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§ XX

KS/2021:211

Planeringsavtal och plankostnadsavtal för Salem stadskärna

Planeringsavtal och plankostnadsavtal har tagits fram med bolagen Balder Projektutveckling
AB och Junior Living Holding AB. Avtalen har undertecknats av respektive företag.
Planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och HSB Produktion i Södertälje HB
kvarstår att tecknas. Preliminärt kommer HSB-avtalen presenteras för kommunstyrelsen i
oktober 2021.
Planeringsavtalen syftar till att reglera förutsättningarna inför en markförsäljning och
upprättandet av detaljplanen. Planeringsavtalet har upprättats för att respektive part,
kommunen och exploatörerna, ska bli införstådda över sina respektive åtaganden avseende
kommande markförsäljning och inför kommunens detaljplanearbete.
Plankostnadsavtalen syftar till att reglera vilka kostnader som kommer att uppkomma i
samband med detaljplanearbetet samt kostnader vid avbrytande av planarbetet och hur de
ska fördelas.
Styrgruppen för Salems stadskärna har tillstyrkt förslagen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2021.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och Balder
Projektutveckling AB
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Balder Projektutveckling AB
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och
Junior Living Holding AB
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Junior Living Holding AB
______________________
Delges
Balder Projektutveckling AB
Junior Living Holding AB
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Planeringsavtal och plankostnadsavtal för Salem stadskärna
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och
Balder Projektutveckling AB
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Balder Projektutveckling AB
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och
Junior Living Holding AB
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Junior Living Holding AB

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen höll en markanvisning år 2016 och bjöd in
byggentreprenörer att lämna en intresseanmälan för ny bostadsbebyggelse i Salem
stadskärna. Totalt inkom 17 intresseanmälningar. Efter utvärdering valdes ett fortsatt
samarbete med Balder Projektutveckling AB, Junior Living Holding AB och HSB
Produktion i Södertälje HB.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 att ge Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för Salem stadskärna. Syftet med
planläggningen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostäder med cirka 600
bostäder, verksamhetslokaler, förskola, ny infrastruktur och nytt medborgarhus och
kommunhus. Upplåtelseformen för planområdet Salem stadskärna kommer innefatta en
blandning av både bostadsrätter och hyresrätter. För mer detaljer om inriktningen på
detaljplanearbetet och andra förutsättningar hänvisas till beslutsunderlagen till
kommunstyrelsens sammanträde 31 maj 2021 och kommunfullmäktiges sammanträde
17 juni 2021.
Planeringsavtal och plankostnadsavtal har tagits fram med bolagen Balder
Projektutveckling AB och Junior Living Holding AB. Avtalen har undertecknats av
respektive företag. Planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och HSB
Produktion i Södertälje HB kvarstår att tecknas. Preliminärt kommer HSB-avtalen
presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2021.
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Förutsatt att detaljplan för området i huvudsak överensstämmer med nu liggande
strukturplan och att detaljplanerna vinner laga kraft kommer avtalen med Balder och
Junior Living möjliggöra ungefär 33 000 kvm BTA för bostadsändamål och ca 4000 kvm
BTA för verksamhetslokaler (främst medborgarhus). Vilket antal bostäder det kan
resultera i kommer vara avhängigt av en rad ännu ej utredda faktorer med en
schablonmässig beräkning uppskattas till omkring 400 st. Därtill kan läggas omkring 7 300
kvm BTA i kommande avtal med HSB och ytterligare drygt 10 000 kvm BTA när
markanvisning görs avseende marken där Murgrönan och nuvarande kommunalhuset
står.
Planeringsavtalen syftar till att reglera förutsättningarna inför en markförsäljning och
upprättandet av detaljplanen. Planeringsavtalet har upprättats för att respektive part,
kommunen och exploatörerna, ska bli införstådda över sina respektive åtaganden inför
och under kommunens detaljplanearbete samt utgångspunkter för kommande
markförsäljning. Planeringsavtalet skall inte tolkas som ett avtal om försäljning av mark.
Sådant avtal upprättas senare, se nedan. Planeringsavtalet innebär en option för
exploatören att förhandla och köpa mark av kommunen när detaljplanen vinner laga
kraft. För att kunna utnyttja optionen krävs att exploatören är aktiv under planeringens
gång.
Plankostnadsavtalen syftar till att reglera vilka kostnader som kommer att uppkomma i
samband med detaljplanearbetet samt kostnader vid avbrytande av planarbetet och hur
de ska fördelas.
Planeringsavtalen och plankostnadsavtalen kommer att ersättas av marköverlåtelseavtal
som upprättas mellan kommunen och exploatörerna i ett senare skede och antas i
samband med detaljplanens antagande. Marköverlåtelseavtalen är ur fastighetsjuridisk
synvinkel de mest betydelsefulla eftersom det är i de avtalen som själva försäljningen av
fastigheter regleras samt villkoren för detta. Tillträde till marken kommer villkoras med
att är exploatörerna fått beviljat bygglov.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan och projektkonsult Alarik von
Hofsten.

Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef

Salems
kommun

Bilagor
Bilaga 1. Planeringsavtal med Balder Projektutveckling AB
Bilaga 2. Plankostnadsavtal med Balder Projektutveckling AB
Bilaga 3. Planeringsavtal med Junior Living Holding AB
Bilaga 4. Plankostnadsavtal med Junior Living Holding AB
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PLANKOSTNADSAVTAL - Avtal om upprättande av detaljplan

1.

§ 1. BAKGRUND

1.1

Detta avtal har upprättats mellan Salems kommun (org nr 212000-2874) nedan kallad
Kommunen och Junior Living Holding AB (org nr 556933-3338), nedan kallad Bolaget.

1.2

Avtalet reglerar upprättandet av detaljplan fram till lagakraftvunnen detaljplan för
fastigheten Skyttorp 1. Kommunen kommer att tillsammans med Exploatörerna driva
en detaljplaneprocess avseende Salem stadskärna i huvudsakligt syfte att tillskapa
byggrätter för bostäder, verksamhetslokaler, förskola, ny infrastruktur och nytt
kommunhus samt medborgarhus.

1.3

Utöver detta avtal skall Parterna samtidigt även ingå i ett planeringsavtal relaterat till
bland annat fördelning av mark, prissättning av mark och fördelning av
exploateringskostnader för Salem stadskärna samt i ett kommande steg även
marköverlåtelseavtal samt sådana övriga avtal som är erforderliga för fullgörandet av
detaljplanen. Dessa avtal skall bland annat reglera Bolagets ansvar och
kostnadsansvar för projektering och utförande av direkt projektrelaterade
anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet, samt övriga ansvarsoch samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden.

1.4

Det aktuella planområdet framgår av bilaga 1.

2.

§ 2. ÅTAGANDEN

2.1

Detaljplaneområdet utgörs i huvudsak av kommunägda fastigheter i Salem
stadskärna. Parterna är införstådda med att planområdet kan komma att justeras
under planarbetets gång.

2.2

Detta avtal innebär ingen förpliktelse från Kommunens sida vad avser kommunalt
beslut att anta detaljplanen.

2.3

Kommunen åtar sig att upprätta förslag till detaljplan och avtal för ovannämnda
fastigheter i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.
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Kommunen tar därvid fram:
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Planhandlingar såsom plankarta och planbeskrivning
samt svarar för planens formella handläggning fram till antagandet
Bolaget ansvarar för att bekosta utredningar såsom exempelvis.
- Dagvattenutredning
- Geotekniskundersökning
- Skyfallskartering
- Bullerutredning
samt övriga utredningar vid behov
Kommunen och Bolaget ska ha avstämningsmöte innan utredningarna beställs för
diskussion om eventuell fördelning och samordning kring beställning av
utredningarna samt dess innehåll.

