
2019. 

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2019 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
genomfört internkontroller. Bilagd denna tjänsteskrivelse återfinns en rapport över resultatet 
av internkontrollen. 

Genomförd internkontroll visar genom rapporten att samtliga kontrollpunkter har i huvudsak 
godkänt resultat. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020.

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna rapport över 
genomförd internkontroll år 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood
Förvaltningschef

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Internkontroll för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
år 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna rapport över 
genomförd internkontroll år 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslutad internkontrollplan för år 2019 har miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroller. Bilagd denna tjänsteskrivelse 
återfinns en rapport över resultatet av internkontrollen.

Genomförd internkontroll visar genom rapporten att samtliga kontrollpunkter har i 
huvudsak godkänt resultat. 

Finansiering
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christina Lood
Förvaltningschef

Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Bilagor
1. Internkontrollrapport daterad 2020-01-27
2. Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2019

Delges
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Arkiv



2020-01-27

1 av 2
A

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christina Lood
Förvaltningschef

Internkontrollrapport för MSB per 2019-12-31 
Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen, se bilaga. Alla moment 
är genomförda.

Kontrollmålet att förvaltningen har tagit ställning till möjligheten att söka vissa 
statsbidrag och riktade statsbidrag har uppfyllts. Genomgång har skett av SKL-listor över 
olika bidrag. Under 2019 har förvaltningen inte sökt några statsbidrag. I de fall man inte 
har sökt något bidrag på listan framgår motivering (t ex att bidraget inte längre går att 
söka).

Kontrollmålet att process- och rutinbeskrivningar för varje enskild typ av intäkt finns och 
att de är uppdaterade bedöms vara i huvudsak uppfyllt. Process- och rutinbeskrivningar 
finns för de väsentligaste intäktsslagen, dvs där intäkten är vanligt förekommande inom 
förvaltningen samt att beloppet är materiellt. Dokumenten bedöms vara i huvudsak 
uppdaterade. Ett fortsatt arbete kommer dock att ske avseende detta kontrollmål i avsikt 
att ytterligare säkra den interna kontrollen.

Fakturaunderlag och hyresavtal begärs in för kontroll av kundfakturor. 10 st kundfakturor 
har stickprovsvis valts ut för granskning. För sex st fakturor har fakturerade beloppen 
varit enligt taxa eller avtal (enligt uppgift från resp chef). För resterande fyra valda 
fakturor som gäller hyror har avvikelse upptäcks då hyrorna inte varit indexreglerade. 
Åtgärder för att komma tillrätta med detta kommer att vidtas. 

Attestförteckningen uppdateras löpande av ekonomienheten. Senaste kontroll att 
förteckningen är uppdaterad utförd 20191025 och förvaltningschef har signerat. 

Lönelistorna kontrolleras månadsvis av de ansvariga enhetscheferna. Stickprov har skett 
för en månad och  är kontrollerad av enhetscheferna, där inga avvikelser har noterats.

Verkställighet av beslut innebär uppföljning av beslut på KSTUs beslutslista. Stickprov har 
utförts. Av fem beslut är fyra verkställda vid kontrolltillfället. Det femte beslutet ligger på 
ärendebalanslistan och är planerat att rapporteras till KSTU under våren 2020.

Avtalstrohet följs upp och som hjälpmedel används en inköpsanalysrapport från Telge 
Inköp.  Inköpsanalysen för kvartal 1-4 2019 visar att avtalstrohet inom påverkbar 
inköpsvolym uppgår till 90%. 
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Kontroll av att kvartalsvisa avstämningar gällande avtalstrohet skett med Telge Inköp är 
därmed uppfyllt. Genomgång av förvaltningens mötesprotokoll under året styrker också 
att detta kontrollmål är uppfyllt.

Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete görs genom att förvaltningschefen bjuder in 
enhetschefer och driftschefer och skyddsombuden på förvaltningen till ett möte för 
gemensam genomgång av  blankett avseende det gångna året. Detta genomfördes i 
december 2019. För de punkter som miljöarbetet får en etta och/eller en tvåa arbetas 
det fram aktiviteter som förs in i förvaltningens handlingsplan för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Kontroll av uppdatering av webben/Fisknätet görs genom stickprov av enskilda sidor. 
Kontrollen visade att det saknades protokoll för ett KSTU-möte samt publicerade kallelser 
för tre möten. I och med att ny nämndsekreterare började 25/11 kan existerande rutin 
säkerställas igen. 

Kontroll av projekthanteringen visar att alla genomförandeprojekt och byggprojekt >30 
miljoner kr har redovisats i form av projektrapport till KSTU.  Stickprov för att rutinen för 
projekthantering visar ingen avvikelse. 

Christina Lood           Sonja Moré
Förvaltningschef                    Förvaltningsekonom

Bilagor
Internkontrollplan för MSB-förvaltningen inkl VA 2019
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INTERNKONTROLLPLAN för MSB-förvaltningen inklusive VA 2019
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar 
och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för kontroll Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärdering

1. Intäkts- och
bidragsflöden*)

Kontroll att förvaltningen har 
tagit ställning till möjligheten 
att söka Vissa statsbidrag och 
Riktade statsbidrag

Genomgång av 
aktuella SKL-listor. 
Ange "sökt" eller 
"inte sökt” pga...

Maj, november Respektive 
enhetschef

Förvaltningschef, 
ekonomichef

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

2. Intäkts- och
bidragsflöden*)

Kontroll att process- och 
rutinbeskrivningar för varje 
enskild typ av intäkt finns och 
att de är uppdaterade

Listning av alla 
intäktstyper med 
länkar till resp. 
process- och rutin-
beskrivning i Google 
Drive

November Ekonom Förvaltningschef, 
ekonomichef

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

3.Kundfakturering inkl.
hyror

Kontroll av fakturaunderlag, 
hyresunderlag och avtal, samt 
att alla avtal blir fakturerade

Ekonom väljer 
stickprovsvis ut 
kundfakturor

Halvårsvis Respektive 
enhetschef

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

4. Attestförteckning*) Kontroll av att det finns en 
korrekt attestförteckning

Stickprov 2 ggr/år Mars, oktober Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

5.Lönerapport*) Kontroll av rätt kontering, rätt 
lön till rätt person, rätt 
löneutbetalning. Ur Besched

Stickprov 1 ggr/år November Resp 
enhetschef

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

6. Verkställighet av
beslut*)

Uppföljning av att nämndens 
beslut har verkställts

Stickprov 2 ggr/år Mars, oktober Nämnd- 
sekreterare

Förvaltningschef Mindre 
sannolik (2)/ 
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
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7. Avtalstrohet*) Kontroll av att kvartalsvisa 
avstämningar gällande 
avtalstrohet skett med Telge 
Inköp. Tillse att korrekta 
upphandlingar görs och är 
dokumenterade enligt gällande 
rutin/upphandlingspolicy.

Genomgång av 
mötesprotokoll 
1 ggr/år

November Respektive 
enhetschef

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

8. Systematiskt
arbetsmiljöarbete
(SAM)*)

Kontroll av att förvaltningen 
fått in SAM-blankett från 
samtliga enheter

Genomgång av 
inskickade SAM-
blanketter
1 ggr/år

November Förvaltning
schef

Ekonom Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

9. Uppdatering av
webben*)

Kontroll av att korrekt 
information ligger på webben

Stickprov 2 ggr/år Juni, november Nämnd-
sekreterare

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

10. Projekthantering Alla genomförandeprojekt 
samt byggprojekt >30 miljoner 
kr ska redovisas i form av en 
projektrapport till KSTU.

Kontroll av 
projektdokumentationen 
genom att säkerställa att 
rutinen för projekthantering 
följs.

