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 Gruppmöten  

Borgerliga gruppen 

Måndag 2020-10-12 kl 18.00  
Konferensrum Bergaholm 

  
 
Socialdemokraterna  

Måndag 2020-10-12 kl 17.30 
Konferensrum Lideby 

  
  
Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet. 
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Kommunstyrelsen

Tid: 2020-10-12, kl. 19:00

Plats: Lilla Murgrönan, kommunhuset

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Samverkansöverenskommelse med polisen 2021-2022

4 Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2020

5 Förslag på en utökning av Bygg- och miljönämndens reglemente 
avseende ansvar för viltvård och kommunjägare

6 Svar på revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen

7 Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts

8 Svar på motion om valfrihetstimme i hemtjänsten

9 Avfallstaxa

10 Förslag på Kompensation till fristående grundskolor

11 Krisledningsnämndens minnesanteckningar

Lennart Kalderén (M) Ida Malmborg
Ordförande Sekreterare



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-10-12

1 av 1
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……………
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……………
Just. sign.

 § XX 1

Anmälningsärenden

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-09-30

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28

Barn- och utbildningsnämndens Mål och budget 2021-2023

Uppföljning av Rapport tematisk tillsyn hösten 2019

Kultur- och fritidsnämnden, Inställt nämndsammanträde 2020-09-17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

Sändlista
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  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 

 Tid: Måndagen den 28 september 2020,  kl. 13.00 - 15:45 
 Plats: Högantorp, kommunhuset 

 Närvarande: Ordinarie: Lennart Kalderén (M), Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S)  

Ersättare:  Rickard Livén (M), Raili Nilsson (C), Berit Heidenfors (S) 

Övriga: Mats Bergström (kommundirektör), Ida Malmborg (kommunsekreterare) 

 

  1. Anmälningsärenden  
Ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
 

2. Delegationsbeslut 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
 

3. Avfallsplan 2020-2030 - beslut om utställning (fördjupad föredragning 
Jan Lorichs, planeringsstrateg och Douglas Lindström, Bygg- och miljöchef föredrar 
ärendet.  
 
Diskussion kring bland annat målsättningsfrågor.  
 
Ärendet återremitteras och tas upp på KSAUS sammanträde den 19 oktober 2020.  
 

4. Föredragning angående Salems kommuns näringslivsrankning (muntlig) 

Jan Lorichs, planeringsstrateg föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen avseende 
näringslivsrankning för 2019.  
 

5. Information avseende arbetslöshetsstatistik i Salem (muntlig) 

 Jenny Thorsell, socialchef föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen om aktuell 
arbetslöshetsstatistik.  
 

6. Södra Ekdalen (precisering inför kontakter med fastighetsägarna) 
Elisabeth Argus, plan- och exploateringschef, Johanna Henningsson, planarkitekt 
föredrar ärendet. Utskottet har fört en preliminär diskussion.  
 
Ärendet kommer att tas upp på utskottets möte den 19 oktober 2020.  
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7. Förtätning av Tallåsen och utveckling av kapellet i Söderby Park 

(Uppföljande diskussion) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fört en preliminär diskussion.  
 
Ärendet kommer att tas upp på utskottets möte den 19 oktober 2020. 
 

8. Samverkansöverenskommelse med polisen 2021-2022 

 

Ärendet vidare till kommunstyrelsen med föreslagna revideringar.  
 
 

9. Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2020 

 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 

10. Förslag på Energiplan 2020-2030 

 

Ärendet bordläggs till utskottets möte den 19 oktober 2020. 
 

11. Revidering - Utökning av bygg- och miljönämndens ansvara för viltvård och

kommunjägare 

 

Ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 

12. Svar på revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen 

 

Ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 

13. Svar på motion om valfrihetstimme i hemtjänsten 

 

Ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 

14. Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts kv.2 

 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
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15. Frivillig partiöverenskommelse med anledning av Covid-19 beträffande 
deltagande på sammanträden  

 
Diskussion kring den frivilliga partiöverenskommelsen med anledning av Covid-19 
beträffande deltagande på sammanträdet. 
 
I och med att kommunstyrelsen antog de nya riktlinjerna för digitala sammanträden 
vid sitt möte den 21 september 2020 har nämnderna och kommunfullmäktige nu 
möjlighet att åter låta ersättare delta på sammanträdena. Det är fortsatt respektive 
ordförandes ansvar att säkerställa att Folkhälsomyndighetens riktlinjerna 
upprätthålls. Om en nämnds bedömning är att fysiska sammanträden inte kan ske 
på ett säkert sätt ska sammanträdet ske digitalt. Utskottet vill även betona att det i 
riktlinjer för digitala sammanträden står att det inte får vara några blandformer. 
Sammanträdet sker antingen fysiskt eller digitalt.  
 
Partierna i utskottet är överens om följande:  

1. Upphäva den frivilliga partiöverenskommelsen med anledning av Covid-19 
beträffande deltagande på sammanträdena.  

2. Att nämndernas sammanträden i enlighet med gällande riktlinjer för digitala 
sammanträden får ske antingen i fysiskt eller i digital form.  

 
 

16. Tid för styrgruppsmöte för Salems centrum 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ses måndagen den 5 oktober kl 17:00.  
 
 

17. Tid för möte kring målöversyn 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ses tisdagen den 20 oktober kl 09:00 - 
11:00.  
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Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut har anmälts. 

______________________

Sändlista
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 § XX                              3                
KS/2020:184 

Samverkansöverenskommelse med polisen 2021-2022

En samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Södertälje och Salems kommun 
har tagits fram. Samverkansöverenskommelsen syftar till att få ett strukturerat arbetssätt när 
det kommer till samverkan mellan polisen och kommunen och på så sätt få ett mer effektivt 
brottsförebyggande arbete och en tryggare kommun. Överenskommelsen beskriver 
strukturen för hur samverkan ska ske, en samlad lägesbild, de prioriterade 
samverkansområden som framkommit ur den samlade lägesbilden samt en åtgärdsplan, som 
beskriver de åtgärder som kommunen och polisen tillsammans ska genomföra under 2021 
och 2022 för att bidra till en positiv förändring inom de prioriterade områdena. Detta är den 
tredje samverkansöverenskommelsen som tagits fram.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet 
Södertälje, gällande åren 2021-2022.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Richard Buske 
Tf Säkerhetssamordnare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Samverkansöverenskommelse med polisen 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelse med 
lokalpolisområdet Södertälje, gällande åren 2021-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Södertälje och Salems 
kommun har tagits fram. Samverkansöverenskommelsen syftar till att få ett strukturerat 
arbetssätt när det kommer till samverkan mellan polisen och kommunen och på så sätt 
få ett mer effektivt brottsförebyggande arbete och en tryggare kommun. 
Överenskommelsen beskriver strukturen för hur samverkan ska ske, en samlad lägesbild, 
de prioriterade samverkansområden som framkommit ur den samlade lägesbilden samt 
en åtgärdsplan, som beskriver de åtgärder som kommunen och polisen tillsammans ska 
genomföra under 2021 och 2022 för att bidra till en positiv förändring inom de 
prioriterade områdena.  Detta är den tredje samverkansöverenskommelsen som tagits 
fram. 
 
Ärendet 

I samband med polisens omorganisation fick varje lokalpolisområde i uppdrag att 
upprätta en samverkansöverenskommelse med kommunerna i deras lokalpolisområde. 
Salems kommun upprättade en samverkansöverenskommelse för 2017-2018 med 
lokalpolisområdet i Södertälje och efter det en som gäller under perioden 2019-2020. 
Den perioden börjar nu gå mot sitt slut och det är dags att upprätta en ny 
samverkansöverenskommelse. Samverkansöverenskommelsen ska beskriva hur 
lokalpolisen och kommunen samverkar, vår samlade lägesbild, våra prioriterade 
områden, vilka åtgärder som ska genomföras, hur vi ska kommunicerar kring åtgärderna 
och händelserna, samt hur vi följer upp arbetet.  

Samverkansforum 

Chefssamrådet är ett forum för att främst behandla strategiska frågor, men även en del 
operativa frågor. I chefssamrådet ingår kommundirektören, säkerhetssamordnaren, 
förvaltningscheferna från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- 
och fritidsförvaltningen samt  miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Lokalpolisområdeschefen och kommunpolisen ingår ifrån lokalpolisområde Södertälje. 
Två gånger om året utökas chefssamrådet med de förtroendevalda från 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande för barn- och utbildningsnämnden, 
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socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden, forumet heter 
då samråd med förtroendevalda. 

Planeringsgruppen är utförare av de strategiska och operativ beslut som chefssamrådet 
tar. Planeringsgruppen bereder även ärenden till chefssamrådet.  I planeringsgruppen 
ingår kommunpolisen, kommunens säkerhetssamordnare, chefen för fritidsgården, 
chefen för centrala elevhälsan, chefen för individ- och familjeomsorgen,  trafikingenjören 
samt räddningstjänstens kommunsamordnare. 
 
Operativa gruppen är ett rent operativt forum som syftar till att i samverkan få en 
ungdom med en begynnande kriminell livsstil, att bryta den negativa trenden, genom 
utbildning, arbete eller annan sysselsättning. Gruppen består av representanter från 
polisen, socialtjänsten, fritidsfältare, ungdomsbehandlare på Mini Maria, kurator på 
ungdomsmottagningen, särskild kvalificerad kontaktperson samt ungdomscoach på 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Vid behov kan gruppen utökas med andra 
relevanta aktörer. 
 
Lägesbild och prioriterade samverkansområden 
Till samverkansöverenskommelsen arbetas en samlad lägesbild fram som beskriver det 
allmänna läget i kommunen. Den samlade lägesbilden uppdateras sedan minst en gång 
om året. Utifrån lägesbilden har två olika samverkansområden prioriterats. 
 

● Tryggheten i kommunens centrum och andra offentliga miljöer 
● Tryggare hemmiljö 

 
Tryggheten i kommunens centrum och andra offentliga miljöer 

Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i kommunen, då är det viktigt att man 
upplever just centrum som tryggt. På eftermiddagar, kvällar och helger förekommer det 
att kommuninvånare, personal samt näringsidkare upplever otrygghet i framförallt 
Salem och Rönninge centrum. Viss skadegörelse, narkotikabruk och narkotikaförsäljning 
samt ordningsstörande personer förekommer i centrum och på andra platser i 
kommunen Detta stör verksamheter och kommuninvånare, vilket kan upplevas otryggt. 
Tillgången till narkotika i kommunen är stor och det är därför viktigt att upptäcka bruk av 
narkotika, försvåra narkotikaförsäljningen och minska tillgången.  
 
Tryggare hemmiljö  
Att få känna sig trygg och säker i sitt eget hem är en viktig faktor för att man ska må bra. 
Att vara rädd för att bli utsatt för brott eller att faktiskt bli utsatt för brott i sin hemmiljö 
kan få stora negativa konsekvenser för både individen och samhället.  
 
Under de senaste åren har Salems kommun haft ökande antal bostadsinbrott. Brotten 
har drabbat alla typer av bostäder, men radhus och villor är de som har blivit mest 
utsatta. Genom att arbeta med att minska antalet bostadsinbrott kommer känslan av 
trygghet i hemmet öka. Våld i nära relation är något som vi sett öka i kommunen under 
de senaste åren. Våldet är både fysiskt och psykisk och sker ofta i en stängd hemmiljö 
mellan makar/sambos och/eller mellan föräldrar och barn. Kommunen och polisen har 
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ett stort ansvar att se till så att man känner sig trygg i sin hemmiljö och därför är detta 
ett prioriterat samverkansområde i samverkansöverenskommelsen.  
 
Aktivitetsplan 
I aktivitetsplanen finns de åtgärder som kommunen och polisen tillsammans ska 
genomföra inom de prioriterade samverkansområdena. Varje aktör kan sedan själva 
arbeta med aktiviteter som rör de prioriterade områdena, men endast det som sker i 
samverkan lyfts fram i detta dokument. Aktiviteter kan även tillkomma under 
samverkans perioden då lägesbilden kan komma att förändras.  
 
Aktiviteter för det prioriterade området: Tryggheten i kommunens centrum och andra 
offentliga miljöer 

● Kommunen bjuder in till en föreläsning angående narkotika som hålls av polisen 
● Kommunen tillsammans med polisen och andra inbjudna aktörer genomför 

trygghetsvandringar 
● Avhopparverksamhet 
● Kommunen tillsammans med polis och räddningstjänst samverkar kring 

sommarjobbare 
● Trafiksamverkan 
● Polis och kommun genomför gemensam krog- och tobakstillsyn 
● Kommunen tillsammans med polisen stöttar frivilligas arbete med nattvandring. 