2.4

Standard planförfarande i enlighet med PBL 2010:900 i dess lydelse fr o m och med
den 2 januari 2015 kommer att tillämpas.

3.

§ 3. ERSÄTTNINGAR

3.1

Bolaget bekostar samtliga av Kommunen utförda arbeten i samband med
framtagande av detaljplanen. Bolaget förbinder sig att svara för kostnader för
utarbetande av Detaljplanen utifrån de preliminära byggrättsytor inom Planområdet
som Bolaget erhållit. För Bolaget innebär det preliminärt 7300 kvm ljus BTA *101 kr=
737 300 kr. Plankostnaderna justeras utifrån den slutgiltiga byggrättsytan.

3.2

Kommunen äger under detaljplaneprocessen rätten att fakturera Bolaget en tredjedel
av beloppet som angetts i punkt 3.1 när detaljplanen skickas ut på samråd enligt planoch bygglagen (PBL) och ytterligare en tredjedel när detaljplanen skickas ut på
granskning enligt PBL, och resterande belopp när detaljplanen har antagits.

3.3

Det antecknas ordningsmässigt att de ersättningar som Bolaget har att erlägga under
punkt 3.2 inte skall återgå till Bolaget i händelse att planarbetet avbryts.

3.4

Betalning skall vara Kommunen tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid
försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och dessutom har
Kommunen rätt att avbryta arbetet tills full betalning erlagts.
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4.

§ 4. ALLMÄNNA VILLKOR

4.1

Om Bolaget önskar avbryta arbetet eller om planen på grund av någon vid
avtalstillfället okänd omständighet inte kan fullföljas skall Bolaget betala dittills
nedlagd kostnad.

4.2

Om Bolaget fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal ska ingen planavgift tas ut i
samband med bygglov för den bebyggelse som ska ske inom fastigheten enligt den
detaljplanen som avtalet avser.

4.3

Kommunen är inte skyldigt att ersätta Bolaget för nedlagda utredningskostnader eller
andra kostnader i samband med detta avtal.
Kommunen är inte skyldig att återbetala belopp om detaljplaneärendet återkallas av
Bolaget eller om detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande.

4.4

4.5

Väsentliga förändringar beträffande förutsättningar för, omfattning av och innehåll i
planen ger båda parter rätt till omförhandling av avtalet.

5.

§ 5. ÖVERLÅTELSE

Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan part.
Bolaget har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom den koncern Bolaget ingår i.

6.

§ 6. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att gälla, upprättas skriftligen och
undertecknas av båda Parter.

7.

§ 7. AVBRYTANDE AV PLANARBETET

7.1

Kommunen har rätt att avbryta planarbetet om det visar sig att förutsättningar saknas
för att Detaljplan för planområdet ska kunna antas eller vinna laga kraft. Avbryter
Kommunen planarbetet har inte Bolaget rätt till någon ersättning från Kommunen.
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7.2

Detta Avtal upphör, med undantag för eventuella upparbetade kostnader enligt punkt
3 ovan, automatiskt om mellan Parterna träffat planeringsavtal upphör att gälla.

8.

§ 8. VILLKOR FÖR BINDANDE AVTAL

8.1

Detta avtal är för sin giltighet villkorat av godkännande
Kommunen genom beslut som vunnit laga kraft.

8.2

Detta avtal är vidare villkorat av att Parterna träffar ett bindande planeringsavtal.

8.3

Har inte detaljplanen blivit antagen i Kommunfullmäktige inom tre år från och med
detta avtals tecknande skall parterna antingen komma överens om förlängning av
avtalet eller hävande av avtalet.

9.

§ 9. TVIST

kommunfullmäktige

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän
domstol.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Ort:

Ort: Rönninge
Datum: den

/

- 2021

För SALEMS KOMMUN

Lennart Kalderen

Mats Bergström

BILAGOR:
Bilaga 1: Planområdet

s~)

Datum: den

t1,·6-

tJ / ~ 2021

För JUNIOR LIVING Holding AB

Salem
Strukturplan
Illustrationsplan

<

20

Salem centrum - Strukturplan

/Struktur
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Mellan Salems kommun (org nr 212000-2874), nedan kallad Kommunen, och
Balder projektutveckling AB (org nr 556699-9412), nedan kallat Bolaget,
tillsammans nedan kallade Parterna, har träffats följande avtal

PLANERINGSAVTAL

§ 1. BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunen hade en markanvisning för planområdet Salem centrum år 2016, där
intresserade exploatörer lämnade in bebyggelseförslag genom en intresseanmälan. I
området Salem centrum vill Kommunen skapa förutsättningar för ny bebyggelse med nya
bostäder, verksamhetslokaler, förskola, ny infrastruktur och nytt kommunhus samt
medborgarhus. Inom planområdet kommer tre exploatörer att medverka till att ta fram
detaljplan och därmed erbjudas förvärva kommunal mark.
Inför planläggningen av Salem stadskärna har en strukturplan tagits fram av arkitektbyrån
Gehl, daterad 2021-03-19, som kommer vara en utgångspunkt i planarbetet. Delar av
strukturplanen kan komma att ändras, då den slutliga bedömningen görs under planarbetet.
Kommunen har för avsikt att ge Bolaget ensamrätt att förhandla om ett förvärv av mark för
bostadsbebyggelse för planarbetet för i Salem stadskärna.
Sammantaget innefattar projektet cirka 44 000 kvadratmeter markyta och inkluderar
följande fastigheter som samtliga ägs av kommunen:
- Salem 5:20
Del av Salem 5:14
Salem 5:31
Skyttorp 1

§ 2. AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal är giltigt mellan Parterna under förutsättning

att
att

kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft
det mellan Parterna tecknas ett plankostnadsavtal som godkänns av
kommunstyrelsen

Detta planeringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera parten om
inte Detaljplanen enligt§ 3 vinner laga kraft, marköverlåtelseavtal enligt§ 8 träffats mellan
Parterna senast tre (3) år efter att kommunstyrelsen ger ett planuppdrag, eller om något av
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de två förutsättningarna ovan ej uppfyllts. Parterna kan överenskomma om förlängning.

§ 3. DETAUPLAN
Bolaget och Kommunen ska tillsammans verka för att ny detaljplan för Markområdet tas
fram, antas och vinner laga kraft, nedan kallad Detaljplanen. Bolaget är medvetet om att
avgränsningen av Markområdet kan komma att justeras under detaljplanearbetet.

§ 4. MARKANVISNING
Till Bolaget anvisas ett ungefärligt angivet Markområde beläget inom området Salems
centrum. Området, nedan kallat Markområdet, är markerat med rödfärg på bifogad karta, se
bilaga 1.
Denna markanvisning innebär att Bolaget, under en tid av tre (3) år från och med detta avtals
undertecknande har en option att ensam förhandla med Kommunen om överenskommelser
om exploatering och förvärv av Markområdet.
Det antecknas att markanvisningen inte är Kommunens ställningstagande som
planmyndighet i detaljplaneprocessen. Detaljplanen för ny bebyggelse prövas i särskild
ordning i enlighet med plan- och bygglagen.
Markanvisningen medför även att marken, efter samråd med Kommunen, får tas i anspråk
för mindre geotekniska och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar
marken. Markanvisningen medför ingen exklusiv rätt att nyttja marken. Ovanstående fråntar
inte Bolaget skyldighet att inhämta eventuella erforderliga tillstånd från berörda
myndigheter.