Stickprov 1ggr/år på 
KSTUs 
mötesanteckningar

Stickprov av 3 
projekt 1 ggr/år**

November

Oktober

Nämndsekr
eterare

Enhetschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Medelrisk (9)

*) Kommungemensam, obligatorisk rutin
**) Om en projektledare har slutat i ett projekt ska detta projekt prioriteras i urvalet av kontrollobjekt.

Sannolikhet:         
Osannolik = 1
Mindre sannolik = 2
Möjlig = 3

Konsekvens:
Försumbar konsekvens = 1
Lindrig konsekvens = 2
Kännbar konsekvens = 3

Riskvärdering:
Mycket låg risk = 1-2
Låg risk = 3-4
Medelrisk = 5-9



Bilaga

Sannolik = 4 Allvarlig konsekvens = 4 Hög risk = 10-16

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig konsekv (4) = Hög risk (12)

. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:62 - 049

Kommunstyrelsens internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2020

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om
internkontrollplan för år 2020 . Kontrollmomenten är samma som den 
kommungemensamma internkontrollplanen för år 2020, men innehåller även en punkt om 
projekthantering och en punkt om kundfakturering.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 22 januari 2020 och behandaldes vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 2020 § 14.  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 14 KS/2020:62 - 049

Internkontrollplan 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2020. Kontrollmomenten är samma som den kommungemensamma 
internkontrollplanen för år 2020, men innehåller även en punkt om projekthantering och en 
punkt om kundfakturering. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 22 januari 2020. 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020 enligt 
förvaltningens förslag.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Internkontrollplan 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020 enligt 
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2020. Kontrollmomenten är samma som den 
kommungemensamma internkontrollplanen för år 2020, men innehåller även en punkt 
om projekthantering och en punkt om kundfakturering.

Ärendet
Inför varje verksamhetsår ska kommunstyrelsens tekniska utskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Internkontrollplanen som föreslås inför år 2020 följer  
den kommungemensamma internkontrollplanen, men innehåller även en punkt om 
projekthantering och en punkt om kundfakturering.  

Finansiering
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christina Lood
Förvaltningschef

Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Bilagor
1. Internkontrollplan för MSB år 2020

Delges
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Arkiv
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INTERNKONTROLLPLAN för MSB-förvaltningen 2020
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar 
och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för kontroll Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärdering

 Intäkts- och 
bidragsflöden*)

Kontroll att förvaltningen har 
tagit ställning till möjligheten 
att söka Vissa statsbidrag och 
Riktade statsbidrag

Genomgång av 
aktuella SKL-listor. 
Ange "sökt" eller 
"inte sökt” pga...

maj, november Nämndsekr
eterare

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Kundfakturering inkl. 
hyror

Kontroll av fakturaunderlag, 
hyresunderlag och avtal, samt 
att alla avtal blir fakturerade

Ekonom väljer 
stickprovsvis ut 
kundfakturor 

maj, november Respektive 
enhetschef

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

Attestregler (NY)*) Kontroll att förtroendekänsliga 
poster har attesterats av 
överordnad chef.

Stickprov 1 ggr/år november Ekonom Förvaltningschef Sannolik (4)/
Kännbar (3)

Hög risk (12)

Lönerapport*) Kontroll av rätt kontering, rätt 
lön till rätt person, rätt 
löneutbetalning. Ur Besched

Stickprov 1 ggr/år november Resp 
enhetschef

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Verkställighet av 
beslut*)

Uppföljning av att nämndens 
beslut har verkställts

Stickprov 2 ggr/år maj, november Nämnd- 
sekreterare

Förvaltningschef Mindre 
sannolik (2)/ 
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

Direktupphandling
(NY)*)

Kontroll att dokumentation 
finns för direktupphandlingar

Stickprov 1 ggr/år november Resp 
enhetschef

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (3)

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM)*)

Kontroll av att förvaltningen 
fyllt  in SAM-blankett 

Genomgång av 
SAM-blankett
1 ggr/år

december Nämndsekr
eterare

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html


2020-01-22

Bilaga 1

Uppdatering av 
kommunens externa 
hemsida*)

Kontroll av att korrekt 
information ligger på 
kommunens externa hemsida

Stickprov 2 ggr/år maj, november Nämnd-
sekreterare

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Projekthantering Alla genomförandeprojekt 
samt byggprojekt >30 miljoner 
kr ska redovisas i form av en 
projektrapport till KSTU.

Kontroll av 
projektdokumentationen 
genom att säkerställa att 
rutinen för projekthantering 
följs.

Stickprov 1ggr/år på 
KSTUs 
mötesanteckningar

Stickprov av 3 
projekt 1 ggr/år**

november

november

Nämndsekr
eterare

Enhetschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Medelrisk (9)

*) Kommungemensam, obligatorisk rutin
**) Om en projektledare har slutat i ett projekt ska detta projekt prioriteras i urvalet av kontrollobjekt.

Sannolikhet:         
Osannolik = 1
Mindre sannolik = 2
Möjlig = 3
Sannolik = 4

Konsekvens:
Försumbar konsekvens = 1
Lindrig konsekvens = 2
Kännbar konsekvens = 3
Allvarlig konsekvens = 4

Riskvärdering:
Mycket låg risk = 1-2
Låg risk = 3-4
Medelrisk = 5-9
Hög risk = 10-16

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig konsekv (4) = Hög risk (12)

. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:77 - 049

Uppföljning av kommungemensam internkontrollplan 2019

Kontrollerna har utförts enligt internkontrollplanen. I de fall brister har uppmärksammats
har åtgärder vidtagits för att förbättra processen och/eller för att rätta till felaktigheten.

Sammantaget bedöms internkontrollen visat på god kontroll, med vissa undantagsfall. 
Information om rutiner och regler görs till förvaltningar om de förbättringsområden som 
identifierats.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den kommungemensamma 
internkontrollplanen för år 2019.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning internkontrollplan kommunövergripande 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den kommungemensamma 
internkontrollplanen för år 2019. 

Ärendet 

Kontrollerna har utförts enligt internkontrollplanen. I de fall brister har uppmärksammats 

har åtgärder vidtagits för att förbättra processen och/eller för att rätta till felaktigheten. 

Lönerapport 

Kontroll av rätt kontering, rätt lön till rätt person, rätt löneutbetalning 

Resultat: Ingen anmärkning 

Avtalstrohet 

Kontroll av att kvartalsvisa avstämningar gällande avtalstrohet skett med Telge Inköp 
Resultat: Alla kontroller har genomförts. Kommunen har väl inarbetade rutiner för 
uppföljning av avtalstroheten och håller kontinuerliga avstämningsmöten med Telge 
Inköp under året. Kommunen uppvisar goda resultat gällande avtalstroheten. 

Attestförteckning 

Kontrollenmomentet avser kontroll att aktuell attestförteckning finns hos 

ekonomienheten.  

Resultat: Vid kontroll har uppdaterad attestförteckning funnits hos ekonomienheten och 

ingen vidare åtgärd bedömdes nödvändig. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Kontroll att förvaltningen fått in blankett för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) från 

alla enheter.  

Resultat: Samtliga enheter har gjort och följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Påminnelser har skickats ut för att uppnå resultatet. 
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Uppdatering av webben 

Kontroll av att korrekt information ligger på webben 

Resultat: Vid kontrollen fanns vissa brister på att aktuell information fanns upplagd, varje 
verksamhet ansvarar för att aktualisera informationen på webben. Påtalat för berörd 
enhet att informationen behöver uppdateras. 

Verkställighet av beslut 

Kontrollen syftar till att följa upp verkställighet av kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges beslut. Kontrollen görs genom stickprov. 

Resultat: Ingen anmärkning. 

Intäkts- och bidragsflöden 

Kontroll av att förvaltningen har tagit ställning till möjligheten att söka Vissa statsbidrag 
och Riktade statsbidrag.  