● Trygghetskväll 
● Polisen och kommunens fältare ska ha ett nära samarbete i den yttre 

verksamheten och utifrån sina olika professioner bidra till en ökad trygghet och 
synlighet 

● Nätverk för trygghet och trivsel 
 

Aktiviteter för det prioriterade området: Tryggare hemmiljö 
● Grannsamverkan 
● Introduktionsutbildning till nyanlända 
● Samverkan kring brott i när relation  

 
Uppföljning 
Planeringsgruppen har det övergripande ansvaret att se till att åtgärderna genomförs, de 
ansvarar även att den samlade lägesbilden uppdateras, chefssamrådet följer upp 
verksamheten. 
 
Förändringar från samverkansöverenskommelsen 2019-2020 
 
I Chefssamrådet har kommunikatörerna för respektive organisation lagts till då 
kommunikation är en viktig faktor i det trygghetsskapande arbetet. Även ordförande i 
bygg- och miljönämnden har lagts till. 
 
Planeringsgruppen har fått ett tydligare uppdrag gällande trygghet och säkerhet men ska 
fortfarande bevaka frågan kring hälsofrämjande åtgärder för barn och ungdomar. Till 
planeringsgruppen har också räddningstjänstens kommunsamordnare lagts till efter 
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dialog med räddningstjänstens företrädare. De deltar redan idag vid möten och har 
också deltagande i ett antal av aktiviteterna.  
 
Den Operativa gruppen har det listats vilka funktioner som är del i denna. Även att det är 
den Operativa gruppen som sammankallas vid akut uppkomna situationer som det 
behövs samverkas kring 
 
Bytt från åtgärdsplaner till aktivitetsplaner och lagt till några aktiviteter under denna 

● Avhopparverksamhet  
● Kommunen tillsammans med polisen och räddningstjänst samverkar kring 

sommarjobbare. 

Kommunikationsplanen är genomarbetad i sin helhet. 

 
Lägesbild och prioriterade samverkansområden 
Lägesbilden är ungefär densamma som den var för två år sedan gällande den offentliga             
miljön. Det som vi har förändrat är att vi har slagit samman de två tidigare prioriterade               
samverkansområdena; ungdomsproblematiken med droger, alkohol och tobak och       
tryggheten i centrum till ett prioriterat samverkansområde - Tryggheten i kommunens          
centrum och andra offentliga miljöer. Då vi ser att det främst är ungdomsproblematiken             
med droger som bidrar till ett otryggt centrum. 
 
När det gäller arbetet kring en tryggare hemmiljö har fokus legat på inbrott. Inbrotten              
har under samverkans perioden sjunkit kraftigt för att sedan igen öka och nu har vi en               
positiv nedåtgående trend gällande inbrotten igen, men vi ser ett behov av fortsatt             
samverkan kring detta. Vi har under det senaste åren sett en kraftig ökning av brott i                
nära relation. Vi har därför valt att utvidga det prioriterade samverkansområdet tryggare           
hemmiljö att även gälla brott som sker i hemmet, av närstående.  
 
Finansiering 
För två av åtgärderna, grannsamverkan och nattvandring har säkerhetssamordnaren         
äskat om i budgeten för 2019, grannsamverkan 25 000 kr och nattvandring 50 000 kr. För                
resten av åtgärderna är det trygghetsvandringarna som vi har identifierat kan komma att            
behöva viss finansiering. Hittills har förslag till åtgärder från trygghetsvandring kunnat          
hanteras inom ram. Övriga åtgärderna beräknas inte att medföra någon kostnad utöver           
de resurser som kommer att arbeta med åtgärderna.  
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 Mats Bergström 
Kommundirektör  

Richard Buske 
Tf Säkerhetssamordnare 

 
 Bilagor 

Samverkansöverenskommelse inkl bilagorna lokal lägesbild och prioriterade samverkansområden, 
åtgärdsplan, uppföljningsplan och kommunikationsplan.  
 
Delges 

Lokalpolisområde Södertälje 

 

 



 

 

 

 

 

Antagen av kommunstyrelsen den xx xx xxxx KS § sss att gälla från den 1 januari 2021.   

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 

 2021-01-01 – 2022-12-31 

1. BAKGRUND 
 
Salems kommun har genom samverkansöverenskommelse med Södertälje lokalpolisområde åtagit                 
sig att samverka på lokal nivå. 
Samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis beskriver vad parterna valt att 
samverka om. Dokumentet ska bidra till att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn i arbetet. 
Samverkansöverenskommelsen ska endast beröra det som parterna har kommit överens om att 
samverka kring. Därutöver kommer brottsförebyggande insatser att pågå vid sidan av 
överenskommelsen. Denna samverkansöverenskommelse är den tredje i ordningen sedan detta 
arbete påbörjades. 

 
2. PARTER OCH ÖVERENSKOMMELSENS OMFATTNING 
 

1. Salems kommun, org.nr 212000-2874, Säby Torg 16, 144 30 Rönninge, ”kommunen” 
 

2. Södertälje lokalpolisområde, org.nr 202100-0076, Nyköpingsvägen 23, 151 32 Södertälje,                 
”polisen” 

 
 
3. KONTAKTUPPGIFTER TILL PARTERNAS SAMORDNARE 

 
1. Säkerhetssamordnare Victoria Skynäs, Kommunstyrelseförvaltningen, Salems kommun  

Säby Torg 16 144 30 Rönninge.  
Telefon: 08-532 598 37.  
E-post: victoria.skynas@salem.se 
 

2. Kommunpolis Sandra Pettersson, Södertälje lokalpolisområde 
Nyköpingsvägen 23, 151 32 Södertälje.  
Telefon: 070-890 65 33 
E-post: sandra.pettersson@polisen.se 
 
 

[1] 

 

mailto:victoria.skynas@salem.se
mailto:victoria.skynas@salem.se


 
 

 
 

4. BILAGOR TILL ÖVERENSKOMMELSEN 
 
Nedan angivna handlingar ligger till grund för samverkansöverenskommelsen: 
 

1. Lokal lägesbild/prioriterade samverkansområden 
2. Aktivitetsplan 
3. Uppföljningsplan 
4. Kommunikationsplan 

 
5. ÖVERENSKOMMELSETID 
 
Denna samverkansöverenskommelse löper fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31. En ny                 
samverkansöverenskommelse ska sedan upprättas som ska gälla fr.o.m. 2023-01-01. 
 
6. SAMVERKANSORGANISATION  
 
Kommunen och polisen ska ha upprättade samverkansforum, där samverkan sker både ur ett                         
strategiskt och ett operativt perspektiv. Hur samverkansforumen ser ut och vilka aktörer som                         
ingår i forumen kan variera under överenskommelsetiden, för att på ett effektivt sätt kunna                           
anpassa samverkan och de åtgärder som behövs för att hantera gällande lägesbild. 
 
Grunden i samverkansorganisationen är dock följande forum och deltagare.  
 
Chefssamrådet samt samråd med förtroendevalda  
Chefssamrådet ansvarar för att besluta om strategiska och operativa åtgärder utifrån aktuell                       
lägesbild, med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Chefssamrådet                 
ansvarar för att följa upp samverkansöverenskommelsen samt andra gemensamt beslutade                   
åtgärder.  
Chefssamrådets ordförandeskap alternerar mellan polisen och kommunen. Ordförandeskapet               
gäller under ett år. Chefssamrådet sammanträder fyra gånger per år, två av dessa är med                             
förtroendevalda.  
Samråd med förtroendevalda syftar till att ge de förtroendevalda i Salems kommun mer insyn i                             
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker i kommunen samt underlätta för                       
dialog mellan de förtroendevalda och samverkansaktörer.  
 
I Chefssamrådet ingår följande funktioner: 

● Lokalpolisområdeschefen 
● Kommunpolisen 
● Kommundirektrören 
● Kommunens säkerhetssamordnare 
● Kommunens förvaltningschef för socialförvaltningen  
● Kommunens förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen  
● Kommunens förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen  
● Kommunens förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnad 
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● Kommunikatör för respektive kommun och polis 
 
Vid ett samråd med förtroendevalda ingår även följande funktioner: 

● Ordf. i kommunstyrelsens arbetsutskott samt dess ledamöter, inkl suppleanter.  
● Ordf. i socialnämnden 
● Ordf. i barn- och utbildningsnämnden 
● Ordf. i kultur- och fritidsnämnden 
● Ordf. i bygg- och miljönämnden 

 
Planeringsgruppen  

Planeringsgruppen är utförare av de strategiska och operativa beslut som fattas i chefssamråden                         
samt bereder underlag för beslut. Fokus för planeringsgruppen är att i samverkan arbeta för att                             
utveckla, planera, genomföra, följa upp samt analysera brottsförebyggande och trygghetsskapande                   
åtgärder, planeringsgruppen ska även bevaka frågan kring hälsofrämjande åtgärder för barn och                       
ungdomar.  

Planeringsgruppen äger rum minst sex gånger per år. Sammankallande och ordförande för 
gruppen är kommunens säkerhetssamordnare. 

I planeringsgruppen ingår följande funktioner 

● Kommunpolisen 
● Kommunens säkerhetssamordnare (ksf) 
● Chefen för fritidsgården (KoF) 
● Chefen för centrala elevhälsan (BoU) 
● Chefen för individ- och familjeomsorg (Soc) 
● Gata-VA projektledare (msb) 
● Räddningstjänstens kommunsamordnare 

Operativa gruppen 
Operativa gruppen är ett forum som syftar till att i samverkan få en ungdom med en begynnande                                 
kriminell livsstil, att bryta en negativ trend, genom utbildning, arbete eller annan sysselsättning.                         
Det förebyggande arbetet i operativa gruppen är främst inriktat på individnivå men ska även                           
kunna hantera akut uppkomna situationer. Gruppen ska även rapportera trender i lokalsamhället                       
till planeringsgruppen. 
 
Operativa gruppen äger rum minst tio gånger per år. Ordförande och sammankallande för                         
gruppen är socialtjänsten.   
 
I operativa gruppen  ingår följande funktioner 

● Representant för polisen 
● Fritidsfältare (KoF) 
● Representant för skolan (BoU) 
● Socialfältare (Soc) 
● Kommunens säkerhetssamordnare (KSF) 

Vid behov kan gruppen utökas med andra relevanta aktörer.  
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7. SAMORDNARE 
 
Säkerhetssamordnare på kommunen och kommunpolisen ska utgöra parternas samordnare. De är                     
respektive myndighets kontaktpunkt. 
 
Samordnarna ska ha följande uppdrag: 

● kartläggning av lokal lägesbild 
● samordning av kontakter mellan olika samverkansforum 
● föredragning av ärenden vid Chefssamråd 
● uppföljning i enlighet med uppföljningsplan, bilaga 3 
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8. LOKAL LÄGESBILD (PROBLEMBILD) OCH PRIORITERADE 
SAMVERKANSOMRÅDEN 

 
Samverkansområden ska framgå och följas av den lokala lägesbilden, bilaga 1.  
 
Samordnarna har gemensamt kartlagt den lokala lägesbilden, till den lokala lägesbilden har                       
följande underlag använts: 
 

● statistik från Polismyndigheten 
● stockholmsenkäten 
● statistik från kommunens bevakningsbolag 
● genomförda medarbetardialoger 
● genomförda medborgardialoger  
● rapporteringar från lokala aktörer i kommunen 
● kommunens felanmälningar avseende skadegörelse 

 
9. UPPDATERING AV BILAGOR M.M. 
 
Den lokala lägesbilden enligt punkten 8 ska uppdateras minst en (1) gång varje år. Om andra                               
underlag, än de i punkten 8 angivna, används till den lokala lägesbilden ska detta framgå av                               
handlingen.  
 
Aktivitetsplaner ska uppdateras om det är påkallat med anledning av beslut om ändring av                           
samordnarnas prioriterade samverkansområden. 
 
Övriga ändringar av och tillägg till samverkansöverenskommelse ska godkännas av chefssamrådet                     
för att äga giltighet. 
 
10. AKTIVITETSPLANER 
 
Aktivitetsplanerna framgår av bilaga 2. 
 
11.  UPPFÖLJNING 
 
Uppföljningsplanen framgår av bilaga 3. 
 
12.  KOMMUNIKATIONSPLAN 
 
Kommunikationsplan framgår av bilaga 4.  
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_____________ 
 

Samverkansöverenskommelsen har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna                   
erhållit var sitt. 
 