§ 5. AVSIKTSFÖRKLARING
5.1. Avsiktsförklaring
Bolaget och Kommunen ska tillsammans verka för att det ovan angivna området planläggs
för ny bostadsbebyggelse.
I samband med markanvisningen för Salem centrum hade kommunen ett
markanvisningsprospekt, Prospekt för att förvärva mark och bygga bostäder i Salems
centrum. Intresserade exploatörer lämnade intresseanmälan avseende ny bostadsbebyggelse
i Salems centrum. I prospektet redovisade Kommunen huvuddragen i kommunens förväntan
för planområdet. Huvuddragen i kommunens förväntan på planområdet gäller för
markanvisningen, se bilaga 2.
Utöver de bilagda huvudprinciper ska följande principer gälla:
Bostäderna inom Markområdet ska upplåtas med bostadsrätt/hyresrätt. Andelen
bostadsrätter skall uppgå till minst 40 % av det totala antalet bostäder Bolaget bygger
i Markområdet. Andelen hyresrätter får inte understiga 30 % av det totala antalet
bostäder Bolaget bygger i Markområdet.
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Bostäderna inom Markområdet med upplåtelseform hyresrätt ska upplåtas med ett
krav på hyresrätter på femton (15) år.
Blivande kvartersmark inom Markområdet ska överlåtas med äganderätt till Bolaget.

5.2. Medborgarhus
Parterna ska parallellt med att detaljplanearbetet fortskrider arbeta fram förslag till hur ett
nytt medborgarhus/kommunhus kan förverkligas inom markområdet, preliminärt inom
kvarter G i se bjlaga 1. Utgångspunkten är att Bolaget bygger och äger medborgarhuset samt
hyr ut det till Kommunen. Förslaget kommer att underställas kommunstyrelsen för
godkännande.
Bolaget äger inte rätt att använda markanvisning avseende kvarter G för annat ändamål än
medborgarhus utan kommunens skriftliga medgivande. Undantag görs dock för
parkeringsgarage under medborgarhuset enligt stycke§ 5.3.

5.3. Parkeringsgarage i kvarter G-H
Bolaget åtar sig att i egen regi bygga och äga ett parkeringsgarage under kvarter G och H, se
bilaga 1. Garaget skall dimensioneras så att det minst täcker det parkeringsbehov som krävs
för bostäder i kvarter H enligt blivande detaljplan, samt ger möjlighet för kommunen att hyra
omkring 80 stycken besöks- och/eller arbetsparkeringsplatser på kommersiella villkor.

§ 6. EKONOMI
6.1. Utredningskostnader, bygg- och anläggningskostnader
Bolaget står för de utredningskostnader som behövs för Detaljplanens framtagande och för
att Parterna ska kunna träffa marköverlåtelseavtal. Bolaget står även för övriga plankostnader
vilket regleras i plankostnadsavtal.
Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
Markområdet.
Bolaget står för, bygglovavgift, lagfartskostnader, anslutningsavgifter för VA med flera, som
krävs för att Markområdet ska kunna bebyggas i enlighet med Bolagets förslag.
Kommunen ska svara för och bekosta projektering samt byggande av gator och parker inom
allmän platsmark. Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de
återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den
blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande
kvartersmarken.

6.2. Marköverlåtelse
Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken med
äganderätt genom erforderligt marköverlåtelseavtal. Vid överlåtelse av Markområdet skall
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köpeskillingen baseras på byggrätt och tillåten användning enligt blivande detaljplan enligt
följande. Köpeskillingen ska beräknas på följande sätt:
För 75 % av den mark som bebyggs med bostadsrätter utgår ett markpris om
4000 kr/kvm ljus BTA.
För 25 % av den mark som bebyggs med bostadsrätter utgår ett markpris om
3200 kr/kvm ljus BTA.
För hyresrätter utgår ett markpris om 3200 kr/kvm ljus BTA.
För lokaler utgår ett markpris om 2000 kr/kvm ljus BTA.
För definition av ljus BTA, se bilaga 4. Nämnda belopp är bestämda i ett prisläge i december
2020 som värdetidpunkt och skall justeras i relation till förändringar i konsumentprisindex
(KPI) med värdetidpunkten som bas. Markförsäljningen sker när bygglov för bebyggelsen
beviljats och vunnit laga kraft.

6.3. Infrastruktur
Bolaget ska ersätta Kommunen för utbyggnad av infrastruktur med en kostnad som utgör 500
kr/kvm ljus BTA. Med infrastruktur avses anläggningar på allmän platsmark som till exempel
gator, vägar, gång- & cykelvägar, torg, park, kommunalt vatten & avlopp och
dagvatten hantering.
Kommunen ska bekosta rivning av befintliga byggnader på fastigheten Skyttorp 1 och tillträde
till fastigheten sker först efter rivning är gjord.

6.4. Parkeringshus i kvarter A
Bolaget åtar sig att, om behov finns, i egen regi bygga och äga ett parkeringshus i kvarter A,
se bilaga 1. Parkeringshuset skall dimensioneras så att det minst täcker parkeringsbehov som
krävs för bostäder i kvarter A-F enligt blivande detaljplan. Respektive verksam exploatör inom
projektet Salems stadskärna utreder även möjligheten att lösa parkering inom egen
kvartersmark. Bolaget har rätt att på kommersiella villkor erbjuda andra exploatörer
parkeringsplatser i parkeringshuset. Det antecknas ordningsmässigt att kvarter A även kan
komma att innefatta en mindre andel bostäder.

6.5. Fastighetsbildning
Kommunen ansöker om men Bolaget bekostar erforderlig fastighetsbildning.

6.6. Förorenad mark och arkeologi
Kommunen bekostar eventuella merkostnader till följd av saneringsåtgärder för förorenad
mark samt arkeologiska för- och slutundersökningar upp till en nivå av totalt 80 % av
köpeskillingen. Sedvanliga kostnader för schaktning och deponi av rena massor som erfordras
för Bolagets byggnation ingår inte i Kommunens kostnadsansvar.
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§ 7. INFRASTRUKTUR
För genomförandet av Detaljplanen krävs att en ny infrastruktur anläggs både inom området
och i anslutning till området. Vidare kan befintlig infrastruktur behöva justeras eller byggas
om. Kostnader för infrastruktur ansvarar kommunen för.

§ 8. MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
Ett marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan Parterna så snart detaljplanen har antagits.
Marköverlåtelseavtal ska helt och fullt ersätta detta planeringsavtal.

§ 9. SAMORDNING
Bolaget ska samordna sitt projekt med angränsande exploatörer och bolag som ges
markanvisning inom till Markområdet angränsande kvartersmark.
Bolaget ansvarar för att samordna sin tidplan för genomförande samt logistik och
koordinering under byggtiden med tidplanerna hos andra fastighetsägare inom kvarteret och
med Kommunen.
För preciserad rollfördelning mellan Kommunen och Bolaget, se bilaga 3.

§ 10.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga för att vara gällande.

§ 11. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.
Bolaget har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom den koncern Bolaget ingår i

§ 12. UPPHÄVA PLANERINGSAVTALET
Kommunen får återta markanvisningen om Bolaget inte avser eller förmår att genomföra
projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen eller om Kommunen
och Bolaget inte kan komma överens om ersättningen för Markområdet eller andra villkor för
projektets genomförande. Kommunen äger även rätt att återta markanvisningen om Bolagets
ägarförhållanden ändras utan Kommunen godkännande. Om Bolaget hamnar på obestånd
eller försätts i konkurs förfaller markanvisningen. Bolaget har inte rätt till ersättning från
Kommunen av vad slag det vara må vid återtagen eller förfallen markanvisning.

§ 13. TVIST
Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av allmän svensk domstol.