Resultat: Kontrollen resulterade inte i någon anmärkning, ställningstagande har skett av 

bidragsansökan. 

Intäkts- och bidragsflöden 

Kontroll att process- och rutinbeskrivningar för varje enskild typ av intäkt finns och att de 
är uppdaterade. 

Resultat: Rutinbeskrivningar för intäkter finns samlade, påminnelse till förvaltningarna 

om att hålla dessa aktuella. 

Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning 

Sammantaget bedöms internkontrollen visat på god kontroll, med vissa undantagsfall. 
Information om rutiner och regler görs till förvaltningar om de förbättringsområden som 
identifierats. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Delges 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:52 - 000

Ansökan om extra medel för feriearbeten 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2017 och 2018 om att utöka från 50 till 100 ferieplatser. År 2019 
beslutade kommunstyrelsen att utöka platserna från 100 till 119. Anledning till detta var att 
kommunen har utökat antalet i den kommunala försäkringen så att ett större antal 
ungdomar är försäkrade och fler kan erhålla feriearbete samt att antalet erbjudna platser 
från näringslivet var fler 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen vill erbjuda lika många ferieplatser till ungdomar i år som 
2019. Tidigare har statligt ersättning använts för att finansiera ytterligare ferieplatser men då 
detta bidrag sedan några år ej utgår behöver förvaltningarna ytterligare medel för både 
ferieplatserna samt för handledare till feriearbetarna. 

Den totala kostnaden för 119 feriearbetare och två handledare beräknas uppgå till 1 280 tkr 
och i budget finns avsatt 880 tkr. Därför föreslås, för full kostnadstäckning, att medel till 
förfogande anslås till detta ändamål med 400 tkr.

I framtida budgetprocesser finns möjligheten att från start avsätta för att motsvara antalet 
platser och handledare likt  2020 års nivå inklusive extra medel. På så sätt kan 
förvaltningarna säkra processen för planering och rekrytering av feriearbetarna i framtiden.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 februari 2020. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla samma antal ferieplatser som 2019 och

därmed utöka antalet ferieplatser från 100 till 119 sommaren 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att två handledare ska rekryteras för feriearbeterare på

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och daglig verksamhet sommaren 2020.
3. Kommunstyrelsen beslutar att 400 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande

avsätts för utökning av antalet ferieplatser och handledare.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Ansökan om extra medel för feriearbeten 2020

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla samma antal ferieplatser som 2019 och
därmed utöka antalet ferieplatser från 100 till 119 sommaren 2020.

2. Kommunstyrelsen beslutar att två handledare ska rekryteras för feriearbeterare på
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och daglig verksamhet sommaren 2020.

3. Kommunstyrelsen beslutar att 400 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande
avsätts för utökning av antalet ferieplatser och handledare.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017 och 2018 om att utöka från 50 till 100 ferieplatser. År 
2019 beslutade kommunstyrelsen att utöka platserna från 100 till 119. Anledning till detta 
var att kommunen har utökat antalet i den kommunala försäkringen så att ett större antal 
ungdomar är försäkrade och fler kan erhålla feriearbete samt att antalet erbjudna platser 
från näringslivet var fler 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen vill erbjuda lika många ferieplatser till ungdomar i år som 
2019. Tidigare har statligt ersättning använts för att finansiera ytterligare ferieplatser men 
då detta bidrag sedan några år ej utgår behöver förvaltningarna ytterligare medel för både 
ferieplatserna samt för handledare till feriearbetarna. 

Den totala kostnaden för 119 feriearbetare och två handledare beräknas uppgå till 1 280 tkr 
och i budget finns avsatt 880 tkr. Därför föreslås, för full kostnadstäckning, att medel till 
förfogande anslås till detta ändamål med 400 tkr.

I framtida budgetprocesser finns möjligheten att från start avsätta för att motsvara antalet 
platser och handledare likt  2020 års nivå inklusive extra medel. På så sätt kan 
förvaltningarna säkra processen för planering och rekrytering av feriearbetarna i framtiden. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Delegationsbeslut från socialnämndens ordförande och tjänsteskrivelse. 
Delges
Socialnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Socialförvaltningen 
Jevgenia Villarroel 
Utredare 

Ansökan om extra medel för feriearbeten 2020 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen att tillföra

socialnämnden medel med 135 000 kr för handledartjänster till feriearbete.

2. Socialnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen att tillföra

socialnämnden medel med 230 000 kr för 23 extra ferieplatser för sommaren

2020.

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan i år utöka antalet ferieplatser under 

förutsättning att handledare kan anställas för att handleda feriearbetarna. Ansökan avser 

lön för två handledare till två nio-veckors perioder. Även daglig verksamhet behöver 

anställa en handledare för att kunna ta emot feriearbetare. Ansökan avser lön för en 

handledare till en nio-veckors period. Totalt 135 000 kr för samtliga handledartjänster. 

Under förutsättning att medel för handledartjänsterna beviljas kan dessutom antalet 

ferieplatser på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utökas från 13 platser år 2019 till 

36 platser år 2020, en ökning med 23 platser. Ansökan avser medel till 

arbetsmarknadsenhetens budget med 230 000 kr. 

Feriearbete ger en möjlighet till att få arbetserfarenhet, sysselsättning under ett långt 

sommarlov och en bra start i arbetslivet. Efterfrågan på feriearbeten är stor. 

Åsa Bergström  Jevgenia Villarroel 

TF. socialchef  Utredare 

Delges 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljönämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:67 - 700

Behovsanalys för äldreboende

Socialnämnden har 2018 redovisat ett behov av en ökning av antalet platser i särskilt
boende för äldre på längre sikt. Enligt dåvarande prognos skulle nuvarande äldreboenden
vara fullbelagda 2022-2023 och i behov av 36 nya platser i särskilt boende till 2025. Vid
socialnämndens sammanträde den 3 december 2019 § 133 redovisades
lokalförsörjningsbehovet för socialförvaltningen 2020-2022 samt 2023-2035. Denna
redovisning skiljer sig från tidigare redovisning.

De senaste prognoserna visar att nuvarande äldreboenden kommer att vara tillräckliga fram
till 2030 då det i dagsläget och även framöver finns en viss överkapacitet. Jämfört med
tidigare visar prognoser att befolkningsökningen minskar och att behovet av boende inom
äldreomsorgen är mindre än den tidigare indikerat. Först efter 2030 kan det finnas ett
underlag för en större utökning av antalet platser.

Socialnämnden redovisar inte längre ett behov av att bygga ett nytt äldreboende enligt
tidigare prognos. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 19 februari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av behovsutredningen för äldreboende med 
reviderad prognos.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linnea Edström 
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 

Behovsutredning för äldreboende 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av behovsutredningen för äldreboende med 
reviderad prognos. 

Ärendet 
Socialnämnden har 2018 redovisat ett behov av en ökning av antalet platser i särskilt 
boende för äldre på längre sikt. Enligt dåvarande prognos skulle nuvarande äldreboenden 
vara fullbelagda 2022-2023 och i behov av 36 nya platser i särskilt boende till 2025. Vid 
socialnämndens sammanträde den 3 december 2019 § 133 redovisades 
lokalförsörjningsbehovet för socialförvaltningen 2020-2022 samt 2023-2035. Denna 
redovisning skiljer sig från tidigare redovisning.  

De senaste prognoserna visar att nuvarande äldreboenden kommer att vara tillräckliga fram 
till 2030 då det i dagsläget och även framöver finns en viss överkapacitet. Jämfört med 
tidigare visar prognoser att befolkningsökningen minskar och att behovet av boende inom 
äldreomsorgen är mindre än den tidigare indikerat. Först efter 2030 kan det finnas ett 
underlag för en större utökning av antalet platser. 