 
Ort och datum    Ort och datum 
     
_______________________    _______________________ 
Lennart Kalderén, Kommunalråd/ 
Kommunstyrelsens ordförande 
Salems kommun 

  Max Åkerwall,  
Lokalpolisområdeschef 
Södertälje lokalpolisområde 
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Bilaga 1 

LOKAL LÄGESBILD OCH PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN 
 
Tryggheten i kommunens centrum och andra offentliga miljöer 

Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i kommunen, då är det viktigt att man upplever just 
centrum som tryggt. På eftermiddagar, kvällar och helger förekommer det att kommuninvånare, 
personal samt näringsidkare upplever otrygghet i framförallt Salem och Rönninge centrum. Viss 
skadegörelse, narkotikabruk och narkotikaförsäljning samt ordningsstörande personer 
förekommer i centrum och på andra platser i kommunen Detta stör verksamheter och 
kommuninvånare, vilket kan upplevas otryggt. 

Tillgången till narkotika i kommunen är stor och det är därför viktigt att upptäcka bruk av 
narkotika, försvåra narkotikaförsäljningen och minska tillgången.  

 
Tryggare hemmiljö  

Att få känna sig trygg och säker i sitt eget hem är en viktig faktor för att man ska må bra. Att vara 
rädd för att bli utsatt för brott eller att faktiskt bli utsatt för brott i sin hemmiljö kan få stora 
negativa konsekvenser för både individen och samhället.  
 
Under de senaste åren har Salems kommun haft ökande antal bostadsinbrott. Brotten har drabbat 
alla typer av bostäder, men radhus och villor är de som har blivit mest utsatta. Genom att arbeta 
med att minska antalet bostadsinbrott kommer känslan av trygghet i hemmet öka. Våld i nära 
relation är något som vi sett öka i kommunen under de senaste åren. Våldet är både fysiskt och 
psykisk och sker ofta i en stängd hemmiljö mellan makar/sambos och/eller mellan föräldrar och 
barn. Kommunen och polisen har ett stort ansvar att se till så att man känner sig trygg i sin 
hemmiljö och därför är detta ett prioriterat samverkansområde i samverkansöverenskommelsen.  
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Bilaga 2 

AKTIVITETSSPLAN 
Aktivitetsplanen beskriver de prioriterade aktiviteterna som sker i samverkan mellan kommunen 
och lokalpolisområdet. Både kommunen och polisen kan göra egna insatser och aktiviteter inom 
de prioriterade samverkansområdena som inte tas med nedan. Kommunen och polisen kan även 
samverka inom andra områden under samverkansöverenskommelse tid. Den lokala lägesbilden är 
den som styr de aktiviteter som kommunen och polisen samverkar kring och den lokala 
lägesbilden kan snabbt förändras. Förutom de samverkansområden som presenteras i denna 
överenskommelse ska både polisen och kommunen arbeta brottsförebyggande och 
trygghetsskapande inom sitt ordinarie uppdrag.  
 
Nedan följer de gemensamma aktiviteterna som kommer att genomföras utifrån nu gällande 
lägesbild och prioriterade samverkansområden.  
 
Tryggheten i kommunens centrum och andra offentliga miljöer 

Aktivitet: Kommunen bjuder in till en föreläsning angående narkotika som hålls av polisen. 

Syftet: Öka kunskapen hos vuxna kring ungdomars bruk av narkotika.  
Mål: Begränsa och förhindra användandet av narkotika bland ungdomar. 
Ansvarig: Planeringsgruppen. 
Tid: En föreläsning per år.  

Uppföljning 2021: 
 
 
 

Uppföljning 2022: 

 

Aktivitet: Kommunen tillsammans med polisen och andra inbjudna aktörer genomför 

trygghetsvandringar. 

Syftet: Gemensam översyn av närområdet utifrån olika aktörers infallsvinklar för att få en samlad 
bild området och kunna vidta lämpliga åtgärder för att öka tryggheten.  
Mål: Tryggare centrum. 
Ansvarig: Planeringsgruppen. 
Tid: Trygghetsvandringen ska genomföras vid två tillfällen per år.  

Uppföljning 2021: 
 
 
 

Uppföljning 2022: 

 
Aktivitet: Avhopparverksamhet. 
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Syftet: Etablera en fungerande samverkan för att personer som vill hoppa av en kriminell livsstil 
ska få ett fungerande stöd. 
Mål: Underlätta för avhoppare att lämna kriminalitet. 
Ansvarig: Planeringsgruppen. 
Tid: Uppföljningsmöten ska genomföras vid två tillfällen per år.  

Uppföljning 2021: 
 
 
 

Uppföljning 2022: 

 
Aktivitet: Kommunen tillsammans med polisen och räddningstjänst samverkar kring 

sommarjobbare. 

Syfte: Att ge sommarjobbare i kommunen en god förståelse för trygghet och säkerhetsarbetet i 
en kommun. Ett antal av sommarjobben ska vara placerade inom kommunstyrelseförvaltningen. 
Dessa kommer delta i det trygghetsskapande arbetet. 
Mål:  Skapa en större förståelse för myndigheternas uppdrag och skapa en delaktighet i samhället. 
Ansvarig: Socialtjänsten och planeringsgruppen.  
Tid: Inför och löpande inför sommarjobsperioden. Introduktionsdag för sommarjobbare 

Uppföljning 2021 
 
 
 

Uppföljning 2022 

 

Aktivitet: Trafiksamverkan 

Syfte: Genom samverkan se över säkerheten kring våra vägar, gångbanor och cykelbanor.  
Mål: Öka trafiksäkerheten. 
Ansvarig: Kommunens trafikingenjör och kommunpolisen. 
Tid: Minst 1 gång om året. 

Uppföljning 2019 
 
 
 

Uppföljning 2020 

 
Aktivitet: Polis och kommun genomför gemensam krog- och tobakstillsyn 

Syftet: Genom tillsyn av olika aktörer få en trygg och trivsam krogmiljö samt att se till så att 
hantering av tobak sker enligt lagen. 
Mål: Tryggare centrum och offentliga miljöer. 
Ansvarig: Representant för polisen, kommunens alkoholhandläggare och räddningstjänsten. 
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Övriga aktörer bjuds in beroende på inriktningen av tillsynen.  
Tid: Minst två gånger per år.  

Uppföljning 2021: 
 
 
 

Uppföljning 2022: 

 
Aktivitet: Kommunen tillsammans med polisen stöttar frivilligas arbete med nattvandring. 

Syfte: Att under samverkansperioden få en fungerande nattvandringsgrupp. Kommunen och 
polisen stöttar frivilligas arbete med nattvandring. Nattvandring kommer att bedrivas likt 
grannsamverkanskonceptet - där arbetet utförs av engagerade invånare. Kommunen samt polisen kommer 
bland annat stötta med marknadsföring av nattvandrarna via sina kanaler. 
Mål:  Öka vuxennärvaron i samhället för att bidra till ökad trygghet. 
Ansvarig: Planeringsgruppen.  
Tid: Löpande under samverkansperioden.  

Uppföljning 2021 
 
 
 

Uppföljning 2022 

 
Aktivitet: Trygghetskväll 

Syfte:  Ha en dialog med medborgarna om tryggheten i kommunen och visa vad som görs och 

vad vi tillsammans kan göra för att få en tryggare kommun. 

Mål: En ökad känsla av trygghet i kommunen. 
Ansvarig: Planeringsgruppen.  
Tid: En gång per år 

Uppföljning 2021 
 
 
 

Uppföljning 2022 

 

Aktivitet: Polisen och kommunens fältare ska ha ett nära samarbete i den yttre verksamheten 

och utifrån sina olika professioner bidra till en ökad trygghet och synlighet. 

Syfte: Att öka erfarenhetsutbytet mellan kommunala tjänstemän och polisen, framför allt på plats 
i fält, i syfte att ha en kontinuerlig uppdaterad lägesbild samt att öka närvaron av vuxna förebilder 
ute i samhället. Samverkan på fält kan underlättas genom olika hjälpmedel såsom polisens 
samverkanstelefon och närvaro vid polisens fredagsutsättning i stadshuset i Södertälje. 
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Återrapporteras vid planeringsgruppens möten. 
Mål: En tryggare kommun. 
Ansvarig: Kommunens fritids- och socialfältare samt polis i yttre tjänst.  
Tid: Med regelbundenhet och med hög frekvens under samverkansperioden.  

Uppföljning 2021 
 
 
 

Uppföljning 2022 

 

Aktivitet: Nätverk för trygghet och trivsel 

Syfte: En samverkansgrupp med ett operativ uppdrag för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande i kommunens offentliga miljöer. Samverkansgruppen kan bestå av både 
kommunala, polisiära, räddningstjänst samt privata resurser, ex bevakningsbolag, fastighetsbolag, 
centrumägare, nattvandrare med mera. Samverkansgruppen träffas vid behov och med de aktörer 
som är berörda. 
Mål: En tryggare kommun. 
Ansvarig: Kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolisen genom planeringsgruppen. 
Tid: Två gånger per år, fler vid behov.  

Uppföljning 2021 
 
 

Uppföljning 2022 

 

Tryggare hemmiljö 

Aktivitet: Grannsamverkan  

Syfte: Att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom att arbeta med 
konceptet grannsamverkan. Konceptet innehåller bland annat utbildning och nyhetsbrev med 
statistikutskick. Även verka för en högre kunskap om brandrisker och minska bränder i bostäder. 
Mål: Minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. 
Ansvarig: Kommunpolis och säkerhetssamordnare, representant från räddningstjänst 
Tid: Utbildningen sker 2 gånger per år och nyhetsbrev skickas ut varje månad.  

Uppföljning 2021 
 
 
 

Uppföljning 2022 

 
Aktivitet: Introduktionsutbildning till nyanlända 
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Syfte: Att se till så att personer som nyligen anlänt till Sverige får kännedom om vad polisen och 
räddningstjänsten gör och vad de kan förvänta sig av dem är en viktig del för att känna sig trygg i 
samhället. Utbildningen sker gemensamt med räddningstjänsten som även pratar och säkerhet i 
hemmiljö (brandvarnare, brandsläckare osv).  
Mål: Öka förståelsen för blåljusmyndigheterna och öka säkerheten i hemmiljön med avseende på 
brand.  
Ansvarig: Kommunpolis och integrationssamordnare.  
Tid: Utbildningen sker efter överenskommelse ca 2 gånger per år. 

Uppföljning 2019 
 
 
 

Uppföljning 2020 

 
Aktivitet: Samverkan kring brott i nära relation 

Syfte: Polisen och kommunen fortsätter en med ett gemensamt ambitionshöjande arbete med 
Brott i Nära Relation. Del av arbetet är att hålla den gemensamma kartläggningen uppdaterad. 
Mål: Polis och kommun prioriterar denna brottsutsatta grupp för att därigenom bidra till en ökad 
grundtrygghet i hemmet. 
Ansvarig: Planeringsgruppen 
Tid: Löpande under samverkansperioden  

Uppföljning 2021 
 
 
 

Uppföljning 2022 

 
Bilaga 3 
UPPFÖLJNINGSPLAN 
 
Planeringsgruppen 

  Metod  Planeringsgruppens uppföljning redovisas för chefssamrådet. 

  Ansvarig  Utsedd ordförande eller motsvarande. 

  Frekvens  Uppföljning av planeringsgruppens arbete ska ske fyra gånger               
per år.  

Lokal lägesbild 

  Metod  Uppföljning av lägesbilden görs via det statistiska underlag som                 
presenteras under rubrik 8 (Lokal lägesbild och prioriterade               
samverkansområden).  
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  Ansvarig  Kommunpolisen och kommunens säkerhetssamordnare. 

  Frekvens  Uppföljning av lokal lägesbild ska ske en gång per år. 

Prioriterade samverkansområden 

  Metod 

 

På uppdrag av chefssamrådet får parternas samordnare             
ansvaret att sammanställa det som gjorts i de två                 
samverkansområdena. Förslag på ändringar ska skriftligen           
redovisas för chefssamrådet. 

  Ansvarig  Chefssamrådet 

  Frekvens  Revidering av prioriterade samverkansområden ska ske en gång               
per år. 

Åtgärder 

  Metod  Uppföljning/utvärdering av de beskrivna åtgärderna ska           
genomföras i syfte att se om åtgärderna haft önskvärd effekt                   
(målresultat). 

  Ansvarig  Respektive ansvarig för aktuella åtgärder redovisar, via             
parternas samordnare, till Chefssamrådet. 

  Frekvens  Redovisning ska ske två gånger per år. 

Kommunikationsplan 

  Metod  Den gemensamma kommunikationsplanen beskriver hur         
kommunikationen utformas och används.  

  Ansvarig  Kommunikationsansvarig för respektive part. 