6 (6)

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.
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Bilaga 2 till planeringsavtal för Salems Centrum, §5 Avsiktsförklaring

Målbild
Innehållet i denna bilaga är i allt väsentligt baserat på uppgifter i dokumentet Prospekt för att
förvärva mark och bygga bostäder i Salems centrum daterat 2016-03-11. För tydlighetens skull har
några faktauppgifter uppdaterats jämfört med den ursprungliga texten och för att matcha det förslag
till strukturplan som tagits fram av Gehl Architects daterat 2021-03-19. Texten har också uppdaterats
med kommunens målbild om att låta uppföra ett medborgarhus och kommunhus i området. Det
antecknas ordningsmässigt att om texten i denna bilaga står i strid med uppgift i prospektet har
denna bilaga företräde.

Salems centrum ska förvandlas till en öppen och dynamisk livsmiljö med cirka 600 nya hem, fler
verksamhetslokaler, samt ett kombinerat nytt medborgarhus och kommunhus. Målbilden är att den
nya bebyggelsen ska ha en stadslik utformning och samtidig bevara den småskalighet som följer av
att Salem är en av länets befolkningsmässigt mindre kommuner. Med stadslik utformning menas:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Bebyggelsen är varierad i termer av skala, arkitektur, färgsättning, materialval.
Bebyggelsen är också varierad i termer av upplåtelseform och målgrupper som bostäderna
vänder sig till.
Bebyggelsen har ett lättbegripligt nät av gator, gångvägar och tillfarter.
Förutsättningar för livaktigt gaturum finns, bl.a. genom möjlighet till verksamhets lokaler i
bottenvåning med fönster mot gata, entreer som är vända mot gata (och inte mot gård).
För att bidra till trygghet utformas bebyggelsen så att visuell kontakt mellan bostäder och
gaturum eller park främjas. Ofta innebär det 4-6 våningar höga hus, den så kallade
mänskliga skalan.
Ett nytt medborgarhus ersätter nuvarande "Murgrönan" och blir en plats där Salem borna får
tillgång till kommunal service inom främst kultur och möjligheter till såväl spontana som
planerande möten och sammankomster och befäster Salems centrum som ett nav för
kommunal service.
Ett nytt kommunhus samlokaliseras med det nya medborgarhuset.
Det befintliga kommunhuset och Murgrönan rivs och ger plats för ny bebyggelse.
Integrerat i det nybygga området finns en urban park som blir en naturlig mötesplats. De ska
vara tillgänglig för alla närboende, även dem som bor i befintliga bostadshus i området.
Bilparkering löses i allt väsentligt under bostadshusen eller i parkeringshus.
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Målbild för bebyggelsen i allmänhet
1.

Endast flerbostadshus är aktuella i området.

2.

Kommunens krav är att möjligheter till byggnation av cirka 600 nya bostäder skapas.

3.

Kommunen avser att fördela tillgänglig mark till 3-4 av varandra oberoende exploatörer,
gärna fler.

4.

Samtliga exploatörer som får mark fördelad till sig förutsätts aktivt delta i såväl
detalj planarbetet som i planerings- och marknadsföringsarbete av området som helhet.
Detta för att säkerställa en optimering av hela området, inte bara enskilda kvarter.

5.

Bostadsbebyggelsen skall vara varierad i utformning. Bebyggelsen inom exploatörens
byggrätt kan med fördel delas upp i två eller flera byggnader med en sammanhållen
arkitektur men med en egen identitet. En variation i fasaden/fasaderna är att föredra.

6.

Den generella totalhöjden (skalan) på de nya bostadshusen ska vara 4-6 våningar inklusive
bottenvåning för att skapa förutsättningar för en god kontakt mellan bostäder och
gaturummet.

7.

Bostads bebyggelsen skall innehålla en blandning av lägenhetsstorlekar vad gäller antal rum
per lägenhet.

8.

Totalt sett ska det finnas en blandning av upplåtelseformer i området. Utöver hyresrätter och
bostadsrätter är även äganderätts lägenheter en möjlighet.

9.

Kommunens mål är att 30 % av bostadsbeståndet i nybyggda hus upplåtes med hyresrätt.

10. Bostads lägenheter med 2 rum och kök eller större, bör vara utrustade med balkong.
Markterrass för enskild bostad och som ligger i direkt anslutning till allmän platsmark tillåts
endast undantagsvis.
11. Med syftet att skapa ett livaktigare gaturum ska entreer vara vända mot gatan.
Bostads bebyggelsens markplan ska till en väsentlig del innehålla lokaler för annat än
bostäder och som ska vända sig utåt gaturummet. Exempelvis kan lokalerna utnyttjas för
kommunala- eller kommersiella verksamheter. Lokaler i bottenvåningen kan också inhysa
gemensamma lokaler för boende förutsatt att dessa glasas upp och erbjuder kontakt med
mot gata/park, t.ex. co-working, cykelförråd/verkstad, tvättstuga, hobbyrum eller utrymme
för varuleveranser.
12. Det ankommer på exploatören att ordna parkeringsplatser för sin del av bostads bebyggelsen.
Parkeringsplatser ska endast undantagsvis förläggas som markparkering synlig från områdets
huvudstråk, d.v.s. Säbytorgsvägen, Säbyhallsvägen eller Skyttorpsvägen. Kommunens
målsättning med Skyttorpkvarteren ska innehålla en gemensamhetsanläggning i form av ett
parkeringshus för parkering.
13. Generellt parkeringstal för den nya bostadsbebyggelsen är minst 1,15. Undantag medges för
1-rums-lägenheter där parkeringstalet är minst 0,50. För bostäder som upplåts med
hyresrätt där parkeringstalet ska vara minst 0,7 för de bostäder som är på 2 rum och kök eller
större. Plats för 1 cykel per 1-rumsbostad och 2 cyklar för övriga bostäder ska tillhandahållas.
(Se också rubriken Hållbarhet nedan).
14. Exploatörer ska om Kommunen så önskar upplåta/sälja lägenheter för sociala ändamål.
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Målbild för hållbarhet
Byggnaderna kan med fördel certifieras enligt ett vedertaget miljöklassningssystem som till exempel
Svanen, BREEAM, LEED, Green Building eller Miljöbyggnad. Bebyggelsen ska vara energieffektiv,
energi-användningen ska därför vara lägre än energikraven enligt BBR. Ett giftfritt byggande bör
eftersträvas genom att hälsosamma och miljövänliga material, godkända och dokumenterade av till
exempel BASTA, BVB, Svanen eller Sunda hus.
Bolaget ska under byggprocessen ha ett genomgående miljötänkande omfattandes bl.a. samåkning,
samordnad varudistribution och återvinning.
Det är önskvärt att minska mängden bilar i centrum och utrymme för parkering. Kommunen är därför
öppen för att diskutera lägre parkeringstal och därmed lägre krav på parkeringsplatser än de som
angetts i föregående stycke, förutsatt att exploatören kan visa på lösningar som leder till minskat
behov av bil och parkeringsplatser. En utgångspunkt för kommunen är i så fall att de lösningar som
presenteras kan bedömas ha goda förutsättningar att fungera långsiktigt.
Bebyggelsen bör planeras för att anslutas till de anläggningar för fjärrvärme som finns i området.
I den mån exploatören har förslag på och är beredd att binda sig till aktiviteter som syftar till ökad
social hållbarhet så är det meriterande. Det gäller både under byggnation och efter att byggnaderna
tagits i drift.