Socialnämnden redovisar inte längre ett behov av att bygga ett nytt äldreboende enligt 
tidigare prognos.  

Bakgrund 
Prognoserna för behovet av platser i särskilt boende inom äldreomsorgen har tidigare pekat 
på ett utökat behov av platser. Det har nu visat sig att befolkningsökningen minskar något 
jämfört med tidigare.  

Det nya underlaget visar på att det utan förändringar av nuvarande platser riskerar att 
innebära en överkapacitet fram till år 2030. Det innebär också en risk att det kan bli fler 
beslut om boende för att det finns tomma platser i kommunen.  
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Diagram 1: Behov utifrån befolkningsprognoser samt kapacitet utan förändring och kapacitet vid avveckling av 
Skönviksgården 

Diagram 1 visar behovet av platser samt hur många platser kommunen har tillgång till 
(kapacitet) beroende på om Skönviksgården avvecklas eller finns kvar och ingen 
nybyggnation sker enligt tidigare äldreomsorgsplan. 

Diagram 2: Behov utifrån befolkningsprognoser samt kapacitet  utan förändring och kapacitet vid avveckling av 
Skönviksgården och om nybyggnation sker 

Diagram 2 visar vad som sker med tillgången på platser inom egen regi om nybyggnation 
sker enligt den äldreomsorgsplan som finns samtidigt som Skönviksgården läggs ner.  

Kommunstyrelseförvaltningen återkommer angående Skönviksgårdens framtid. 
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</BeslutsText> 

    
    
Mats Bergström Jenny Thorsell 
Kommundirektör Socialchef  

Bilagor 
SN § 113 Lokalförsörjningsbehov socialförvaltningen 2020-2022 samt 2023 - 2035 
Delges 
Socialnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Lokalförsörjningsbehov socialförvaltningen 2020-2022 samt 
2023 - 2035  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens inventering och kartläggning av 
lokalförsörjningsbehovet 2019-2022 och 2023-2035. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har inventerat lokalförsörjningsbehovet för olika målgrupper för 
perioden 2019-2022 samt 2023-2035 för att få underlag för planering.  

Förväntad förändring av befolkningsstrukturen samt inventering av behoven bland 
invånare i kommunen ligger till grund för beskrivning av behoven. 

Ärendet 

Socialförvaltningen har inventerat och prognostiserat lokalförsörjningsbehoven för olika 
målgrupper för perioden 2020-2022, samt en bedömning för perioden 2023-2035, som 
underlag för planering. Förvaltningens lokalbehov påverkas av utvecklingen inom flera 
grupper; flyktingar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning, samt 
personer som av varierande orsaker har behov av stöd. 

Socialförvaltningen har flera verksamheter i Skyttorpsskolan, i samband med byggnation 
av nytt centrum måste ersättningslokaler planeras. Kortsiktigt finns det behov av 
ersättningslokaler under tiden byggnationen pågår. Underlag uppdaterat under hösten 
2019 har lämnats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för vidare planering gällande 
Skyttorp och berörda verksamheter inom socialförvaltningen som finns där. 

Verksamhetsområde funktionsnedsättning 
En ny LSS-gruppbostad är planerad till 2022 med ca 5-6 lägenheter med 
gemensamhetslokaler och personalutrymmen i Södra Hallsta.  

Individ- och familjeomsorg 
Enligt bedömning kommer Salems kommun att ta emot 19 nyanlända 
etableringsflyktingar år 2020. Bostadsbehovet är i planeringen tillgodosett för 2020. Från 
2020 beräknas de flesta av flyktingarna att vara kvotflyktingar. Kortsiktigt kan det 
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innebära att fler personer kan inrymmas per lägenhet då familjebilden ser annorlunda 
ut.  
Ett fåtal av de ensamkommande  som kommer att fylla 20 år under 2020  kan komma att 
vara i behov av boendelösning efter individuell prövning i socialnämndens utskott.  
Inom lägenheter avsedda för etableringen finns 17 vakanta lägenheter varav 10 ska 
sägas upp. 

Verksamhetsområde Äldre 
Enligt prognos kommer nuvarande äldreboenden vara tillräckliga fram till 2030 då det i 
dagsläget och även framöver finns en viss överkapacitet. När överkapaciteten är 
fullbelagd finns möjlighet att köpa enskilda platser. Först efter 2030 kan det finnas ett 
underlag för en större utökning av antalet platser. 

Jenny Thorsell 
Socialchef 

 Cecilia Wahlgren 
 Verksamhetschef 

Bilagor 

1. Lokalförsörjningsbehov socialförvaltningen 2020-2022 och 2023 - 2035
2. Rapport om strategier och behovet av lägenheter 2019
3. Skyttorp, ersättningslokaler

Delges 

Akten  
Biblioteket 
Revisorer  
MSB 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:63 - 29

Gemensamhetslokal för serviceboende

Salems kommun har option på att få hyra fem lägenheter i det nya torghuset i Rönninge
centrum. Socialförvaltningen vill att lägenheterna ska användas för att etablera ett
serviceboende och en av lägenheterna kommer då att behöva användas som
gemensamhetslokal för hyresgästerna i de övriga lägenheterna. Lägenheterna är
inflyttningsklara sommaren 2020.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 2020 § 15. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 60 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande 
för att täcka hyreskostnaderna för gemensamhetslokal till serviceboende i Rönninge 
centrum.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 15 KS/2020:63 - 29

Gemensamhetslokal för serviceboende 

Salems kommun har option på att få hyra fem lägenheter i det nya torghuset i Rönninge 
centrum. Socialförvaltningen vill att lägenheterna ska användas för att etablera ett 
serviceboende och en av lägenheterna kommer då att behöva användas som 
gemensamhetslokal för hyresgästerna i de övriga lägenheterna. Lägenheterna är 
inflyttningsklara sommaren 2020.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020. 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 60 tkr 
från kommunstyrelsens medel till förfogande för att täcka hyreskostnaderna för 
gemensamhetslokal till serviceboende i Rönninge centrum. 

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
Filip Tilja
Fastighetschef

       Kommunstyrelsens tekniska utskott

Gemensamhetslokal för gruppboende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 60 
tkr från KS till förfogande för att täcka hyreskostnaderna för gemensamhetslokal till 
gruppboende i Rönninge centrum. 

Ärendet 

Salems kommun har option på att få hyra fem lägenheter i det nya torghuset i Rönninge 
centrum. Socialförvaltningen vill att lägenheterna ska användas för att etablera ett 
gruppboende och en av lägenheterna kommer då att behöva användas som 
gemensamhetslokal för hyresgästerna i de övriga lägenheterna. Lägenheterna är 
inflyttningsklara sommaren 2020. 

Ekonomiska konsekvenser          

Hyran för gemensamhetslokalen saknar budget eftersom det inte var klarlagt i 
förevarande ram- och budgetberedning att att lägenheterna skulle förhyras och att de då 
skulle användas till gruppboende. 

Hyran för den lägenhet som ska utgöra gemensamhetslokal uppgår till ca. 120 tkr/år. Då 
hyra för verksamhetslokaler bekostas av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen äskas 
härigenom 60 tkr i extramedel för att täcka hyreskostnaden för sex månader under 2020. 
Hyreskostnaden för 2021 och framåt tas upp i kommande ramberedning.

Kostnaden för personal till gruppboendet förutsätts vara förankrat i Socialnämnden och 
finansieras inom Socialförvaltningens budget.