  Frekvens  Uppföljning av kommunikationsplanen ska ske en gång per år  

 

     Bilaga 4 
Kommunikationsplan för 
Samverkansöverenskommelsen 2020-2021 
 

 
Bakgrund och syfte 
Grunden till allt arbete med kommunikation, både internt och externt, är 
att parterna arbetar i enlighet med samverkansöverenskommelsen. Denna 
övergripande inriktning och kommunikationsplanering gäller även för hur 
vi vid behov samordnar kommunikationsinsatser och aktiviteter som kan 
komma att beröra båda parter.  
 
I Salem har samverkan mellan polis och kommun utvecklats genom 
chefssamrådet. Dessa samråd syftar till att fattat beslut rörande 
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samverkan inom trygghetsskapande- och brottsförebyggande områden. 
Med lägesbilden som den gemensamma utgångspunkten och samtliga 
parters uppdrag gentemot varandra tydliggöra roller och ansvar samt vilka 
åtaganden som åligger respektive myndighet/organisation i syfte att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i Salem. Detta är ett arbete som 
sker med både mer kortsiktiga åtgärder samt långsiktiga åtgärder. De 
åtgärder som beskrivs i samverkansöverenskommelsen är endast de 
åtgärder där kommunen och polisen samverkar i utförandet av åtgärden. 
Både polisen och kommunen kan själva ha ytterligare åtgärder inom de 
prioriterade samverkansområdena.  
 
Polisen har det brottsbekämpande uppdraget som handlar om att minska 
den faktiska utsattheten för brott. I detta arbete behöver polisen stöd från 
andra aktörer. Det trygghetsskapande arbetet är bredare som bland annat 
handlar om att påverka den upplevda tryggheten. Syftet med 
kommunikationsplanen är att skapa bilden av ökad trygghet genom 
aktiviteterna som görs av de samverkande aktörerna, och att 
kommunikativt stötta målen med insatserna. 
 
Målgrupp  
Medborgare i Salem. 
 
Budskap  
Huvudbudskapet är att det inte finns några snabba lösningar utan det 
krävs uthållighet och fortsatt arbete. Parterna arbetar kontinuerligt för att 
uppdatera en gemensam lägesbild. Utgångspunkten är att behålla 
förutsättningarna för ett tryggare lokalsamhälle, minskad brottslighet, 
ökad trygghet och ett ökat lokalt engagemang samt en medvetenhet kring 
utmaningarna i Salem. Vårt arbete grundar sig i bra samarbete, att 
kommun och polis har en tät dialog är en nyckel till framgång.  

 
Kanal  
Eftersom att det inte finns någon budget för detta kommer vi att använda 
våra egna kanaler, Externwebben, Instagram, Facebook, ev även intern 
vinkel på intranät om det går. 
 
Aktivitetsplan  
 

När 
Datum 
för 
aktivitet 

Målgrupp 
Vem får 
informatione
n? 

Budskap 
Vad ska de få 
veta? 

Aktivitet & 
kanal 
Hur och vart 
ska de få 
information
en? 

Ansvar 
Vem 
ansvarar 
för 
aktiviteten 
blir 
genomför
d? 

Budget 
Får det 
kosta 
något? 
hur 
mycket? 

Status 
Sätt ett 
kryss när 
aktivitete
n är klar 

2021-202 Salems Grannsamver salem.se och Säkerhetss Nej  
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2 medborgare ksansutbildni
ng  

sociala 
medier 

amordnar
e 

2021-202
2 

Salems 
medborgare 

Trygghetsvan
dring för 
intresserade  

salem.se och 
sociala 
medier 

Säkerhetss
amordnar
e 

Nej  

2021-202
2 

Salems 
medborgare 

Utskick av 
grannsamverk
ansmaterial 
(lägenheter) 

tryckmateria
l  

Säkerhetss
amordnar
e 

  

2021-202
2 

Salems 
medborgare 

Utskick av 
grannsamverk
ansmaterial 
(villor/radhus) 

tryckmateria
l  

Säkerhetss
amordnar
e 
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PROTOKOLLSUTDRAG
2020-10-12

1 av 2

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § XX                            4 KS/2020:200

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 
2020

Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv finansiering till sina 
medlemmar och kunder - svenska kommuner, landsting/regioner, kommunala bolag och 
andra kommunala aktörer. Detta genom att medlemmarna tillsammans kan låna bättre

och tryggare än vad de kan var för sig.  Salems kommun är sedan år 2010 medlem i 
Kommuninvest. Kommunens inbetalda insats uppgår för närvarande till 4,4 miljoner kronor 
(262 kr per invånare). Kommunen har i dagsläget inte någon ambition att höja det insatta 
kapitalet. 

År 2020 är det sista året som medlemmarna erbjuds att göra en särskild insats för att 
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. Från och 
med år 2021 finns krav på enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, vilket innebär att alla 
medlemmar från och med utgången av 2021 kommer att ha samma belopp inbetalt i kronor 
per invånare.

Kommunen nyttjar aktivt Kommuninvest som finansieringspartner och vid senast genomförd 
upplåning erbjöd Kommuninvest de mest förmånliga villkoren av tillfrågade aktörer. 
Ekonomienhetens bedömning är att kommunen har god nytta av sitt medlemskap i 
Kommuninvest och att betald insats tillika ger en rimlig nivå på avkastning. Ekonomienheten 
bedömer att kommunen inte ska gå in med kapital utöver miniminivån då kommunens 
likviditet i övrigt främst bör nyttjas för kommunens driftskostnader och investeringsbehov.

Förvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen är därför att kommunstyrelsen beslutar 
att inte erlägga någon särskild insats under år 2020 till Kommuninvest.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun under år 2020 till Kommuninvest inte ska 
erlägga någon särskild insats för att utöka det insatta kapitalet.
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Förfrågan om särskild medlemsinsats Kommuninvest år 

2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun under år 2020 till Kommuninvest inte ska 
erlägga någon särskild insats för att utöka det insatta kapitalet.  

Ärendet 

Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv finansiering till sina 
medlemmar och kunder - svenska kommuner, landsting/regioner, kommunala bolag och 
andra kommunala aktörer. Detta genom att medlemmarna tillsammans kan låna bättre 
och tryggare än vad de kan var för sig. 

Liksom andra likartade aktörer på den finansiella marknaden berörs Kommuninvest av de 
lagkrav på kapitaltäckning som växt fram i kölvattnet av finanskrisen. En större kapitalbas 
ger också Kommuninvest mer tyngd och bättre anseende på marknaden, vilket är till 
fördel vid upplåning för vidareutlåning till medlemmarna. Kommuninvest ger i stadgarna 
en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera 
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer 
av medlemskapet. Den lägsta insatsen gäller ett belopp om 200 kronor per invånare och 
den högsta nivån är 900 kronor per invånare. Kommunen får sedan ränta på det kapital 
som är inbetalt. Räntan garanteras inte över tid utan beror på det överskottsutrymme 
som finns inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel. 

Salems kommun är sedan år 2010 medlem i Kommuninvest. Kommunens inbetalda insats 
uppgår för närvarande till  4,4 miljoner kronor (262 kr per invånare).  Kommunen har i 
dagsläget inte någon ambition att höja det insatta kapitalet.  

År 2020 är det sista året som medlemmarna erbjuds att göra en särskild insats för att 
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. Från 
och med år 2021 finns krav på enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, vilket innebär att 
alla medlemmar från och med utgången av 2021 kommer att ha samma belopp inbetalt i 
kronor per invånare.  

Kommunen nyttjar aktivt Kommuninvest som finansieringspartner och vid  senast 
genomförd upplåning erbjöd Kommuninvest de mest förmånliga villkoren av tillfrågade 
aktörer. Ekonomienhetens bedömning är att kommunen har god nytta av sitt 
medlemskap i Kommuninvest och att betald insats tillika ger en rimlig nivå på avkastning. 
Ekonomienheten bedömer att kommunen inte ska gå in med kapital utöver miniminivån 
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då kommunens likviditet i övrigt främst bör nyttjas för kommunens driftskostnader och 
investeringsbehov. 

Vårt förslag till beslut till  kommunstyrelsen är därför att kommunstyrelsen beslutar att 
inte erlägga någon särskild insats under år 2020 till Kommuninvest.  

 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 
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 § XX                            5 KS/2020:196 

Förslag på en utökning av Bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende ansvar för viltvård och kommunjägare

Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar förekomsten av döda djur i de fall de 
förekommer på kommunal mark. Rutinen är att vid skadat vilt på kommunal mark kontaktas 
kommunens växel under kontorstid. Vid skadat vilt utanför kontorstid, kontaktas 
kommunens larmcentral. Larmcentralen kontaktar kommunens driftcentral som i sin tur tar 
kontakt med kommunjägaren. Det är sedan kommunjägaren själv som avgör vad som 
behöver göras.    

Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar att även omfatta viltvård och 
kommunjägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och miljönämndens 
reglemente utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården och kommunjägare”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- 
och miljönämndens reglemente under § 2 lägga till - “att ansvara för viltvården och 
kommunjägare”.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Förslag på tillägg i bygg- och miljönämndens reglemente §2 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- och miljönämndens reglemente under § 2 lägga 
till -  “att ansvara för viltvården och kommunjägare”.  

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar förekomsten av döda djur i de fall 
de förekommer på kommunal mark. Rutinen är att vid skadat vilt på kommunal 
mark kontaktas kommunens växel under kontorstid. Vid skadat vilt utanför 
kontorstid, kontaktas kommunens larmcentral. Larmcentralen kontaktar 
kommunens driftcentral som i sin tur tar kontakt med kommunjägaren. Det är 
sedan kommunjägaren själv som avgör vad som behöver göras.  

 
Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar att även omfatta viltvård 
och kommunjägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och 
miljönämndens reglemente utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården 
och kommunjägare”. 

Ärendet 

Salems kommun saknar reglemente för vem som bär ansvaret för skadat, sjukt eller dött 
vilt på kommunens mark. Av kommunstyrelsens delegationsordning p.56, framgår att 
bland annat bygg- och miljöchefen får fatta beslut om skottlossningstillstånd för viltvård 
och jakt på kommunens tillhörande mark. Utifrån detta har  Bygg- och miljönämnden 
fattat beslut om att föreslå kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar 
att även omfatta viltvård och kommunjägare.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och miljönämndens reglemente 
utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården och kommunjägare”. 
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 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 Bilagor 

protokollsutdrag BoM § 38 2020-06-16 

Tjänsteskrivelse Beslut, utöka bygg- och miljönämndens ansvar avseende viltvård och 
kommunjägare.  

Delges 
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Bygg- och miljönämnden 

Reglemente för bygg- och miljönämnden  1

I anslutning �ll vad som sägs i kommunallagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och 
övrig lags��ning och förfa�ningar som berör kommunens verksamhet ska följande gälla 
för bygg- och miljönämnden: 

§ 1 Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens �llsyn och övriga myndighetsuppgi�er enligt 
plan- och bygglagen med undantag av uppgi�er enligt kapitel 3 - 7 plan- och bygglagen 
om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering. 

Nämnden fullgör vidare kommunens myndighetsuppgi�er inom miljö och 
hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt övrig 
speciallags��ning �ll skydd för människors hälsa och miljö samt förordningar och 
föreskri�er meddelade med stöd av dessa. 

§ 2 Bygg- och miljönämndens övergripande uppgifter

Bygg- och miljönämnden har som uppgi� a� 
1. verka för en god byggnadskultur och en god och este�skt �lltalande stads- och 

landskapsmiljö.
2. på uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag �ll detaljplaner som skall 

antas av kommunfullmäk�ge.
3. upprätta och anta detaljplaner enligt enkelt planförfarande.
4. samarbeta med myndigheter, organisa�oner och enskilda vilkas arbeten och 

intressen berör nämndens verksamhet.
5. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.
6. utöva �llsyn inom plan- och bygglagens �llsynsområden
7. övervaka e�erlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av denna meddela 

föreskri�er och beslut.
8. övervaka e�erlevnaden av miljöbalken och de föreskri�er som följer av balken.
9. bevaka e�erlevnaden av angivna domar och beslut samt vidta de åtgärder som 

behövs för att åstadkomma rättelse.
10. genom rådgivning, informa�on och liknande verksamhet skapa förutsättningar 

för att balkens sy�e uppnås
11. inom kommunen utöva �llsyn inom livsmedelsområdet och

smittskyddsområdet
12. bedriva �llsyn och kontrollera e�erlevnaden av lagen om handel med vissa 

recep�ria läkemedel.
13. att ansvara för viltvården och kommunjägare.