Bilaga 3 till planeringsavtal för Salems Centrum, §9 Samordning

Ansvars- och arbetsfördelning
Bakgrund

Planeringsavtalet syftar till att exploatera området Salems centrum med ny bebyggelse. För
att möjliggöra detta krävs samverkan mellan kommunen och de bolag som har
planeringavtal för området. Denna bilaga beskriver översiktligt hur denna samverkan ska
ske. Parterna är införstådda med att projektet är i ett tidigt skede där alla arbetsmoment
inte fullt ut går att definiera. Arbetsfördelningen kan därför behöva kompletteras under
arbetets gång. Det ska i så fall ske med denna bilaga som utgångspunkt.
Tid för samverkan

Samverkan enligt denna bilaga avser tiden från att kommunfullmäktige formellt beslutat om
framtagande av detaljplan fram till och med den tidpunkt där respektive bolag kan tillträda
tilldelad mark och allmän platsmark samt infrastrukturen i övrigt är i sådant skick att
bostadsbyggnation rimligen kan börja. För tiden bortom den senare tidpunkten kommer
parterna upprätta samverkansavtal för byggnationen.
Kommunens ansvar och arbetsuppgifter

Kommunen ska under tidsperioden:
a) Aktivt samverka med deltagande exploatörer för att så snabbt och effektivt som
möjligt komma till ett läge där bostäder kan börja byggas.
b) Leda arbetet med framtagande av detaljplan.
c) Leda arbetet med framtagande av projektering.
d) Leda arbetet med anläggandet av allmän platsmark och infrastruktur.
e) Leda arbetet med kommunikation mellan projektet, allmänhet och kommunens
politiker och tjänstemän.
f) Kommunen ska genom anställning eller inhyrning bemanna en organisation som
möjliggör att genomföra punkterna a-e på ett tidseffektivt sätt.
g) Organisera och leda mötesserier involverande alla exploatörer och - där så är
lämpligt andra intressenter och sakägare.
h) Genomföra upphandling av nödvändiga utredningar för att detaljplanen ska kunna
antas.
i) Genomföra upphandling av anläggning av allmän platsmark och infrastruktur
j) Fakturera deltagande bolag för detaljplanekostnader enligt gällande
plankostandsavtal.

Bolagets ansvar och arbetsuppgifter

Bolagen med planeringsavtal för (del av) Salems centrumområdet ska under tidsperioden:
a) Aktivt samverka med kommunen och andra exploatörer i området för att så snabbt
och effektivt som möjligt komma till ett läge där bostäder kan börja byggas.
b) Delta i av kommunen ordnade planmöten och andra samverkansmöten som krävs för
att ta fram detaljplan och projektering, samt genomföra olika typer
kommunikationsinsatser riktade mot bland andra allmänheten och kommunens
företrädare.
c) Löpande ta fram förslag på bebyggelse som bolaget avser att utföra inom området.
Förslagen ska bland annat bestå av sedvanliga arkitektskisser, situationsplaner,
sektioner och perspektiv. Kommunen ska äga rätt att utan kostnad använda
materialet för framtagande av detaljplanen och för att kunna kommunicera med
allmänhet, media samt kommunens politiker och tjänstepersoner.
d) Avsätta personella resurser som med kontinuitet kan delta och utföra arbete enligt
posterna a-d
e} Löpande betala kommunen för nedlagda kostnader för planarbete enligt gällande
plan kostnadsavta I.

Bilaga 4

Ljus bruttoarea bostäder (flerbostadshus)
L jus BTA i våningsplan ovan mark
Ljus BTA i bostadshus omfattar normalt alla areor undantaget teknikutrymmen (utrymmen för
fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind.
Teknikutrymmen på ljust våningsplan nedan vind skall exkluderas om vind och källare saknas
eller om dessa utrymmen av skälig anledning ej går att förläggas på vind eller i källare.
Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas skall medräknas (exempelvis
oinredda vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget
traditionella ljusgårdar)).
Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas ej
som ljus BTA, undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid skall medräknas.
Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA.
Balkonger/loftgångar i övrigt omfattas ej .
Vid snedtak räknas bruttoarean enligt fig. nedan.

Ljus BTA = huslängden * (x + 2*0,6) m2

L jus BTA i suterrängvåning
En våning skall betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst en vägg - golvets
översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid
byggnaden. Är avståndet mindre är våningsplanet att betrakta som källare.

> 1,5 meter

~
Om markförhållandena invid byggnaden är mycket oregelbundna eller om nivåskillnaden från
vägghörn till vägghörn är kraftig, tex för långt utsträckta byggnader eller sammanbyggda
huskroppar, kan istället våningsplanet sektionsvis definieras som suterrängplan respektive
källarplan uppdelat i skilda nyttjandeenheter på sätt som framgår av nedanstående illustration.
För att en sektion skall klassificeras som ljus gäller liksom i huvuddefinitionen ovan att
golvets översida i våningen närmast ovanför sektionen ligger mer än 1,5 meter över markens
medelnivå angränsande till själva sektionen.

Sektion/ nyttjandeenheter:

1
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ljus BTA beräkning
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ljus BTA beräkning
en/ nedan

All area inom lägenheter i suterrängvåning räknas som ljus BTA liksom i förekommande fall
innanförliggande förbindelsekorridor.
Som ljus BTA för bostadskomplement i suterrängvåning (förråd, tvättstugor, soprum och
gemensamhetslokaler och i förekommande fall teknikutrymmen) räknas arean fram till
närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet dock högst till ett byggnadsdjup om 6 meter.
Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor skall liksom för suterränglägenheter hela
korridoren räknas som ljus BTA (se fig) .

1) teknikutrymme som av skälig anledning ej kan förläggas mörkt

För kommersiella eller övriga lokaler i suterrängvåning räknas ljus BTA till ett byggnadsdjup
om 10 meter. För bruttoareor inom byggnadsdjup 10-30 meter räknas 75 % som ljus BTA.
Om våningshöjden är högre än 3 meter ska 10-metersgränsen utökas till vad som bedöms
skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas ej som ljusa.

PLANKOSTNADSAVTAL - Avtal om upprättande av detaljplan

1.

§ 1. BAKGRUND

1.1

Detta avtal har upprättats mellan Salems kommun (org nr 212000-2874) nedan kallad
Kommunen och Balder projektutveckling AB (org nr 556699-9412), nedan kallad
Bolaget.

1.2

Avtalet reglerar upprättandet av detaljplan fram till lagakraftvunnen detaljplan för
fastigheterna Skyttorp 1 och Salem 5:20. Kommunen kommer att tillsammans med
Exploatörerna driva en detaljplaneprocess avseende Salem stadskärna i huvudsakligt
syfte att tillskapa byggrätter för bostäder, verksamhetslokaler, förskola, ny
infrastruktur och nytt kommunhus samt medborgarhus.

1.3

Utöver detta avtal skall Parterna samtidigt även ingå i ett planeringsavtal relaterat till
bland annat fördelning av mark, prissättning av mark och fördelning av
exploateringskostnader för Salem stadskärna samt i ett kommande steg även
marköverlåtelseavtal samt sådana övriga avtal som är erforderliga för fullgörandet av
detaljplanen. Dessa avtal skall bland annat reglera Bolagets ansvar och
kostnadsansvar för projektering och utförande av direkt projektrelaterade
anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet, samt övriga ansvarsoch samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden.

1.4

Det aktuella planområdet framgår av bilaga 1.

2.

§ 2. ÅTAGANDEN

2.1

Detaljplaneområdet utgörs i huvudsak av kommunägda fastigheter i Salem
stadskärna. Parterna är införstådda med att planområdet kan komma att justeras
under planarbetets gång.

2.2

Detta avtal innebär ingen förpliktelse från Kommunens sida vad avser kommunalt
beslut att anta detaljplanen.
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2.3

Kommunen åtar sig att upprätta förslag till detaljplan och avtal för ovannämnda
fastigheter i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.
Kommunen tar därvid fram:
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Planhandlingar såsom plankarta och planbeskrivning
samt svarar för planens formella handläggning fram till antagandet
Bolaget ansvarar för att bekosta utredningar såsom exempelvis.
- Dagvattenutredning
- Geotekniskundersökning
- Skyfallskartering
- Bullerutredning
samt övriga utredningar vid behov
Kommunen och Bolaget ska ha avstämningsmöte innan utredningarna beställs för
diskussion om eventuell fördelning och samordning kring beställning av
utredningarna samt dess innehåll.