Christina Lood                  Filip TIlja
Förvaltningschef             Fastighetschef
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2019:233 - 116 

Återrapportering om lokala ordningsföreskrifter för Salems 

kommun 

Länsstyrelsen har den 8 januari 2020 beslutat att anta de reviderade lokala 
ordningsföreskrifterna med vissa ändringar från de beslutade av kommunfullmäktige den 12 
december 2019 § 68. Länsstyrelsens ändringar grundar sig till stor del på att 
ordningsföreskrifterna inte kan innehålla hänvisning regler eller bestämmelser som finns i 
annan författning. Då kommunstyrelseförvaltningen anser att dessa hänvisningar kan vara 
behjälpliga för medborgare som läser ordningsföreskrifterna kommer en populärversion att 
publiceras på webbsidan bredvid de antagna föreskrifterna.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ändringarna till lokala ordningsföreskrifterna. 

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Länsstyrelsens beslut om lokala ordningsföreskrifter

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ändringarna till lokala 
ordningsföreskrifterna. 

Ärendet
Länsstyrelsen har den 8 januari 2020 beslutat att anta de reviderade lokala 
ordningsföreskrifterna med vissa ändringar från de beslutade av kommunfullmäktige den 
12 december 2019 § 68. Länsstyrelsens ändringar grundar sig till stor del på att 
ordningsföreskrifterna inte kan innehålla hänvisning regler eller bestämmelser som finns i 
annan författning. Då kommunstyrelseförvaltningen anser att dessa hänvisningar kan vara 
behjälpliga för medborgare som läser ordningsföreskrifterna kommer en populärversion att 
publiceras på webbsidan bredvid de antagna föreskrifterna. 

De delarna som inte godkänns av länsstyrelsen redovisas nedan samt i bifogat besult. 

§ 6 Störande buller

Länsstyrelsen godkänner inte följande skrivning: 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.

Länsstyrelsen beskriver att föreskrifterna ska behövas för att upprätthålla ordningen på 
offentlig plats och “bostadsområden” anses inte vara offentlig plats. 

§ 12 Hundar och katter

Länsstyrelsen godkänner inte följande skrivning: 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. 

Länsstyrelsen beskriver att föreskrifterna inte ska innehålla regler eller bestämmelser som 
finns i annan författning. Förbud mot lösgående husdjur regleras redan  i 
reservatföreskrifterna.  
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§ 13 Hundar och katter

Länsstyrelsen godkänner inte följande skrivning: Rastning av hundar får inte ske inom 
kommunala idrottsanläggningar.

Länsstyrelsen beskriver att då koppeltvång redan beskriv i annat stycke för 
idrottsanläggningar blir det otydligt vad detta innebär. Rastning har dock inte varit ett 
problem på idrottsanläggningar och till nästa revidering kan en annan skrivning övervägas. 

§ 14 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Länsstyrelsen godkänner inte följande skrivning: För pyrotekniska varor med styrpinne krävs 
även tillstånd från kommunen genom Södertörns brandförsvarsförbund. 

Länsstyrelsen beskriver att föreskrifterna inte ska innehålla regler eller bestämmelser som 
finns i annan författning.

§ 19 Idrottsplatser

Länsstyrelsen godkänner inte följande skrivning: 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.

Länsstyrelsen beskriver att föreskrifterna ska upprätthålla ordningen på offentlig plats och 
kan inte se att denna paragraf av renodlad upplysningskaraktär uppfyller detta krav.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Beslut från länsstyrelsen om lokala ordningsföreskrifter, Salems kommun
Antagna ordningsföreskrifter för Salems kommun
Delges
Webbsidan
Polisen



Beslut 1 (3)

Datum
2020-01-08

Beteckning
213-58850-2019

Salems kommun
ksf@salem.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Anmälan om lokala ordningsföreskrifter, Salems kommun

BESLUT

1. Länsstyrelsen upphäver 6 § andra stycket, 12 § femte stycket, 13 § andra
meningen, 14 § första stycket andra meningen och 19 § av de lokala
ordningsföreskrifter för Salems kommun som kommunfullmäktige beslutade den
12 december 2019 (dnr KS/2019:233.116, KF § 68).

2. Länsstyrelsen finner att övriga ändringar i 3 §, 7 §, 9 §, 10 §, 14 § första stycket
första meningen och andra stycket samt 20 § av de lokala ordningsföreskrifter för
Salems kommun som kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 (dnr
KS/2019:233.116, KF § 68), inte strider mot ordningslagen (1993:1617).

BAKGRUND

Av protokoll från Salems kommunfullmäktige som inkom till Länsstyrelsen den 
19 december 2019 framgår att kommunfullmäktige i Salems kommun
den 12 december 2019 fattat beslut om ändringar av vissa av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter: 3 § (”Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde”),
6 § (”Störande buller”), 7 § (”Containrar”), 9 § (”Insamling av pengar”), 10 § 
(”Förtäring av alkohol”), 12 och 13 §§ (”Hundar och katter”), 14 § (”Fyrverkeri 
och andra pyrotekniska varor”), 19 § (”Idrottsplatser”) samt 20 § (”Överträdelse 
av lokal ordningsföreskrift”).

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen och 1 § första stycket förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen, får en kommun meddela de, utöver 
ordningslagen, ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 
behövs för att upprätthålla ordningen på offentlig plats.

Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska en kommuns beslut att anta, ändra eller 
upphäva ordningsföreskrifter omedelbart anmälas till länsstyrelsen, som ska 
upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får föreskrifter inte angå förhållanden som är 
reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt ordningslagen 
eller annan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte 
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Datum
2020-01-08

Beteckning
213-58850-2019

heller, enligt samma bestämmelse, lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Föreskrifterna ska vidare, som alla författningar, vara formulerade på ett sådant 
sätt att de kan förstås och tillämpas av rättsordningen.

Länsstyrelsen gör följande bedömning angående de ordningsföreskrifter som 
upphävs i detta beslut.

6 § andra stycket 

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. 

Föreskrifterna ska behövas för att upprätthålla ordningen på offentlig plats, varför 
stycket bör upphävas med avseende på den del av förbudet som avser störande av 
den allmänna ordningen ”i bostadsområden”.

12 § femte stycket 

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.

Föreskrifterna får inte avse förhållanden som enligt annan författning kan regleras 
på något annat sätt och förbud inom naturreservat kan regleras genom 
reservatsföreskrifter i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.

13 § andra meningen  

Rastning av hundar får inte ske inom kommunala idrottsanläggningar.  

Föreskrifterna ska vara formulerade på ett sådant sätt att de kan förstås och 
tillämpas av rättsordningen och mot bakgrund av att befintliga 12 § första stycket 
av föreskrifterna innehåller ett kopplingstvång för hundar inom kommunala 
idrottsanläggningar uppstår tveksamheter angående vad som egentligen gäller för 
hundar inom kommunala idrottsanläggningar.

14 § första stycket andra meningen

För pyrotekniska varor med styrpinne krävs även tillstånd från kommunen genom 
Södertörns brandförsvarsförbund.  

Föreskrifterna får inte angå förhållanden som är reglerade i annan författning och 
kravet på tillstånd av kommunen för fyrverkeri med styrpinne är reglerat i 16 § 
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Datum
2020-01-08

Beteckning
213-58850-2019

och 18 § andra stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
jämfört med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 
2019:1) om hantering av explosiva varor.

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.  

Föreskrifterna ska behövas för att upprätthålla ordningen på offentlig plats och 
Länsstyrelsen kan inte se att denna paragraf av renodlad upplysningskaraktär 
uppfyller detta krav. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, enligt bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Adli Assali. Föredragande har varit 
länsassessor Johan Backman. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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 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, 30 juni 2010 och 12 december 2019.  

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 § 68 den 12 december 2019 
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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.  

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. 

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
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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. 

§ 13

Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom område med sammanhållen bebyggelse 
samt utmed anlagda gång- och cykelvägar.  
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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.  

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.  