1 Antagen av kommunfullmäk�ge den 12 december 2018 § 96 
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§ 3 Uppdrag och verksamhet 

Bygg- och miljönämnden ska inom si� verksamhetsområden följa vad som anges i lag 
eller annan förfa�ning. Den ska följa det fullmäk�ge – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt a� bygg- och miljönämnden ska fullgöra, 
samt verka för a� fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

Bygg- och miljönämnden har �ll uppgi� a� 
1. besluta om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som inte 

hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7 § eller samordnat förfarande 
enl PBL 5 kap 7a§ och som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

2. besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförande�d enligt 4 
kap §§24 -  25  §§ PBL 

3. fastställa namn på gator, torg och andra allmänna platser/byggnader samt 
byggnadskvarter inom detaljplanelagt område e�er hörande av kultur - och 
fri�dsnämnden och i förekommande fall annan facknämnd som har 
verksamhetsansvar i allmän byggnad. 

4. fastställa belägenhetsadresser för alla entréer �ll bostadsfas�gheter och övriga 
fas�gheter som har behov av de�a. 

5. ansvara för samt uppdatera lägenhetsregistret för Salems kommun 
6. utöva �llsyn enligt miljöbalken, 26 kap 3 §, tredje stycket  
7. pröva frågor om extra bor�orsling av hushållsavfall enligt 15 kap 17 § miljöbalken 
8. besluta i strandskyddsärenden enligt 7 kap 18 § miljöbalken samt ansvarar för 

�llsynen enligt 26 kap 3 §, tredje stycket samma lag. 
9. bedriva �llsyn av rökfria miljöer enligt SFS (1993:581) Tobakslagen och SFS 

(2016:354) Tobaksförordningen 

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för a� dess organisa�on är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn �ll av fullmäk�ge fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
förfa�ningar för verksamheten. 

För a� fullgöra sina uppgi�er förfogar bygg- och miljönämnden över miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet, vars personal är anställd av 
kommunstyrelsen. 

§ 5 Arbetsmiljöansvar 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för a� verksamheten inom dess område drivs i enlighet 
med arbetsmiljölagen och föreskri�erna för arbetsmiljön och svarar för en god 
arbetsmiljö. 

§ 6 Behandling av personuppgifter 

Bygg- och miljönämnden är personuppgi�sansvarig för den behandling av 
personuppgi�er som sker i dess verksamhet. 
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§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Bygg- och miljönämnden ska kon�nuerligt följa upp sin verksamhet. 

Bygg- och miljönämnden ska två gånger per år redovisa �ll fullmäk�ge hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäk�ge har lämnat �ll den 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget. 

Bygg- och miljönämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats �ll den fullgjorts. 

§ 8 Information och samråd 

Bygg- och miljönämnden ska från övriga nämnder få den informa�on och det underlag 
som de behöver i sin verksamhet . 

Rä�en �ll informa�on och underlag omfa�ar inte uppgi� för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisa�oner när dessa är särskilt berörda. 
bygg- och miljönämnden beslutar om formerna för samrådet. 

§ 9 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden 

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och �d som bygg- och miljönämnden 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av bygg- och miljönämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser a� det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skri�ligen hos ordföranden och innehålla uppgi� om det eller de 
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

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

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

Om ordföranden beslutar a� e� sammanträde ska ställas in eller a� dagen eller �den för 
e� sammanträde ska ändras, ska ordföranden se �ll a� varje ledamot och ersä�are 
snarast underrä�as om beslutet. 
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§ 10 Kallelse 

Nämndens ordförande ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla �ll sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst �d göra de�a 

Kallelsen ska vara skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska �llställas varje ledamot och ersä�are samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan �d och/eller på annat sä�. 

Kallelsen bör å�öljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som �llhör e� ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har ske�. 

§ 11 Offentliga sammanträden 

Bygg- och miljönämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgi�er som omfa�as av sekretess. 

§ 12 Närvarorätt 

Bygg- och miljönämnden har rä� a� medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig 
som inte är ledamot eller ersä�are i bygg- och miljönämnden rä� a� närvara vid 
sammanträde med bygg- och miljönämnden för a� lämna upplysningar. 

Om bygg- och miljönämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 

Bygg- och miljönämnden får härutöver bestämma a� annan ska ha rä� a� närvara vid 
nämndens sammanträden. 

§ 13 Sammansättning 

Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersä�are. 

§ 14 Ordföranden 

Det åligger ordföranden a� 
1. leda bygg- och miljönämndens arbete och sammanträden 
2. kalla �ll sammanträde i enlighet med lag och reglemente 
3. kalla ersä�are 
4. inför sammanträdena se �ll a� ärendena som ska behandlas i bygg- och 

miljönämnden vid behov är beredda 
5. framlägga förslag �ll beslut i de ärenden som ska avgöras av bygg- och 

miljönämnden 
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6. se �ll a� färdigberedda ärenden snarast behandlas i bygg- och miljönämnden 
7. bevaka a� bygg- och miljönämndens beslut verkställs 
8. främja samverkan mellan bygg- och miljönämnden, kommunens övriga nämnder 

och fullmäk�ge 
9. representera bygg- och miljönämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte bygg- och miljönämnden bestämt annat 
i e� särskilt fall. 

§ 15 Presidium 

Bygg- och miljönämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgi�en a� planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser a� det behövs. 

§ 16  Ersättare för ordföranden och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i e� helt sammanträde eller en 
del av e� sammanträde, får bygg- och miljönämnden utse en annan ledamot som 
ersä�are för dessa. 

Tills valet förrä�ats, fullgörs ordförandens uppgi�er av den som varit ledamot i bygg- och 
miljönämnden längst �d. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings�d fullgörs 
ordförandens uppgi�er av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra si� uppdrag 
under en längre �d. Ersä�aren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgi�er. 

§ 17 Förhinder 

En ledamot som är förhindrad a� delta i e� sammanträde eller i en del av e� 
sammanträde ska själv ombesörja a� vederbörande ersä�are kallas i dennes ställe. 

§ 18 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad a� delta eller a� vidare delta i e� sammanträde ska en 
ersä�are tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersä�are ska kallas in som står i tur a� 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under e� 
pågående sammanträde har rä� a� tjänstgöra även om en ersä�are trä� i ledamotens 
ställe. 

Ersä�arna ska, om dessa inte valts propor�onellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäk�ge har bestämt. 

Ersä�are som inte tjänstgör har rä� a� delta i överläggningarna men inte rä� a� lämna 
förslag �ll beslut eller rä� a� få sin mening antecknad �ll protokollet (beslutat KF 
2018-06-14, § 33 ).  

Ersä�are som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 



 

 

 

REGLEMENTE 
2018-12-12 

6 av 7 

 

etablerade majoritetsförhållandet mellan par�erna påverkats genom ersä�arens 
tjänstgöring, får dock en ersä�are som inställer sig under pågående sammanträde träda 
in istället för en ersä�are som kommer längre ner i turordningen. 

§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersä�are som avbru�t sin tjänstgöring på grund av jäv i e� ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbru�t tjänstgöringen under e� sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersä�arens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan par�erna. 

§ 20 Yrkanden 

När bygg- och miljönämnden förklarat överläggningen i e� ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar a� de har uppfa�ats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med e� 
klubbslag. Däre�er får inte något yrkande ändras eller läggas �ll, om inte bygg- och 
miljönämnden enhälligt beslutar a� medge det. 

Om ordföranden anser a� det behövs ska den ledamot som har framställt e� yrkande 
avfa�a det skri�ligt. 

§ 21 Deltagande i beslut 

En ledamot som, där de�a är möjligt, avser a� avstå från a� delta i e� beslut, ska anmäla 
de�a �ll ordföranden innan beslut fa�as. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om bygg- 
och miljönämnden fa�ar det med acklama�on. 

§ 22 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot e� beslut och ledamoten vill mo�vera 
reserva�onen ska ledamoten göra det skri�ligt. Mo�veringen ska lämnas �ll sekreteraren 
före den �dpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

§ 23 Protokollsanteckning, särskilt yttrande 

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i e� ärende a� 
anteckna sin mening i protokollet, e� så kallat särskilt y�rande, eller a� få en 
protokollsanteckning införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning �ll ärendets 
behandling och anteckningen eller y�randet ska presenteras innan sammanträdet 
avslutas. 
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§ 24 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Bygg- och miljönämnden kan besluta a� en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skri�ligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

§ 25 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för a� beslut och föreskri�er inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 26 Delgivningsmottagare 

Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 
nämndsledamot eller annan anställd som bygg- och miljönämnden beslutar. 

§ 27 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från bygg- och miljönämnden ska på bygg- och 
miljönämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
vederbörande tjänsteman. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid 
förfall för denne den ledamot som bygg- och miljönämnden utser. 

Bygg- och miljönämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman a� enligt av 
bygg- och miljönämnden lämnade direk�v underteckna handlingar på bygg- och 
miljönämndens vägnar. Beslut som fa�as med stöd av delega�on samt skrivelser, avtal 
och andra handlingar som upprä�as med anledning därav undertecknas av den som 
fa�at beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses a� göra de�a. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § XX                       6 KS/2020:182 

Svar på revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen

KPMG har på uppdrag av de kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens 
detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Revisionen bedömer att 
detaljplaneprocessen förhåller sig väl till gällande lagar och riktlinjer med utgångspunkt från 
de förfaranden som Boverket upprättat med relevant delprocesser och aktiviteter. 
Revisorerna bedömer dock att det finns ett behov av att se över mål, uppföljning och 
internkontroll som grund för kontinuerlig vidareutveckling av detaljplanearbetet. Bygg- och 
miljönämnden har lämnat svar på hur de avser att följa revisorernas rekommendationer 
gällande säkerställande av måluppfyllelse, deltagande i relevanta jämförelser i 
detaljplanearbetet, samt att risk- och väsentlighetbedömning kommer genomföras inför 
internkontrollplanen 2021. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av granskningen och 
bygg- och miljönämndens svar och avser att följa och stödja bygg- och miljönämnden i deras 
vidare arbete med mål och internkontrollplan.

Ärendet har beskrivits i tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 3 september 2020 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av kommunens detaljplaneprocess.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 

detaljplaneprocess 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 3 september 2020 som svar på 

revisionsrapport - Granskning av kommunens detaljplaneprocess. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av de kommunens förtroendevalda revisorer att granska 
kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  

Revisionen bedömer att detaljplaneprocessen förhåller sig väl till gällande lagar och 
riktlinjer med utgångspunkt från de förfaranden som Boverket upprättat med relevanta 
delprocesser och aktiviteter.  

Revisorerna bedömer dock att det finns ett behov av att se över mål, uppföljning och 
internkontroll som grund för kontinuerlig vidareutveckling av detaljplanearbetet.  

Bygg- och miljönämnden har lämnat svar på hur de avser att följa revisorernas 
rekommendationer gällande säkerställande av måluppfyllelse, deltagande i relevanta 
jämförelser i detaljplanearbetet, samt att risk- och väsentlighetbedömning kommer 
genomföras inför internkontrollplanen 2021.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av granskningen och bygg- och 
miljönämndens svar och avser att följa och stödja bygg- och miljönämnden i deras vidare 
arbete med mål och internkontrollplan.  

  

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens detaljplaneprocess. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens detaljplaneprocess är 
ändamålsenlig och effektiv. Granskningen omfattar detaljplaneprocessens generella 
utformning och dess tillämpning, granskningen har avsett Bygg- och miljönämnden. 

Granskningen utfördes genom intervjuer med tjänstepersoner och förtroendevalda samt 
via dokumentstudier. Dokumentstudierna har bland annat omfattat ett urval av två 
detaljplaner och dess process från planuppdrag till laga kraft samt kommunens riktlinjer 
och stöddokument såväl som aktuell lagstiftning. 
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Följande revisionsfrågor har undersökts: 

● Finns en detaljplaneprocess som innehåller relevanta delprocesser och aktiviteter
och som tar hänsyn till lagar, förordningar och interna styrdokument? 

● Tillämpas detaljplaneprocessen som avsetts och efterlevs gällande krav och 
riktlinjer? 

● Är utformningen och tillämpningen av Detaljplaneprocessen ändamålsenlig 
genom att svara upp emot kommunens förväntningar på processen? 

Bygg- och miljönämnden är den som ansvarar över detaljplaner och dess process, vilket 
framgår av dess reglemente. En av bygg- och miljönämndens övergripande uppgifter är 
att på uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som vid utökat 
förfarande ska antas i kommunfullmäktige. I detaljplaner enligt standardförfarande är det 
bygg- och miljönämnden som fattar beslut om detaljplanen. I de flesta fall handlar det 
om detaljplaner enligt standardförfarande.  