2.4

Standard planförfarande i enlighet med PBL 2010:900 i dess lydelse fr o m och med
den 2 januari 2015 kommer att tillämpas.

3.

§ 3. ERSÄTTNINGAR

3.1

Bolaget bekostar samtliga av Kommunen utförda arbeten i samband med
framtagande av detaljplanen. Bolaget förbinder sig att svara för kostnader för
utarbetande av Detaljplanen utifrån de preliminära byggrättsytor inom Planområdet
som Bolaget erhållit. För Bolaget innebär det preliminärt 27 200 kvm ljus BTA *101 kr
= 2 747 200 kr. Plankostnaderna kommer justeras utifrån det slutgiltiga byggrättsytan
i den lagakraftvunna bygglovet.

3.2

Kommunen äger under detaljplaneprocessen rätten att fakturera Bolaget en tredjedel
av beloppet som angetts i punkt 3.1 när detaljplanen skickas ut på samråd enligt planoch bygglagen (PBL) och ytterligare en tredjedel när detaljplanen skickas ut på
granskning enligt PBL, och resterande belopp när detaljplanen har antagits.

3.3

Det antecknas ordningsmässigt att de ersättningar som Bolaget har att erlägga under
punkt 3.2 inte skall återgå till Bolaget i händelse att planarbetet avbryts.
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3.4

Betalning skall vara Kommunen tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid
försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och dessutom har
Kommunen rätt att avbryta arbetet tills full betalning erlagts.

4.

§ 4. ALLMÄNNA VILLKOR

4.1

Om Bolaget önskar avbryta arbetet eller om planen på grund av någon vid
avtalstillfället okänd omständighet inte kan fullföljas skall Bolaget betala dittills
nedlagd kostnad.

4.2

Om Bolaget fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal ska ingen planavgift tas ut i
samband med bygglov för den bebyggelse som ska ske inom fastigheten enligt den
detaljplanen som avtalet avser.

4.3

Kommunen är inte skyldigt att ersätta Bolaget för nedlagda utredningskostnader eller
andra kostnader i samband med detta avtal.

4.4

Kommunen är inte skyldig att återbetala belopp om detaljplaneärendet återkallas av
Bolaget eller om detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande.

4.5

Väsentliga förändringar beträffande förutsättningar för, omfattning av och innehåll i
planen ger båda parter rätt till omförhandling av avtalet.

5.

§ 5. ÖVERLÅTELSE

Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan part.
Bolaget har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom den koncern Bolaget ingår i.

6.

§ 6. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att gälla, upprättas skriftligen och
undertecknas av båda Parter.

7.

§ 7. AVBRYTANDE AV PLANARBETET

7.1

Kommunen har rätt att avbryta planarbetet om det visar sig att förutsättningar saknas
för att Detaljplan för planområdet ska kunna antas eller vinna laga kraft. Avbryter
Kommunen planarbetet har inte Bolaget rätt till någon ersättning från Kommunen.

4

7.2

Detta Avtal upphör, med undantag för eventuella upparbetade kostnader enligt punkt
3 ovan, automatiskt om mellan Parterna träffat planeringsavtal upphör att gälla.

8.

§ 8. VILLKOR FÖR BINDANDE AVTAL

8.1

Detta avtal är för sin giltighet villkorat av godkännande
Kommunen genom beslut som vunnit laga kraft .

8.2

Detta avtal är vidare villkorat av att Parterna träffar ett bindande planeringsavtal.

8.3

Har inte detaljplanen blivit antagen i Kommunfullmäktige inom tre år från och med
detta avtals tecknande skall parterna antingen komma överens om förlängning av
avtalet eller hävande av avtalet.

9.

§ 9. TVIST

kommunfullmäktige

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän
domstol.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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PLANKOSTNADSAVTAL - Avtal om upprättande av detaljplan

1.

§ 1. BAKGRUND

1.1

Detta avtal har upprättats mellan Salems kommun (org nr 212000-2874) nedan kallad
Kommunen och Junior Living Holding AB (org nr 556933-3338), nedan kallad Bolaget.

1.2

Avtalet reglerar upprättandet av detaljplan fram till lagakraftvunnen detaljplan för
fastigheten Skyttorp 1. Kommunen kommer att tillsammans med Exploatörerna driva
en detaljplaneprocess avseende Salem stadskärna i huvudsakligt syfte att tillskapa
byggrätter för bostäder, verksamhetslokaler, förskola, ny infrastruktur och nytt
kommunhus samt medborgarhus.

1.3

Utöver detta avtal skall Parterna samtidigt även ingå i ett planeringsavtal relaterat till
bland annat fördelning av mark, prissättning av mark och fördelning av
exploateringskostnader för Salem stadskärna samt i ett kommande steg även
marköverlåtelseavtal samt sådana övriga avtal som är erforderliga för fullgörandet av
detaljplanen. Dessa avtal skall bland annat reglera Bolagets ansvar och
kostnadsansvar för projektering och utförande av direkt projektrelaterade
anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet, samt övriga ansvarsoch samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden.

1.4

Det aktuella planområdet framgår av bilaga 1.

2.

§ 2. ÅTAGANDEN

2.1

Detaljplaneområdet utgörs i huvudsak av kommunägda fastigheter i Salem
stadskärna. Parterna är införstådda med att planområdet kan komma att justeras
under planarbetets gång.

2.2

Detta avtal innebär ingen förpliktelse från Kommunens sida vad avser kommunalt
beslut att anta detaljplanen.

2.3

Kommunen åtar sig att upprätta förslag till detaljplan och avtal för ovannämnda
fastigheter i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.

2

Kommunen tar därvid fram:
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Planhandlingar såsom plankarta och planbeskrivning
samt svarar för planens formella handläggning fram till antagandet
Bolaget ansvarar för att bekosta utredningar såsom exempelvis.
- Dagvattenutredning
- Geotekniskundersökning
- Skyfallskartering
- Bullerutredning
samt övriga utredningar vid behov
Kommunen och Bolaget ska ha avstämningsmöte innan utredningarna beställs för
diskussion om eventuell fördelning och samordning kring beställning av
utredningarna samt dess innehåll.

2.4

Standard planförfarande i enlighet med PBL 2010:900 i dess lydelse fr o m och med
den 2 januari 2015 kommer att tillämpas.

3.

§ 3. ERSÄTTNINGAR

3.1

Bolaget bekostar samtliga av Kommunen utförda arbeten i samband med
framtagande av detaljplanen. Bolaget förbinder sig att svara för kostnader för
utarbetande av Detaljplanen utifrån de preliminära byggrättsytor inom Planområdet
som Bolaget erhållit. För Bolaget innebär det preliminärt 7300 kvm ljus BTA *101 kr=
737 300 kr. Plankostnaderna justeras utifrån den slutgiltiga byggrättsytan.

3.2

Kommunen äger under detaljplaneprocessen rätten att fakturera Bolaget en tredjedel
av beloppet som angetts i punkt 3.1 när detaljplanen skickas ut på samråd enligt planoch bygglagen (PBL) och ytterligare en tredjedel när detaljplanen skickas ut på
granskning enligt PBL, och resterande belopp när detaljplanen har antagits.

3.3

Det antecknas ordningsmässigt att de ersättningar som Bolaget har att erlägga under
punkt 3.2 inte skall återgå till Bolaget i händelse att planarbetet avbryts.