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 19

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. 
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§ XX KS/2020:64 - 533

Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är 
lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, 
Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn och 
skötsel utförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förfallodagen för fakturor debiteras mellan 
perioden mars-april. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en senareläggning 
av faktureringsperioden möjliggör att båtägaren kan faktureras efter att uppsägning och 
tilldelning av båtplatser är genomförd i jämförelse med idag, då faktureringen sker före.
Förvaltningen vill ändra perioden till april-juni för att underlätta processen för både båtägare
och kommunen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 februari 2020 § 16. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende förfallodagen för fakturering
gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende sista datum för uppsägning av
båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker efter den 31 mars
återbetalas inte årsavgiften.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 KSTU § 16 KS/2020:64 - 533

Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor 

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är 
lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, 
Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn och 
skötsel utförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förfallodagen för fakturor debiteras mellan 
perioden mars-april. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en senareläggning 
av faktureringsperioden möjliggör att båtägaren kan faktureras efter att uppsägning och 
tilldelning av båtplatser är genomförd i jämförelse med idag, då faktureringen sker före. 
Förvaltningen vill ändra perioden till april-juni för att underlätta processen för både båtägare 
och kommunen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020.

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra förfallodagen för
fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra sista datum för
uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker
efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende förfallodagen för fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till
april-juni.

4. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende sista datum för uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I
fall uppsägningen sker efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Erica Simpson  
Registrator/administratör 

Kommunstyrelsen 

Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra förfallodagen för
fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra sista datum för
uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker
efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende förfallodagen för fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till
april-juni.

4. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende sista datum för uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars.
I fall uppsägningen sker efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

Ärendet 

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som 
är lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, 
Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn 
och skötsel utförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den 13 juni 2019 § 31 
beslutade kommunfullmäktige om regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i 
Salems kommun. 

I och med den kommande båtsäsongen har ett fel uppmärksammats och 
uppsägningsdatum och faktureringsdatum revideras. Kommunfullmäktige har tidigare 
beslutat att förfallodagen för fakturor debiteras mellan perioden mars-april. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en senareläggning av faktureringsperioden 
möjliggör att båtägaren kan faktureras efter att uppsägning och tilldelning av båtplatser är 
genomförd i jämförelse med idag, då faktureringen sker före . Förvaltningen vill ändra 
perioden till april-juni för att underlätta processen för både båtägare och kommunen, se § 
1 i förslag till reviderade regler för båtplatser, bilaga 1.Kommunfullmäktige beslutade även 
att sista dag för uppsägning är den 30 april. Förvaltningen vill ändra perioden till 31 mars 
för att möjliggöra för de som blir tilldelade en plats att nyttja den under april månad. 
Förvaltningen anser att en tidigareläggning av sista uppsägningsdatum medför att 
tilldelningsprocessen för båtplatser kan komma igång tidigare, vilket innebär ökad 
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möjlighet för båtägare att nyttja båtplatsen under hela säsongen, se § 2 i förslag till 
reviderade regler för båtplatser, bilaga 1.  I övrigt görs inga ändringar i reglerna. För att 
ändringen ska kunna gälla för i år behövs ett beslut av KSTU om tillfällig ändring enligt 
punkt 1 och 2 ovan, då det inte hinner att tas upp i KF.  

Filip Tilja 
Fastighetschef 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Bilaga 1 - Förslag till revidering  av registrering, allmänna regler och föreskrifter för båtplats vid Sale
kommuns båtbryggor 

Delges 
Kommunstyrelse 
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Registrering, allmänna regler  samt föreskrifter för båtplats vid salems 
kommuns båtbryggor

Regler för Salems kommuns båtbryggor har antagits av kommunfullmäktige 2019-06-13, 
KF §31.

Huvudman
Salems kommunstyrelse är huvudman för kommunens båtbryggor. 
Registrering och administrering ombesörjs av kommunens miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning.

Registrering
Båtplatsregistret är gemensamt för kommunens 4 båtbryggor. 
Det är en kö till samtliga båtbryggor.
Båtbryggorna är belägna vid Barrtorp, Garnudden, Uttringe samt Bergvik.
Det totala antalet båtplatser i kommunen är 130 stycken.

Från och med 1 januari 2020 är årsavgift/köplats för administrering av registret 250 
kronor och årshyra för båtplats är 2 000 kronor inkl. moms. Faktureras för kommande 
säsong.

Erbjudande av båtplats
Erbjudande av båtplats ska besvaras med bifogad svarsblankett inom svarstiden. Vid 
uteblivet svar, blir man av med sin köplats och hamnar sist i båtplatskön.

Kontakt
Vid frågor gällande tillsyn av fysisk båtplats, brygga, underhåll eller fel:
Felanmälan via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se 
Frågor om drift: 08-532 594 90

Frågor gällande anmälan, kö, tilldelning av båtplats, avtal, uppsägning:
Blanketter avseende anmälan och uppsägning finns att hämta på Salems kommuns 
hemsida. www.salem.se. (Skriv “båtplats” i sökfält.)
Allmänna regler och föreskrifter finns på Salems kommuns hemsida.
Telnr: 08-532 598 00

http://www.salem.se/
http://www.salem.se/
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Allmänna regler

§1.
Ansökan om båtplats görs genom att anmäla sig till kommunens båtplatskö. Anmälan ska 
göras på särskild blankett som lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anmälningsblankett och allmänna regler för båtplatser finns att hämta på Salems
kommuns hemsida. www.salem.se
Båtplats- och köplatsavgift debiteras med förfallodag i april-juni. Årsavgiften faktureras
för kommande säsong.
Om årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid äger miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att upplåta båtplatsen till annan intressent och
båtägaren har så avsagt sig alla anspråk på båtplatsen.

§2.
Sökanden skall vara bosatt inom Salems kommun. Förhyrd båtplats förnyas automatiskt
om skriftlig uppsägning inte är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda
senast den 31 mars det år förhyrningen skall upphöra. Ifall uppsägningen sker efter den
31 mars återbetalas inte årsavgiften.

§3.
Båtägaren ansvarar för att rätt adressuppgift är angiven till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som exempelvis på grund av felaktigt angiven 
adress inte erhållit kommunens debitering av årsavgift gällande köplats respektive 
båtplats har därmed försummat att betala densamma inom föreskriven tid, har förverkat 
rätten till båtplatsen samt köplats.

§4.
Kommunen fritages allt ansvar för båtar som förtöjs och läggs upp vid de kommunala
båtbryggorna.

§5.
Båtägare har rätt att nyttja hyrd båtplats årligen under 1 april - 31 oktober.
Andrahandsuthyrning är inte tillåten. 

http://www.salem.se/
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§6.
Båtar som ligger kvar efter den 31 oktober har kommunen rätt att ta bort på ägarens 
bekostnad.
Önskas båtplatsen disponeras längre än efter den 31 oktober skall detta anmälas till 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

§7.
Båtägaren har själv skyldighet att ombesörja vinterförvaring av båten.

§8.
Den som hyr båtplats får tillgång till en bryggring att förtöja båten med.
Förtöjningsanordning för akter och liknande anskaffas på egen bekostnad.

§9.
Båtplats uthyres endast för roddbåtar, mindre motorbåtar och mindre segelbåtar.
Högsta tillåtna bredd är 1,65 meter och båten skall placeras inom anvisad bryggplats,
utan att den gör intrång på intilliggande båtplats.

§10.
Enligt beslut av länsstyrelsen gäller hastighetsbegränsning i en del av av sjön Uttran.
Hastighetsbegränsningen som är fastställd till sju knop, omfattar allt vatten öster om en 
nord sydlig linje, dragen genom västra udden av Ensta ö. Skyltar som anger gränsen för 
hastighetsbegränsningen finns uppsatta. Det innebär att vattenskidåkning är förbjuden 
inom det området.