Kommunen arbetar efter Boverkets process för standardförfarande från Samråd till att 
beslutet vunnit laga kraft och ska diarieföras. 

Revisionen bedömer att kommunens detaljplaneprocess förhåller sig väl till gällande 
lagar och riktlinjer samt de förfaranden som Boverket upprättat med relevanta 
delprocesser och aktiviteter. Vidare bedömer revisionen att styrningen och 
ansvarsfördelningen är tydlig och ändamålsenlig i linje med de riktlinjer som står i Plan- 
och bygglagen. Det är revisionens åsikt att ansvaret för samtliga delar i processen är 
tydligt delegerad med underlag för de olika delprocesserna som stöder beslutsfattandet. 

Vid dokumentgranskning av två detaljplaneprocesser som valts ut via stickprov, gjordes 
en bedömning av om själva processen följs. I det ena ärendet har tidsplanen för varje 
delprocess följts, medan det i det andra ärendet skett förseningar kopplat till ett 
överklagande. Dock anser revisionen att förvaltningen ändå följer plan- och bygglagen 
och att förseningarna i detaljplaneprocessen inte beror på ett handläggningsfel.  

Revisorerna bedömer dock att det finns ett behov av att se över mål, uppföljning och 
internkontroll som grund för kontinuerlig vidareutveckling av detaljplanearbetet. 
Revisorerna anser att avsaknaden av mått och nyckeltalsjämförelser ska ses som en brist 
och de anser att bygg- och miljönämnden bör stärka uppföljningen både av 
måluppfyllelse och genom nyckeltalsjämförelser. 

Utifrån granskningen rekommenderar KPMG bygg- och miljönämnden att: 

1. Att bygg- och miljönämnden säkerställer uppföljningen av sin måluppfyllelse. 
2. Att bygg- och miljönämnden tillser att Salems kommun deltar i relevanta jämförelser 

omfattande detaljplanearbetet och använder dem och andra relevanta mått som 
grund för att identifiera och målsätta utvecklingsområden för att uppnå och 
säkerställa en ändamålsenlig och effektiv detaljplaneprocess. 

3. Att bygg- och miljönämnden gör en risk- och väsentlighetsbedömning av 
detaljplaneprocessen inför 2021 års internkontrollplan.  

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till Bygg- och miljönämnden för yttrande 
senast 2020-09-30 samt till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige för kännedom. 
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Bygg- och miljönämndens yttrande över överlämnad revisionsrapport 

Bygg- och miljönämnden har konstaterat att detaljplaneprocessen följer de lagar och 
riktlinjer som gäller. De åtgärder som rekommenderas säkerställer att processen 
fortsätter att skötas väl och effektiviserar den och nämnden avser att följa revisorernas 
rekommendationer genom att: 

1. Tydligare koppla mål för detaljplaneprocessen till kommunens och Bygg- och 
miljönämndens övergripande mål 

2. Undersöka varför Salem inte har deltagit i SKRs jämförelser omfattande 
detaljplanearbetet samt säkerställa att Salem fortsättningsvis deltar i dem.  

3. Genomföra en risk- och väsentlighetsbedömning inför 2021 års internkontrollplan.  

Med dessa insatser bedömer Bygg- och miljönämnden att kommunen kan bibehålla en 
hög kvalitet i detaljplaneprocessen och effektivisera densamma.  

Kommunstyrelseförvaltningens slutsatser och bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den granskning som har gjorts inom bygg- 
och miljönämnden och noterar att detaljplaneprocessen förhåller sig väl till de lagar och 
riktlinjer i Plan- och bygglagen. Ansvaret är för alla delar i processen tydligt delegerat och 
interna stöddokument som stödjer beslutsfattandet i alla delprocesser finns upprättade.  

Bygg- och miljönämnden har lämnat svar på hur de avser att följa revisorernas 
rekommendationer gällande säkerställande av måluppfyllelse, deltagande i relevanta 
jämförelser i detaljplanearbetet, samt att risk- och väsentlighetbedömning kommer 
genomföras inför internkontrollplanen 2021. 

Kommunstyrelseförvaltningen avser att följa och stödja bygg- och miljönämndens arbete 
med måluppfyllnad och internkontrollarbete och har påbörjat dialog kring de nyckeltal 
och jämförelser som nämnden använder.  

Utifrån bygg- och miljönämndens kompletterande insatser bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att det finns goda förutsättningar för en än mer 
ändamålsenlig måluppföljning och internkontroll i detaljplaneprocessen. 

 

Finansiering 

Ej aktuellt 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Revisionsrapporten - Granskning av kommunens detaljplaneprocess 

Delges  

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § XX                          7 KS/2020:265 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts

Kommunen har enligt 16 kap 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f  § LSS  (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL  skyldighet att 
rapportera gynnande beslut som inte har verkställts.  Rapporteringen avser ÄO 
(äldreomsorg), OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (Individ- 
och familjeomsorg). 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 7 september 2020. 

Förslag till beslut
Komunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av 
gynnande besut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2020 som ej verkställts. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § XX                       8 KS/2018:242 

Svar på motion om valfrihetstimme i hemtjänsten

Mia Franzén (L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta om att införa ett 
försök med valfrihetstimme i hemtjänsten för att öka flexibiliteten i såväl kommunal som 
privat utförd hemtjänst. Fördelarna som beskrivs i motionen är egenmakt, respekt och 
självbestämmande. Det beskrivs vidare att flexibiliteten i hemtjänsten är minimal. 
Valfrihetstimmen syftar till att ge brukare och anhöriga möjligheten att bestämma över en 
timme av den beviljade timmen per månad.

Socialförvaltningens bedömning är att det inte finns rättsligt stöd i att fritt bestämma över 
den beviljade tiden. Hemtjänstinsatser beslutas utifrån en behovsprövning enligt 4 kap. 1 § 
SoL. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. Vidare gör 
socialförvaltningen bedömningen att att införandet av en valfrihetstimme per månad skulle 
innebära högre kostnader för kommunen. En sådan kostnad kan innebära att besparingar 
behöver införas inom äldreomsorgens andra områden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att avslår motionen.

______________________

Sändlista
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 Socialförvaltningen 
Jevgenia Villarroel 
Utredare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Svar på motion “Valfrihetstimme inom hemtjänsten” 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendet 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta om att införa ett 
försök med valfrihetstimme i hemtjänsten för att öka flexibiliteten i såväl kommunal som 
privat utförd hemtjänst.  

Fördelarna som beskrivs i motionen är egenmakt, respekt och självbestämmande. Det 
beskrivs vidare att flexibiliteten i hemtjänsten är minimal. Valfrihetstimmen syftar till att 
ge brukare och anhöriga möjligheten att bestämma över en timme av den beviljade 
timmen per månad. 

Socialförvaltningens bedömning är att det inte finns rättsligt stöd i att fritt bestämma 
över den beviljade tiden. Hemtjänstinsatser beslutas utifrån en behovsprövning enligt 4 
kap. 1 § SoL. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå.  

Det finns en relativt ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre som regleras i 4 kap. 2a SoL. Bestämmelsen innebär att socialnämnden får en 
befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående 
behovsprövning. Syftet är bland annat att öka den äldres rätt till självbestämmande och 
delaktighet, genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de 
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras. 

Ett erbjudande om hemtjänstinsatser enligt bestämmelsen i 4 kap. 2a SoL ska föregås av 
viss information till den äldre personen. Innan erbjudandet ska den äldre informeras om i 
vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna. 
Till exempel att personen kan välja insatser inom ramen för ett visst antal beviljade 
timmar. Det kan också handla om att meddela den äldre att han eller hon har möjlighet 
att inom ramen för verkställigheten byta ut planerade insatser med varandra. Det kan till 
exempel handla om att istället för en planerad städning få hjälp till frisören eller att få en 
tidning eller bok uppläst. Det viktiga vad gäller bytet av insatser är att personalen och den
äldre personen i sitt möte talar om vad som är möjligt att utföra inom ramen för de 
kommunala riktlinjerna. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.  

Äldreomsorgen i Salems kommun bedrivs till en kostnad som överstiger vad som 
förväntas utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet. Det 
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föreligger därmed stora utmaningar med att kostnadseffektivisera äldreomsorgen. Det 
behöver göras en översyn av de beviljade hemtjänsttimmarna för att säkerställa att 
beviljad tid följer det faktiska behovet. Utförandegraden i hemtjänsten i egen regi var 
under 2019 78% och strävan är att vara så nära 100% som möjligt, det vill säga att 
insatser utförs i den utsträckning som de är biståndsbedömda och beviljade. 

 

Bedömning görs att införandet av en valfrihetstimme per månad skulle innebära högre 
kostnader för kommunen. En sådan kostnad kan innebära att besparingar behöver 
införas inom äldreomsorgens andra områden.  

 

Finansiering 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
 
 
 Jenny Thorsell 

Socialchef 
Jevgenia Villarroel 
Utredare 
 
 
 
Fuad Ganibegovic 
Verksamhetschef 

 
  

Bilagor 

1. Liberalernas motion om valfrihetstimme i hemtjänsten. 

 

Delges 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § XX                                          9       
KS/2020:192

Avfallstaxa

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2.

Det förslag till avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås 
förändras utifrån ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter 
dialog med företrädare för ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför 
enbart en generell indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, 
samt en höjning av grundavgiften.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avfallstaxan för Salems kommun 
fastställs i enlighet med SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 daterat 2020-09-25.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Avfallstaxa 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avfallstaxan för Salems 
kommun fastställs i enlighet med SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 
daterat 2020-09-25.  

 

Sammanfattning av ärendet 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. 

Det förslag till avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås 
förändras utifrån ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt 
efter dialog med företrädare för ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 
innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat 
tjänsten Sorterahemma, samt en höjning av grundavgiften. 

Ärendet 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. Det förslag till 
avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås förändras 
utifrån ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog 
med företrädare för ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget, (daterat 2020-09-25) för 
2021 innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat 
tjänsten Sorterahemma, samt en nödvändig höjning av grundavgiften. 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 september 2020 
(KSTU § 73). Utskottet tog vid sammanträdet  ställning till den tidigare föreslagna 
avfallstaxan (daterad 2020-05-19).  

 
Föreslagna förändringar 

Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det index som speglar 
SRV:s kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som 
basmånad och ger en taxehöjning på 2,38 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i 
taxan.  

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-10-06 
Dnr KS/2020:192 

2 av 3 
 

Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med 
förväntad ökning av styckkostnaderna. 

 

Höjning av grundavgift för enbostadshus och för flerbostadshus 
SRV:s återvinningscentraler är populära och inlämnade volymer har successivt ökat upp 
mot 10%, och har ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin. Till detta har 
behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk 
förändrats de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom ökade kostnader för den 
skatt på avfallsförbränning som infördes under 2020. För att kompensera för dessa ökade 
kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Tabellen visar den sammantagna höjningen 
för olika bostadstyper.  

 

 Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning/år 

Enbostadshus    

Osorterat 2 821 kr/år (inkl. 
moms)  

2 991 kr/år (inkl. 
moms)  

170 kr/år 

Matavfallssortering   1 948 kr/år (inkl. 
moms)  

2 095 kr/år (inkl. 
moms)  

147 kr/år 

Sorterahemma   2 435 kr/år (inkl. 
moms)  

2 595 kr/år (inkl. 
moms)  

160 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med 
grovsoprum  

573 kr/år (inkl. 
moms) r 

644 kr/år (inkl. 
moms)  

71 kr/år 

Grundavgift, utan 
grovsoprum  

803 kr/år (inkl. 
moms) 

902 kr/år (inkl. 
moms)  

99 kr/år 

 

Bostadsnära insamling av förpackningsmaterial och tjänsten Sorterahemma 

Efter dialog med ägarkommunernas representanter har SRV valt att avvakta med 
taxeförändringar för tjänsten utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på 
resultat av regeringens översyn av insamlingssystemen.  

För SRVs motiveringar till förändringarna i sin helhet och analys av konsekvenser,  
se bilaga 2 och bilaga 3. 
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AVSNITT 1: 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

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

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

försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

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

avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

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

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 

förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens avfallsföreskrifter. I föreskrifterna 

anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat avfall.  

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

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

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

fastighetsinnehavarens anläggning. 

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

säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

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

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

samfällighetsförening.  

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

som är farbar för hämtningsfordon.  

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar 

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

bostadsrätt.  

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

kolonistugor. 

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

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

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

bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

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

Fastland, se definition ovan. 
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Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och indelat i fyra fack. 

Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, 

glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och ljuskällor. 

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

längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

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

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

utgörs av boende.  

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter. 

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

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

betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

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

eller därmed jämförligt avfall. 

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

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

sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Fakturering av avfallsavgiften sker kvartalsvis. 

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

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

uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

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

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

träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 

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

återbetalning på grund av förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som har fakturerats. 

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

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

avgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är 

avgiften för abonnemang för den permanentboende 75% av årsavgiften.  

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 

fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 
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skickas antingen till varje enskild fastighetsinnehavare eller till samfällighetsförening, när det finns en 

sådan. 

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

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

210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 
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AVSNITT 2: 

ENBOSTADSHUS  

 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Restavfall och utsorterat matavfall, liksom blandat mat- och restavfall, hämtas normalt varannan vecka. 

Förutom tömning av kärl för hushållsavfall ingår följande i taxan för enbostadshus: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid SRV:s återvinningscentraler. Maximalt 2 m3 grovavfall får lämnas per 

besök, utan extra avgift.  

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

 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per år 

Enbostadshus  1 141 kr per bostad/hushåll 

  

2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland 
För avgifter i tabell 2 gäller att kärl ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats med 

50 cm fritt område runt kärlet. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 3. 

Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

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

fyrfackskärl,  

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

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

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

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

Om en kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska sorteras, under en längre period ändå 

inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet eller 

i facket för matavfall, kommer SRV efter skriftligt påpekande att ta kontakt med kunden för att föra en 

dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan 

SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har 

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 
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Tabell 2 Hämtnings- och behandlingsavgifter för enbostadshus 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka, pris per år 

Hämtning var fjärde 

vecka, pris per år1 

Sorterahemma    

Ordinarie abonnemang 

(2 st. 370 liter fyrfackskärl) 

1 454 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140 l restavfall 

268 kr Erbjuds inte 

Källsortering av matavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140 l matavfall +  

140 l eller 190 l restavfall 

954 kr 737 kr 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

140 l matavfall +  

240 l restavfall 

1 221 kr 1 003 kr 

Tillkommande kärl 

190 l restavfall 

1 208 kr  

Tillkommande kärl 

240 l restavfall 

3 244 kr  

Blandat mat- och restavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140–190 l mat- och restavfall 

1 850 kr Erbjuds inte 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

240 l mat- och restavfall 

2 214 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140–190 l blandat mat- och restavfall 

1 850 kr  

Tillkommande kärl 

240 l blandat mat- och restavfall 

3 741 kr  

Övriga avgifter  

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle 

 

 

 

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

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 
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Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 

Tabell 3 Extratjänster för enbostadshus med egna kärl 

Tjänst Pris  

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per abonnemang och år 

Dragvägstillägg 1,5–10 meter, enstaka tillfälle. 

Beställs minst två dagar i förväg.  98 kr per hämtställe och tillfälle 

Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie 

hämtningsdag. Beställs minst en dag i förväg. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall från fastigheten2 637 kr per kbm 

 

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

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

24. 

Kärl 

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

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

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

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

 

Avgift enligt Tabell 4 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

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

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 
Tabell 4 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 568 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 115 kr 

 

 

2 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 5 Dragvägstillägg vid gemensamhetsanläggning med kärl 

Dragvägens längd Pris per hushåll och år 

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 

10 meter 

1 045 kr 

 

Bottentömmande behållare 

Vid bottentömmande behållare beräknas avgiften på fast framkörningsavgift + rörlig avgift per m3 

gånger antal kubikmeter (behållarens storlek). Behållaren får inte rymma mer än 5 m3. Den maximala 

avgiften för blandat mat-och restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter. Årskostnaden för 

abonnemanget delas mellan de fastighetsinnehavare som använder gemensamhetsanläggningen med 

bottentömmande behållare. 

 

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

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

sorteras. Om inte bottentömmande behållare används för matavfall, ska kärl för matavfall användas, 

med avgifter enligt Tabell 7. 

 
Tabell 6 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare 

Tjänst Pris vid tömning varje vecka 

Framkörningsavgift, hämtning varje vecka 4 249 kr per år 

Rörlig avgift matavfall 4 830 kr per m3 

Rörlig avgift restavfall 3 164 kr per m3 

Rörlig avgift blandat mat- och restavfall 8 430 kr per m3 

 

Avgift enligt Tabell 7 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kostnad för kärl, men inte kärlskåp.  

 
Tabell 7 Abonnemangsavgifter, kärl för matavfall. Gäller i kombination med bottentömmande behållare för restavfall. 

Abonnemang Pris per kärl och år 

Matavfall 140 liter 824 kr 

Matavfall 370 liter 2 175 kr 
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2D. Abonnemang för enbostadshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

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

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

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

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

abonnemang. 

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

gemensamhetsanläggningar. 

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

detta avsnitt. 

För avgifter i Tabell 8 gäller att säck ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid 

annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 9. 

 
Tabell 8 Abonnemangsavgift, säck 

Tjänst Avgift 

210 liters säck, varannan vecka 1 597 kr 

 

Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 
Tabell 9 Extratjänster för enbostadshus - Skärgård 

 Tjänst Pris per kärl 

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per år 

Extra hämtning av säck vid ordinarie hämtning. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per säck och tillfälle 
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AVSNITT 3: 

FRITIDSHUS 

 

Avgifter anges inklusive moms. 

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid återvinningscentral. 

Sommarhämtning sker under perioden maj till oktober. Hämtning sker normalt varannan vecka. 

För gemensamhetsanläggningar erbjuds källsortering av matavfall. Vid hämtning vid enskilda fritidshus 

erbjuds ännu inte matavfallssortering och där läggs mat- och restavfall blandat i samma kärl. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 10 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per år 

Fritidshus 832 kr per bostad 

 

3B. Abonnemang med tömning av enskilda kärl för fritidshus - Fastland 
Kärl ska stå uppställda inom 1,5 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. 

Tabell 11 Tömning av enskilda kärl, 12 hämtningar per år 

Behållarstorlek Pris per kärl och år,  

hämtning vid enskild fastighet  

Pris per kärl och per år,  

gemensam uppställningsplats 

190 l kärl 796 kr 718 kr 

240 l kärl Erbjuds inte 1 518 kr 

 

Tabell 12 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 638 kr per kbm 
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3B. Abonnemang med tömning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - 
Fastland 
I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

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

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

 

Kärl ska stå uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. I angiven 

avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

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

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 

Avgifterna enligt Tabell 13 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 

samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 14 och faktura skickas 

till varje fastighetsinnehavare. 

 

Tabell 13 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka Hämtning varannan vecka 

Källsortering, 370 liters kärl för restavfall 1 617 kr 1 298 kr 

Källsortering, 660 liters kärl för restavfall 3 390 kr 2 740 kr 

Blandat mat- och restavfall, 370 liter  1 694 kr 1 372 kr 

Blandat mat- och restavfall, 660 liter 3 467 kr 2 817 kr 

 

 
Tabell 14 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 

fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 597 kr 

Blandat mat- och restavfall 674 kr 

 

Tabell 15 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 637 kr per kbm 
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3C. Abonnemang fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt Tabell 11. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt Tabell 13 eller Tabell 14. 

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

Tabell 16. 

 

Tabell 16 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  

hämtning vid enskild fastighet  

210 l säck 786 kr 

 

 

Tabell 17 Extratjänster för fritidshus - Skärgård 

Tjänst Pris  

Extra säck i samband med ordinarie hämtning  218 kr per säck 

 

 



14 

 

 

AVSNITT 4: 

FLERBOSTADSHUS 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall, under en längre period inte sorterat ut 

matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl, kommer SRV efter 

skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation. Om 

ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om 

kundens abonnemang till Abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

4A. Grundavgift flerbostadshus  

 

Tabell 18 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgifter Pris per lägenhet och år 

Grovsophämtning ingår 515 kr 

Utan grovsophämtning 721 kr 

 

 

4B. Abonnemang för flerbostadshus – kärl   
 

Avgifter för abonnemang beräknas genom framkörningsavgift + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Avgift enligt Tabell 19 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 20. 

I angiven avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. 
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Tabell 19 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 

hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift, 

per hämtställe 
510 kr 1019 kr 2 338 kr 3 658 kr    

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall3 329 kr 658 kr 1 317 kr 1 975 kr 

370 l, matavfall 870 kr 1 739 kr 3 479 kr 5 218 kr 

190 l, restavfall 279 kr 558 kr 1 117 kr 1 675 kr 

240 l, restavfall 353 kr 705 kr 1 410 kr 2 115 kr 

370 l, restavfall 543 kr 1 087 kr 2 173 kr 3 260 kr 

660 l, restavfall 970 kr 1 939 kr 3 879 kr 5 818 kr 

190 l, blandat mat- 

och restavfall 
503 kr 1 005 kr 2 010 kr 3 015 kr 

240 l, blandat mat- 

och restavfall 
635 kr 1 269 kr 2 538 kr 3 807 kr 

370 l, blandat mat- 

och restavfall 
978 kr 1 957 kr 3 914 kr 5 870 kr 

660 l, blandat mat- 

och restavfall 
1 745 kr 3 490 kr 6 980 kr 10 470 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 20 Tilläggsavgift för dragväg vid flerbostadshus med kärlhämtning. Pris per kärl. 

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

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

vecka 
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Tabell 21 Extrahämtning vid flerbostadshus med kärlhämtning 

Tjänst Avgift 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan 

samband med ordinarie hämtning 

701 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 370 l restavfall 23 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 660 l restavfall 38 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

370 l blandat mat- och restavfall 

39 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

660 l blandat mat- och restavfall 

68 kr per tillfälle 

 

 

4C. Abonnemang för flerbostadshus – bottentömmande behållare och sopsug 
 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

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

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 19.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3.. Den maximala avgiften för blandat mat-och 

restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter.  

 

Tabell 22 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar 

per år 

156 tömningar per 

år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 

 

10 197 kr per år 

 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och restavfall 6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  

 

 

Tabell 23 Sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling 611 kr per ton. Transportkostnad tillkommer. 
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Tömning mobil sopsug 2 425 kr per timme 

 

4D. Grovavfall 
 

Tabell 24 Hämtning av grovavfall4, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år. 1 862 kr per ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år 1 320 kr/år 

Städning av avfallsutrymme för grovavfall, 

begärd av kund, i samband med hämtning 

1 470 kr per påbörjad timme 

Enstaka hämtning av grovavfall, efter 

beställning 636 kr per kbm 

 

 

 

 

4 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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AVSNITT 5: 

VERKSAMHETER – RESTAURANGER OCH STORKÖK 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period, ändå inte 

sorterat ut matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i kärlet för matavfall, 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd 

med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen 

möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

Abonnemang med blandat mat- och restavfall får endast användas när kommunen medgivit undantag 

från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

Avgift tas ut även om kärl inte är framställt.  

 

Avgift enligt Tabell 25 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 26.  

 

Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell 24. 
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5A. Abonnemang med kärl 
Avgifter beräknas genom en framkörningsavgift per tillfälle + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Tabell 25 Avgifter för tömning av kärl 

Tjänst Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift5, 

per hämtställe 

421 kr 1 122 kr 1 823 kr 

Avgifter per kärl    

140 l, matavfall 5 157 kr 10 315 kr 15 472 kr 

370 l, restavfall 3 429 kr 6 858 kr 10 287 kr 

660 l, restavfall 4 989 kr 9 978 kr 14 968 kr 

140–370 l, blandat 

mat- och restavfall 

8 130 kr 16 261 kr 24 391 kr 

660 l, blandat mat- och 

restavfall 

11 084 kr 22 169 kr 33 253 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon.  

Tabell 26 Dragvägstillägg  

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

 

5 När matavfallskärl används som komplement till bottentömmande behållare uttas ingen separat 

framkörningsavgift för matavfallskärlen. 
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Tabell 27 Extra hämtning 

Behållare Pris per tillfälle 

Extra hämtning i samband med ordinarie 

tömning 

 

120-160 liter l (säck) 61 kr 

210 l (säck) 83 kr 

240 l (säck) 117 kr 

Extra hämtning6   

Framkörningsavgift vid hämtning utan samband 

med ordinarie hämtning 

701 kr 

140 l (kärl), matavfall 102 kr 

370 l (kärl), restavfall 70 kr 

660 l (kärl), restavfall 158 kr 

370 l (kärl), blandat mat- och restavfall 97 kr 

660 l (kärl), blandat mat- och restavfall 215 kr 

 

5B. Övriga abonnemang för hämtning 

Bottentömmande behållare 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

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

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt ovan.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3. 