3.4

Betalning skall vara Kommunen tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid
försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och dessutom har
Kommunen rätt att avbryta arbetet tills full betalning erlagts.

3

4.

§ 4. ALLMÄNNA VILLKOR

4.1

Om Bolaget önskar avbryta arbetet eller om planen på grund av någon vid
avtalstillfället okänd omständighet inte kan fullföljas skall Bolaget betala dittills
nedlagd kostnad.

4.2

Om Bolaget fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal ska ingen planavgift tas ut i
samband med bygglov för den bebyggelse som ska ske inom fastigheten enligt den
detaljplanen som avtalet avser.

4.3

Kommunen är inte skyldigt att ersätta Bolaget för nedlagda utredningskostnader eller
andra kostnader i samband med detta avtal.
Kommunen är inte skyldig att återbetala belopp om detaljplaneärendet återkallas av
Bolaget eller om detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande.

4.4

4.5

Väsentliga förändringar beträffande förutsättningar för, omfattning av och innehåll i
planen ger båda parter rätt till omförhandling av avtalet.

5.

§ 5. ÖVERLÅTELSE

Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan part.
Bolaget har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom den koncern Bolaget ingår i.

6.

§ 6. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att gälla, upprättas skriftligen och
undertecknas av båda Parter.

7.

§ 7. AVBRYTANDE AV PLANARBETET

7.1

Kommunen har rätt att avbryta planarbetet om det visar sig att förutsättningar saknas
för att Detaljplan för planområdet ska kunna antas eller vinna laga kraft. Avbryter
Kommunen planarbetet har inte Bolaget rätt till någon ersättning från Kommunen.

4

7.2

Detta Avtal upphör, med undantag för eventuella upparbetade kostnader enligt punkt
3 ovan, automatiskt om mellan Parterna träffat planeringsavtal upphör att gälla.

8.

§ 8. VILLKOR FÖR BINDANDE AVTAL

8.1

Detta avtal är för sin giltighet villkorat av godkännande
Kommunen genom beslut som vunnit laga kraft.

8.2

Detta avtal är vidare villkorat av att Parterna träffar ett bindande planeringsavtal.

8.3

Har inte detaljplanen blivit antagen i Kommunfullmäktige inom tre år från och med
detta avtals tecknande skall parterna antingen komma överens om förlängning av
avtalet eller hävande av avtalet.

9.

§ 9. TVIST

kommunfullmäktige

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän
domstol.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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kommun
Kommunstyrelsen

2
§ XX

KS/2021:315

Revidering av § 9 i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avseende att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anställning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganisations sammanträde den 26 augusti
2021, där utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
fatta beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
§ 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
samt att utskottet hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer som underlag för
prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att sista stycket i
Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-09-08
2 av 2

kommun
Kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer som
underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och
oppositionsråd.
______________________
Delges
Utskottet för nämndadministration
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

♦

I Salems
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kommun

Utskottet för nämndorganisation

UNO§ 1

KS/2021:315

Revidering av reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avseende att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anställning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till

förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras .

Ordförandens förslag till beslut
Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning
till förtroendevalda § 9 ändras från:

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget 11
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyre/sen."
Yrkanden och proposition
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt att kommunen ska ta
fram en riktlinje för bisyssla i förhållande till uppdraget som kommunalråd och
oppositionsråd.
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till Petter Liljeblads (L) tilläggsyrkande .
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Petter Liljeblads (L)
tilläggsyrkande.
Lillemor Gladh (S) yrkar att utskottet för nämndadministration ska utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formuleras i Reglementet för

ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
Lennart Kaderen (M) yrkar bifall till Lillemor Gladhs (S) tilläggsyrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att u
har beslutar i enlighet med det.

ottet

-~~Just¾-~n.

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL
2021-08-26
5 av 8
Utskottet för nämndorganisation
Sedan ställer ordförande Petter Liljeblads (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
utskottet har bifallit tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordförande Lillemor Glads (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att utskottet
har bifallit tilläggsyrkandet.

Utskottet för nämndorganisations beslut

1. Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk
ersättning till förtroendevalda§ 9 ändras från :

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget "
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla
är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av
kommunstyre/sen."
2.

Utskottet för nämndorganisation hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram
riktlinjer som underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som
kommunalråd och oppositionsråd.

3.

Utskottet för nämndorganisation beslutar att utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formulera s i

Reglementet för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.

Delges
Kommunstyrelsen

. PI{
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lyftasf ramo
 chS KRr ekommenderar id
 ennad
 ela ttk ommunenh
 art ydligao
 rdningsregler
somä rv älkändab
 ådef örf örtroendevaldao
 cht jänstemän- a ttti
 llämpaie nskilda
situationer.  

Attb
 edrivan
 äringsverksamhetis igk anintes ess ome nf örtroendeskadligb
 isysslas om
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direktb
 lire njävssituation.Iställetb
 örm
 anti
 ttap
 åv adn
 äringsverksamheteninnebär
 är
utifrånjävsreglernaik ommunallagen/-förvaltningslagenv idv arjee nskiltti
 llfälle.Jävä rn
ena nställd/ förtroendevalda nsesh
 ae tts ådantintresseie ttä rendea ttd
 ennes
opartiskhetk anifrågasättas. 

 6§ f örvaltningslagenp
 unkt1
 ,s å
Utöverintressejävs omf ramgåra vjävsbestämmelseni1
 mfattar
finnsd
 eti1
 6§ f örvaltningslagenp
 unkt4
 s åk allat” delikatessjäv”.D
 elikatessjävo
allao
 mständigheters omä rä gnadea ttr ubbaf örtroendetf öre n
anställds/förtroendevaldso
 partiskhetie ttä rende. 


3.L ämplighetif örhållandeti
 llr ollen 
Somr ubrikena ntyderb
 lird
 eth
 ärm
 ere nf rågao
 må sikterä nf aktabaserada nalys.
Förvaltningensu
 tgångspunktä ra ttk ommuneno
 chd
 enf örtroendevaldaintes kar iskera
atth
 amnaie ns ituationd
 ärf örtroendetifrågasätts. 

 andlard
 etd
 åf rämsto
 md
 er iskerm
 eda nnana nställning/
Urf örvaltningensp
 erspektivh
bisysslors omo
 vann
 ämnts.D
 enf örtroendevaldas kainteh
 as ådana nställning/bisyssla
somm
 edföra ttd
 ek ana nses;f örtroendeskadliga,a rbetshindrandeo
 ch/eller
konkurrerande. 

Vilkaf aktiskaf örhållandens omk ana nsesf allau
 nderd
 essak riteriers kab
 edömasf rånf all
 S/KF.D
 ennalämplighetsprövnings kaintes ess ome tt
tillf all - f öre tte ventuelltb
 esluta vK
generellth
 inderf öra nnana nställning,n
 äringsverksamhete llerb
 isyssla. 

Förvaltningena nsert värtoma ttd
 etä ro
 lämpligt,t roligenr enta vlagstridigt,a tti
styrdokumentu
 tfärdag enerelltf örbudf öra nställning/bisysslaf örf örtroendemän- d
 åd
 et
riskerara ttb
 egränsad
 etr epresentativau
 rvaleta vf örtroendemänie nk ommun. 








MatsB
 ergström 
Kommundirektör 

Bilagor 
1. Utredningförreglementetavseendeekonomiskaersättningartillförtroendevalda 









UlricaM
 ellergård 
Kanslisamordnare 
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Utredningf örr eglementeta vseendee
 konomiskae
 rsättningarti
 ll
förtroendevalda 
Uppdrag 

 rdförandeg ällande
Utredao
 chs varap
 åf rågors tälldaa vk ommunstyrelsenso
arvodesreglementet. 