§11.
Vid båtunderhåll såsom målning, tvättning mm, skall detta ske på ett sådant sätt så att
olägenhet för mark och vatten ej uppstår. Farligt avfall skall omhändertas och
transporteras till miljöstation.
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Ordningsföreskrifter

Det åligger båtägaren att:

● Ansvara för att den egna båten är ordentligt förtöjd i aktern och med sträckt
tamp i fören på sådant sätt att intilliggande båtar inte tar skada.

● Inte parkera bil på sådant sätt att den utgör hinder för transport av båtar mellan
uppläggningsplats och båtplats, eller utgör hinder i övrigt för båtplatshyresgäster
och kommunala serviceinsatser.

● Vid färd med såväl bil som båt inom bryggområdet iaktta varsamhet samt
anpassa farten så att skada inte uppstår.

● Tillse att förtöjningar och annat materiel är i fullgott skick.

● Om båten sjunker och/eller blir liggande vattenfylld genast vidta åtgärder för
båtens upptagande.

● Väl vårda och aktsamt begagna båtbryggan samt ersätta skador förorsakade av
båtägaren.

● Iaktta god ordning inom båtbryggområdet. Sopor, skräp och annat avfall läggs i 
soptunna. 

● Felanmälan: Görs via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se

http://www.salem.se/
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2019:308 - 101 

Svar på motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor, väckt 
av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) 

I en motion om ängsmarker på kommunen gräsytor yrkar Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson 
(C):  
- att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens
CO2-utsläpp genom att införa blomsterängar.
- att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på biologisk mångfald.
- att uppdra åt mIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över våra
ängsmarker i kommunen.
- att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga platser för
insådd av blomsterängar istället för gräsytor.
- att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar.

Motionen motiveras av ett av Sveriges Riksdags beslutade miljömål “Ett rikt växt- och djurliv” 
som handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Motionen beskriver att kommunen 
kan minska sin klimatpåverkan genom att anlägga ängsmarker med blommor som gynnar 
pollinerare. Anläggandet av ängsmarker bidrar även till att minska kommunen CO2-avtryck 
genom minskad maskinskötsel av dessa ytor. Motionen framhäver även att förutom att 
blomsterängar bidrar till ett rikt insektsliv så så är det en inbjudande och vacker miljö för 
kommuninvånarna. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 2020 § 9. Utskottet 
beslutade att att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen börjar sköta de i tjänsteskrivelsen 
föreslagna ytorna som ängsmark inför säsongen 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till de beslutade 
ängsmarkerna.  

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 9 KS/2019:308

Svar på motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor 

Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) väckte 2019-10-01 en motion om 

● att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens
CO2-utsläpp genom att införa blomsterängar.

● att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på biologisk
mångfald.

● att uppdra åt MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över
våra ängsmarker i kommunen.

● att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga platser
för insådd av blomsterängar istället för gräsytor.

● att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar.

Motionen motiveras av ett av Sveriges Riksdags beslutade miljömål “Ett rikt växt- och djurliv” 
som handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Motionen beskriver att kommunen 
kan minska sin klimatpåverkan genom att anlägga ängsmarker och så blommor som gynnar 
pollinerare. Anläggandet av ängsmarker bidrar även till att minska kommunen CO2-avtryck 
genom minskad maskinskötsel av dessa ytor. Motionen framhäver även att förutom att 
blomsterängar bidrar till ett rikt insektsliv så så är det en inbjudande och vacker miljö för 
kommuninvånarna. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020.

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
börjar sköta de i tjänsteskrivelsen föreslagna ytorna som ängsmark inför säsongen 2020.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Gatuenheten  

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatuingenjör/Trafikplanerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om ängsmarker på kommunens gräsytor 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen börjar sköta de i tjänsteskrivelsen föreslagna
ytorna som ängsmark inför säsongen 2020.

Sammanfattning av ärendet 

Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) väckte 2019-10-01 en motion om 

- att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens
CO2-utsläpp genom att införa blomsterängar.

- att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på
biologisk mångfald.

- att uppdra åt MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över 
våra ängsmarker i kommunen.

- att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga
platser för insådd av blomsterängar istället för gräsytor.

- att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar.

Motionen motiveras av ett av Sveriges Riksdags beslutade miljömål “Ett rikt växt- och 
djurliv” som handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Motionen beskriver att 
kommunen kan minska sin klimatpåverkan genom att anlägga ängsmarker och så 
blommor som gynnar pollinerare. Anläggandet av ängsmarker bidrar även till att minska 
kommunen CO2-avtryck genom minskad maskinskötsel av dessa ytor. Motionen 
framhäver även att förutom att blomsterängar bidrar till ett rikt insektsliv så så är det en 
inbjudande och vacker miljö för kommuninvånarna. 

Ärendet 

Salems kommun äger och ansvarar för klippning av gräs på grönytor och parker runtom i 
kommunen. Idag klipps de flesta ytor till kortklippt gräs. 
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Förvaltningens bedömning av ärendet 

I och med att ett av kommunens övergripande mål i Översiktsplan 2030 är att Salems 
kommun skall ta ansvar för utveckling mot en alltmer hållbar miljö ser Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen positivt på att anlägga ängsytor i kommunen.  

Att öka den biologiska mångfalden är viktig i många hänseenden men det bör inte gå ut 
över kommuninvånarnas, förskolorna och skolorna friluftsintresse där man kan utnyttja 
gräsklippta ytor till olika aktiviteter. 

Förslag på ytor som kan omvandlas till ängsmarker 

Det finns klippta gräsytor inom Salems kommun som Gatuenheten har identifierat har 
förutsättningar för att omvandlas till ängsmarker. Detta är ytor som inte beträds så ofta 
samt ytor som från början är fria från invasiva arter.  

Gatuenheten har granskat vilka ytor som klipps och kan utefter det föreslå ett antal ytor 
som kan omvandlas till ängsmarker (se bilaga 2).  

1. Gräsytan mellan Salemsvägen och Söderbyvägen.

2. Del av gräsytan vid Söderbyvägen/Vårstigen.

3. Del av gräsytan mellan Dånviksvägen och Flaten.

Vid anläggande av ängsytor är det viktigt att informera allmänheten om syftet med 
omvandlingen. Information går ut på kommunens hemsida och skyltar sätts upp på 
ytorna för att informera allmänheten. För att ge ett medvetet och vårdat intryck av 
skötseln är det också viktigt att kanterna klipps korta längs med alla GC-vägar. 

Skötsel av ängsmarker 

För att skapa ängsmarker på de föreslagna platserna behöver ängsfrön sås på ytorna. I 
slutet av säsongen (augusti/september) behöver ytorna klippas för att inte slyn ska växa 
till.  

Gatuenheten föreslår att ett par insektshotell sätts upp vid varje skapad ängsyta. 

Uppföljning 

Detta förslag föreslås testas i 1-2 år för att sedan utvärderas i syfte att undersöka om vi 
uppnått önskat resultat samt hur allmänhet uppfattar de nya ängsytorna.  
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Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatu och VA-chef 

Bilagor 

1. Motion: Ängsmarker på kommunens gräsytor, Centerpartiet, 2019-10-01
2. Förslag på ängsytor 2020

Delges 
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Klippytor idag

Ytor som föreslås
bli ängsmark
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§ XX KS/2018:327 - 101

Svar på motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP)

Miljöpartiet yrkar att kommunen ska använda Byggvarubedömningen i alla byggnationer och 
lokalreparationer för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.

Det finns miljömässiga fördelar med att använda ett system för att hålla koll på vilka material 
som byggs in i fastigheterna. På sikt kan det även föra med sig ekonomiska fördelar då risken 
minskar att bygga in material som kan ge kostnader för sanering och efterbehandling.