Tabell 28 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar per år 156 tömningar per år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 10 197 kr per år 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3 3 864 kr per m3 

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och 

restavfall 

6 744 kr per m3  6 744 kr per m3 6 744 kr per m3 

 

 

6 Vid hämtning utanför ordinarie hämtningsdag debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare. 
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Tank för matavfall 

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

behandlingsavgift. 

 
Tabell 29 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Besöksavgift 1 191 kr per timme 

Behandlingsavgift 891 kr per ton 

Bomkörning – tömning har inte kunnat 

genomföras på grund av skäl som kunden råder 

över 

477 kr per tillfälle 

 

Fettavskiljare 

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 
Tabell 30 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris 

Tömning 0–3 m3 1 341 kr per tillfälle 

Tömning 4–6 m3 1 952 kr 

Tömning 7–9 m3 2 566 kr 

Tömning 10–12 m3 3 179 kr 

Tömning 13–15 m3 3 792 kr 

Behandlingsavgift 273 kr per m3 

Slangdragning utöver 10 meter 230 kr per påbörjade 10 meter 

Extra personal 335 kr per person och timme 

Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för 

tömning 

1 148 kr  

Sug- och spolbil med ånga 2 107 kr per timme 

Liten garagebil 2 877 kr per timme 
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AVSNITT 6: 

SLAMTÖMNING  
Avgifter anges inklusive moms. 

 

Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas 

minst en gång vartannat år. Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med vattentoalettanslutning 

och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för 

permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. 

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till hämtnings- och tömningsplats framkomlig. 

Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 

renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en 

avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

 

Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 

Definitioner, utöver de som anges i Avsnitt 1: 

Allmänna bestämmelser används följande begrepp avseende hämtning av slam: 

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

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

under ett år.  

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

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

dagtid, vardagar mellan kl. 7-16. 

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar. 
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6A Slamtömning Fastland 
Tabell 31 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning  847 kr 1 144 kr 

Avtalad tid för tömning 

(beställd av kund minst en 

vecka innan tömning, 

inplanerad av SRV) 

1 050 kr 1 347 kr 

Extra tömning  1 172 kr 1 471 kr 

Akut tömning  1 902 kr 2 200 kr 

Jourtömning 4 251 kr 4 251 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 32 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan 

anläggning och som töms i samband med denna 

225 kr per tömning (max 3 m3) 

Extra personal 418 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor 1 498 kr per ton 

Ej framkomlig väg till brunn/tank 740 kr per tillfälle 

Slangdragning utöver 10 m 292 kr per påbörjat 10-tal meter7 

Extratömning det vill säga tömning vid annat 

tillfälle än ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

extratömning.  

740 kr per tillfälle 

Extra arbete, till exempel spolning 1 436 kr per timme 

   

 

 

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

omfatta mark utanför fastighetsgränsen. Max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om slamkärra 

används eller ej. 
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6B Slamtömning Skärgård 
 

Tabell 33 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning (schemalagda 

tömningar under veckor som 

aviseras i förväg av SRV) 

847 kr 1 144 kr 

Jourtömning 4 521 kr 4 521 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns-/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 34 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Extra tömning: vid jourtömning, det vill säga 

extra tömning eller tömning vid annat tillfälle än 

ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

ekonomitömning enligt Tabell 33  

4 883 kr per tillfälle 
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AVSNITT 7: 

LATRINHÄMTNING 
 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Kärl ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan. 

 
Tabell 35 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka 7 118 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 

 

 

Tabell 36 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka,  

8 gånger per säsong 

3 226 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 
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Förändrat förslag till Avfallstaxa 2021 

 

Sammanfattning 

Det förslag till avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i maj föreslås förändras utifrån 
ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare 
för ägarkommunerna. 

Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga 
tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en nödvändig höjning av grundavgiften. 

 

Bakgrund 

SRVs styrelse fattade i maj 2020 beslut om förslag till Avfallstaxa 2021. I taxeförslaget föreslogs en 
generell indexhöjning och en förändring av grundavgiften samt en höjning av tjänsten 
Sorterahemma, utifrån de då aktuella förutsättningarna om förpackningsproducenternas ansvar för 
insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingssystem, som regeringen beslutade om 
2018  

Efter styrelsens beslut och utskick av handlingarna till ägarkommunerna har förutsättningarna helt 
förändrats. Naturvårdsverket avslog de två ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem 
(TIS) för förpackningsmaterial som inkommit, då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav.  

Regeringen föreslog parallellt att kommunerna också ska överta ansvaret för insamling och 
materialåtervinning av returpapper. Detta förslag är för närvarande är ute på remiss med svarsdatum 
sista oktober.  

Man har också från regeringens sida aviserat att man efter sommaren avser att se över 
bestämmelserna kring insamlingssystemen, med effekten att även bestämmelserna om separat 
insamling av matavfall, som skulle trätt i kraft från januari 2021, kommer att senareläggas. I 
skrivande stund har ingen ny information kommit. 

Detta innebär att det i nuläget finns mycket stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av 
matavfall, tidningar och förpackningar inför och under 2021.  

Bostadsnära insamling av förpackningsmaterial och tjänsten Sorterahemma 

Lagstiftningens intention för framtiden är mycket tydlig; förpackningsmaterial ska hämtas 
bostadsnära och helt finansieras av förpackningsindustrin. Hur hämtningslösningen ska se ut avgörs 
dock helt av den aktör som ansöker om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) och som 
beviljas godkännande av Naturvårdsverket. TIS-sökande aktörer ska samråda med kommunerna 
under ansökningsprocessen, men kommunerna har ingen beslutanderätt eller vetorätt i ärendet. 

SRVs tjänst Sorterahemma, som utnyttjas av ca 7 000 av de totalt 60 000 enbostadshushållen i 
ägarkommunerna, innebär att hushållet ges möjlighet att sortera ut matavfall, restavfall och 
förpackningar i fyrfackskärl vid tomtgräns, där allt hämtas av SRV.  

Tjänsten underlättar för hushållen, men har stora utmaningar med brist på både på fyrfackskärl och 
fyrfacksbilar, där leveranstiderna är långa. Att hämta mat- och restavfall i en fyrfackslösning är också 
markant mycket dyrare än motsvarande hämtning med sidlastarbil. 



I samrådsdiskussionerna med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) inför ansökan om 
tillståndspliktigt insamlingssystem visade FTI intresse för att samverka med kommuner med sedan 
tidigare uppbyggda insamlingslösningar, för att respektera redan gjorda investeringar och underlätta 
en snabb utbyggnad av sitt erbjudande. 

Det är dock inte alls en självklarhet att andra aktörer har samma ambition eller intresse. Exempelvis 
har den andra ansökande aktören TMR nyligen kontaktat Sveriges kommuner och informerat om 
erbjudandet de lanserar till hushållen; abonnemang på en för hushållen kostnadsfri hämtningstjänst 
av förpackningsslagen plast, metall och papper/kartong som hämtas i samarbete med 
transportföretaget Bring. 

Framtiden för tjänsten Sorterahemma är därför idag ytterst oklar, men utifrån de förutsättningar 
som funnits sedan 2018 så finns det stor risk att den kommer att upphöra i den form den har idag.  

Insamling av förpackningsmaterial kräver avtal med ett tillståndspliktigt system, och några 
ersättningsmodeller för insamlat material saknas då inget tillståndspliktigt insamlingssystem är 
beviljat i nuläget. 

Efter dialog med ägarkommunernas representanter har SRV därför valt att avvakta med 
taxeförändringar för tjänsten utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på resultat av 
regeringens översyn av insamlingssystemen. 

 

Föreslagna förändringar 

Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det index som speglar SRV:s 
kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad och ger 
en taxehöjning på 2,38 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. Under förutsättning att 
nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna.  

Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus 

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 
samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader, dvs administration som till 
exempel kundtjänst, information, HR och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material 
och extra ÅVC kort. 

Eftersom SRV:s återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat upp mot 
10%, och har ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin.  

Till detta har behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk 
förändrats de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom ökade kostnader för den skatt på 
avfallsförbränning som infördes under 2020.  

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 
höjning i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering.  

Grundavgifter enligt taxa 2020 samt ersättning för materialet motsvarar:  103,5 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:   114,5 mkr 
Det innebär att vi idag har en negativ kalkyl med underskott:  -11,0 mkr 

 

Den föreslagna höjningen av grundavgiften motsvarar 9 mkr, vilket gör att underskottet minskar till 2 
mkr för 2021.  



Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat. 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer att öka kostnaderna för merparten av 
abonnenterna med mellan 6 - 14 kr i månaden. Nedan finns exempel på effekter på ett antal 
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2020.  

För att se samtliga tjänster hänvisas till bifogat underlag Avfallstaxa 2021. 

Observera att avfallstaxan anges per år, men faktureras från och med 1 januari 2020 kvartalsvis.  

 
 Exempel: 

 Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning/år 

Enbostadshus    

Osorterat 2 821 kr/år (inkl. moms) 2 991 kr/år (inkl. moms) 170 kr/år 

Matavfallssortering 1 948 kr/år (inkl. moms) 2 095 kr/år (inkl. moms) 147 kr/år 

Sorterahemma 2 435 kr/år (inkl. moms) 2 595 kr/år (inkl. moms) 160 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med grovsoprum 573 kr/år (inkl. moms) 644 kr/år (inkl. moms) 71 kr/år 

Grundavgift, utan grovsoprum  803 kr/år (inkl. moms) 902 kr/år (inkl. moms) 99 kr/år 

 

 

 

Beslut 

 

Styrelsen har beslutat 

 

att godkänna det nu föreliggande, korrigerade förslaget till Avfallstaxa för år 2021, samt  

 

att  hemställa hos kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med 
detta styrelsens förslag till Avfallstaxa för år 2021, och 

 

att förklara punkten omedelbart justerad 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § XX                         10 KS/2020:297

Förslag på Kompensation till fristående grundskolor

Kommunen ska kompensera fristående förskolor och grundskolor om kommun har haft ett 
underskott i årsbokslut (1991:900 KL). Det innebär bland annat att underskott ska regleras 
under de tre följande åren. 

År 2018 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 678 tkr. Under 2019 
återstod ett underskott om 266 tkr. 

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 
skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 
resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 
underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträdet den 1 september 
2020 § 41. Därefter har nämnden genom ett ordförandebeslut fattat beslut och att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att anta förslaget att kompensera 
fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr 
samt att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020.

Förslag till beslut

1. K
ommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att 
kompensera fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019 
motsvarande 266 tkr.

2. K
ommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att ta 
bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020.

______________________

Sändlista
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rosie Jidbacken 
Förvaltningsekonom 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om kompensation till fristående grundskolor för åren 
2018-2019 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget att kompensera fristående grundskolor motsvarande underskottet från 
åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020.

Ärendet 

Sedan tidigare har förvaltningen kompenserat fristående förskolor och grundskolor när 
våra enheter haft underskott i årsbokslut för åren 2010-2017.  

År 2018 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 678 tkr. Detta 
underskott fördelades proportionerligt på de två grundskolor som hade underskott. 

De två skolorna började året 2019 med underskott i sina respektive budgetar. Enligt 
kommunallagen (1991:900) KL, innebär det att underskotten ska regleras under de 
följande tre åren. Kammarrätten i Jönköping (mål 1230-1233-14) ansåg att det kunde 
vara utgångspunkt för bedömning av vad som är en rimligt tid. 

Salems kommun har regler för överföring av enheternas resultat och kan visa att det 
regleras på skolnivå. 

År 2019 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 266 tkr. Detta 
underskott fördelades till den grundskola som hade underskott. Årets resultat är 
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inklusive kravet om överskott sett till underskottet föregående år. Skolorna har alltså 
tillsammans arbetat av underskottet på 678 tkr till att det återstår 266 tkr. 

Mycket tyder på att resultatet för år 2020 för våra grundskolor kommer att vara mer 
negativt än resultaten för åren 2018-2019.  

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 
skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 
resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 
underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr. 

I och med att fristående grundskolor kompenseras med 266 tkr, regleras samtidigt 
Säbyskolans budget för år 2020, genom att ta bort kravet om överskott motsvarande 266 
tkr, till en budget i balans, dvs 0 tkr. 

Katarina Sweding 
Förvaltningschef och skolchef 

Rosie Jidbacken 
Förvaltningsekonom 

Delges 

Rektor Säbyskolan 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § XX                                     11
KS/2020:104.167

Krisledningsnämndens minnesanteckningar

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av Corona-
virusets spridning.

Enligt § 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar. 

______________________

Sändlista
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