För att inrätta och vidmakthålla ett system för att göra medvetna materialval bedömer miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs personella resurser motsvarande en 
halvtidstjänst. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda systemet.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 
2020 § 19. Utskottet uttalade även följande: “I likhet med andra jämförbara kommuner bör 
Salems kommun använda denna typ av instrument när tydliga behov föreligger, som i fallet 
med Fågelsångens skola. Kommunen bör heller inte lägga ned resurser motsvarande en 
halvtidstjänst.”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 19 KS/2018:327 - 101

Svar på motion från Mats Nittve (MP) om hållbart materialval 
vid byggen och reparationer i Salems kommun 

Miljöpartiet yrkar att kommunen ska använda Byggvarubedömningen i alla byggnationer och 

lokalreparationer för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.  

Det finns miljömässiga fördelar med att använda ett system för att hålla koll på vilka material 

som byggs in i fastigheterna. På sikt kan det även föra med sig ekonomiska fördelar då risken 

minskar att bygga in material som kan ge kostnader för sanering och efterbehandling.  

För att inrätta och vidmakthålla ett system för att göra medvetna materialval bedömer Miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs personella resurser motsvarande en 

halvtidstjänst. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda systemet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020.

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner förvaltningens förslag till svar på
motionen och överlämnar svaret till kommunfullmäktige.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott  uttalar följande:
“I likhet med andra jämförbara kommuner bör Salems kommun använda denna typ
av instrument när tydliga behov föreligger, som i fallet med Fågelsångens skola.
Kommunen bör heller inte lägga ned resurser motsvarande en halvtidstjänst.”

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott  föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
att motionen avslås.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Markus Ek 

Kommunstyrelsen tekniska utskott 

Svar på motion från Mats Nittve (MP) om hållbart materialval vid byggen och 
reparationer i Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner förvaltningens förslag till svar på motionen 
och överlämnar svaret till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Miljöpartiet yrkar att kommunen ska använda Byggvarubedömningen i alla byggnationer 
och lokalreparationer för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.  

Det finns miljömässiga fördelar med att använda ett system för att hålla koll på vilka 
material som byggs in i fastigheterna. På sikt kan det även föra med sig ekonomiska 
fördelar då risken minskar att bygga in material som kan ge kostnader för sanering och 
efterbehandling.  

För att inrätta och vidmakthålla ett system för att göra medvetna materialval bedömer 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs personella resurser motsvarande 
en halvtidstjänst. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda 
systemet.  

Ärendet 

Miljöpartiet i Salem yrkar 
- att kommunen i alla sina byggnationer och lokalreparationer använder

Byggvarubedömningen för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial, bilaga 1.

Det finns flera system som fungerar som redskap för att kunna göra medvetna materialval 
med så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt och i praktiken följa de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken.  

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och 
tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor inom byggbranschen för att 
främja en god bebyggelsemiljö i nutid och för kommande generationer genom att minimera 
risker avseende användningen av kemikalier. Salems kommun har använt sig av 
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Byggvarubedömningen för den nya skolan i Fågelsången som en följd av att byggnaderna 
ska uppfylla klassificeringen Miljöbyggnad silver.  

SundaHus är ett annat system som används av Telgebolagen och har ett likvärdigt syfte 
som Byggvarubedömningen. Det ska vara ett stöd för företag och organisationer att skapa 
långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna 
materialval. 

Syftet med att kartlägga materialval är dels att minska miljöpåverkan samt hälsofara under 
byggperioden, dels att minimera risken för att farliga ämnen kommer ut i naturen vid 
rivning. Ytterligare ett syfte är att öka möjligheterna för återanvändning eller återvinning av 
produkterna.  

Bedömningskriterierna är baserade på produktens kemiska innehåll och hur dessa påverkar 
både människor och miljö under hela livscykeln. På senare tid bedöms även hur de 
mänskliga rättigheterna efterlevs i produktens leverantörskedja, detta har blivit sociala 
kriterier som en ytterligare dimension att göra branschen mer hållbar. 

En enkel omvärldsanalys har genomförts där följande kontaktats: Flens kommun, Nykvarns 
kommun, Katrineholm Fastighets AB (KFAB), Telge Fastigheter, Nynäshamns kommun, 
Värmdö kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun och Järfälla kommun.  

Det är i regel kommunala fastighetsbolag som använder Byggvarubedömningen eller 
SundaHus. Få kommunala fastighetskontor använder något av systemen. Det finns inget 
svar på hur många kommuner som använder systemen, men tre kommuner i 
Stockholmsområdet är medlemmar i föreningen Byggvarubedömningen: Värmdö, Haninge 
och Stockholms stad. Det ger en indikation på att det endast är ett fåtal kommuner som är 
medlemmar. Däremot är en stor andel kommunala fastighetsbolag medlemmar. 

Angående resurser svarar KFAB och Telge Fastigheter att arbetet tar ca 5-10 timmar/månad 
för förvaltarna och att kostnaderna är ca 50 000 kr/år för Byggvarubedömningen jämfört 
med SundaHus som kostar ca 22 000 kr/månad. 

Möjligheten till samarbete med någon annan kommun har inte kunnat klarläggas utan 
skulle behöva utredas vidare. Telge Fastigheter hänvisar till att Telge Inköp tagit fram krav 
som gör det enklare att ställa rätt krav i upphandling och under uppföljning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fördelen med att dokumentera samtliga material är att det är enklare att återanvända och 
materialåtervinna vid renoveringar och rivning. Det går även att söka fram samtliga 
material av en viss typ i fastighetsbeståndet. På sikt minskar även risken för att bygga in 
miljö- och hälsofarliga byggvaror i nya byggnader som ska tas omhand längre fram vilket 
kan medföra höga kostnader för sanering och efterbehandling. 

För att inrätta och vidmakthålla ett system som redskap för att göra medvetna materialval 
behövs personella resurser. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det 
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krävs motsvarande en halvtidstjänst för att kunna arbeta med kravställning, uppföljning, 
dokumentation mm. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda 
systemet.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Filip Tilja  
Fastighetschef 

Bilagor 

1. Motion från Mats Nittve (MP) om hållbart materialval vid byggen och reparationer i
Salems kommun

Delges 

Kommunfullmäktige 



Motion om hållbart materialval vid byggen och 
reparationer 
Salems kommun kommer i framtiden att låta bygga nya lokaler, bland annat en ny skola i 
Fågelsången. Dessutom kommer flera av kommunens äldre lokaler att repareras. I dessa 
sammanhang är det viktigt att det görs hållbara materialval. Hänsyn måste tas, både till materialets 
miljöpåverkan när det är på plats, som den miljöpåverkan produktionen av materialet har haft. 

Idag finns det flera hjälpmedel som gör det möjligt att välja rätt material ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Av dessa är Byggvarubedömningen mest lämplig för kommunens 
verksamhet och ska exempelvis användas i skolbygget i Fågelsången. 

Miljöpartiet i Salem yrkar därför 
- att kommunen i alla sina byggnationer och lokalreparationer använder Byggvarubedömningen
för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.

För Miljöpartiet 

_______________________________________________________________ 

Mats Nittve 

2018-09-27 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:55 - 002

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 11. 

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 Petter Liljeblad (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, Annette Hedborg 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, administratör
Lovisa Lidberg, 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 Bergström har som
firmatecknare för kommunen.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

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, Birgitta Eklund och Agneta
Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil
för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Mia Kotala, Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria
Svartbäck och Åse Finnman 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 Petter Liljeblad (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, Annette Hedborg 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, administratör
Lovisa Lidberg, 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, Birgitta Eklund och
Agneta Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Mia Kotala, Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria
Svartbäck och Åse Finnman 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 11.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Ekonomi
Lön
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