Metodik 

Id
 ennau
 tredningh
 arjagt agitk ontaktm
 edS KR,g åttigenoma ndrak ommuners
arvodesreglementen,s ettö
 vere ttp
 arr ättsfallf rån a rbetsdomstolen( AD),lästlagtextero
 ch 
lagkommentarers amtg åttigenomd
 eä rendens omh
 arlegatti
 llg rundf örd
 etn
 uvarande
arvodesreglementeto
 chd
 essti
 digarer evideringarna. 

Följanded
 elart arjagu
 ppid
 ettaP
 M 

Arvodesreglementet 
- Bakgrund 
- Rättsligr egleringg ällandet jänstledighetf örf örtroendevalda 
- Kommentar 
- Omvärldsbevakninga rvodesreglemente 
- Kommentar 

Bisyssla 
 isyssla 
- Rättsligr egleringb
- Omvärldsbevakningb
 isyssla 
- Kommentar 


Arvodesreglementet 
Bakgrund 

Ia rvodesreglementetr örandee konomiskae rsättningarti
 llf örtroendevaldaa ntageta v
kommunfullmäktige2
 018-04-25d
 nrK
 S/2017:290.001a ngeri§ 9
 4
 s t a tte nå rsarvoderad
förtroendevaldp
 åh
 eltidintef årinnehaa nställninge llerb
 edrivan
 äringsverksamhetp
 arallellt
medu
 ppdraget. 
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Nämndaa vsnittti
 llkomis ambandm
 edr evideringen2
 010o
 cha ntogsa vk ommunfullmäktige
2010.

 vanståender evideringf ramkommeringetb
 akgrundsmaterialo
 mv arförd
 et
Ib
 eredninga vo
aktuellaa vsnittetti
 llkom.U
 NOh
 ars omu
 ppdraga ttinförv arjen
 ym
 andatperiods eö
 verb
 land
annatn
 ämndorganisationo
 cha rvoden. 

 ämndorganisation( UNO)fi
 ckiu
 ppdraga vK
 F( maj2
 006§ 7
 6)a ttt af rame tt
Utskottetf örn
förslagti
 llh
 urf ramtidap
 ensionerti
 llf örtroendevaldam
 edå rsarvodens kas amordnasm
 ed
inkomst.V
 idU
 NOSs ammanträdein
 ovember2
 006r edogjordesf örd
 er eglers omg ällers edan
 lla ttä ndrag ällander eglero
 chlämnaded
 ärföringet
2002( KF§ 3
 6).UNOf anningena nledningti
 landa nnatk ompletterad
 eb
 efintliga
nyttf örslagid
 ennad
 el.D
 äremotf ramkome ttb
 ehova va ttb
reglernam
 edd
 etn
 uvarandefj
 ärdes tycket,s eo
 van,ti
 llsammansm
 edn
 uvarandes tycke3
 .D
 en
 chm
 edr evideringen2
 006o
 chg ällerf ro
 mjanuari
nua ktuellas tycketantogsa vf ullmäktigeio
2007( dnrK
 S/2206:81:001).N
 ågonb
 akgrundti
 llr evideringenfi
 nnsinteia kten. 

Vidd
 ens enaster evideringens oms kedde2
 017/2018 ( dnrK
 S/2017:290.001)ti
 llkome nn
 y
 orgerligv igselförrättareo
 che n( a)§ fi
 cke n e genp
 aragraf( §
paragrafs oma vsere rsättningf örb
3). 

Rättsligregleringgällandetjänstledighetförförtroendevalda 

Ik ommunallagen( 2017:275)a ngesi§ 1
 1a tte nf örtroendevaldh
 arr ättti
 llledighetf rån
anställning s omb
 ehövsf öra ttd
 es kak unnaf ullgöras inau
 ppdrag.I1
 2§ s tadgasa tt
 arr ättti
 lls kälige rsättningf örd
 ea rbetsinkomstero
 che konomiskaf örmåner
förtroendevaldah
somd
 ef örlorarn
 ärd
 ef ullgörs inau
 ppdrag. 

Ip
 rop.2016/17:171ti
 lle nn
 yk ommunallagf ramgårf öljande.Ip
 aragrafenr eglerasr ättti
 ll
 tsedda
ledighetf råna nställningf örf örtroendevaldao
 chv issaa ndraa vk ommunenu
 k ap.1
 1§ K
 L( prop.1
 990/91:117s .1
 68o
 chp
 rop.
uppdragstagare.P
 aragrafenm
 otsvarar4
2001/02:80s .1
 39). 

Ip
 rop.1
 990/91:117s ägsf öljandeo
 mf örlorada rbetsinkomst,s id6
 7. 
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Vad rårn•1J' 1ilf ('rsärmi,rg bi 'roi-~faua

Rätten till ersätt ning l;Jör oinfäna förlorad "amec~imkoms-i". · ärmeJ ,w-.e~
kontant lö 11 el lc-r motS\'J:m1ndc inkom t a\· rörelse d lc-r a jordbru ksfastig•
het Rä tten bör också omfatta förl11sl av pi.::nsion,s- och S('i este-rl'ö:rmaner_
.n fö rul sfö tnirig fBr au C"rsännins ·kall kunna bi:talas är au den förtrocndl:valJe kan pilvis.a att han verkligen har förlorat 3rh~t-sinkomst p:\
gnmd .i · u p dra gel. Det är d.\ klart au ini;en i cgcns kap av passiv ägare till
en jordbruksföstighct clkr til l ,ett tori.'t.ag !,,;an anse) lörlon1 ,::i rb~t$iukoLnst
fast ighelen elk r rörcl c11 på gnrnd av en kommuMh fönroen dcupp•
dr:.i:g,. Det u1~lutC!:r också att eventuellt utcbli,·cn inkom t av kapita l elkr

rran




Ip
 rop2
 001/02:80p
 ås id1
 40 f ramgårb
 landa nnatf öljandeg ällander ättenti
 lle rsättning. 


Om rau tiH [ digh t för tig · r nlig~ 4 kap. 11
har d n
förtroendevalde rätt tiU ersättning för d t inkom tbortfaU om upps ,r på
gn nd av l digb .IY n..
hkh med ad som gäU r i dag kall ersättningen ara kälig. D tta.
inn bär aitt det finn b de en läg ta och hög ta g,än för rsättningen. I
att man kan ,göra ersäJttningen del i .
b -grepp -t käH · ligger ock

bablonmä ig. D tta gäll r äjr kilt ror grupp r om t.,ex. g nför tagar dä,r d t ren · admini trativt ka.n ara vårt autt fä t täUa d n
förlorade arb -t inkomsten. D -t är möj Hgt att il' -latera er ättning till
timl,ö n nHgt a tal jukp nninggrun.daind inkom t tax rad inkom t , 11 r
något annat und dag. Ä v n , ä.ttning för förlorad p n ion rätt ~ord
kunna bH föremål för cbablon:i •eradl ersätming..





Kommentar 

Ip
 ropositionenf rån1
 991f ramkommera tte rsättningä venk ana vseinkomstbortfallf rånr örelse.
Dettat ordeinnebäraa ttd
 etintefi
 nnsn
 ågoth
 inderf öre nf örtroendevalda ttb
 edriva
näringsverksamhetf öra ttt au
 ppdrags omf örtroendevald.D
 ettas ynesinteh
 aä ndratsi
 tredningenh
 änvisarti
 llti
 digareu
 tredningar.,v arvid
utredningenf rån2
 001/02.Dens enasteu
 ettas ynsättintet ycksv arav idh
 anden 
någonä ndringa vd
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Omvärldsbevakninga rvodesreglementet 

Följandes tadgasir espektivek ommunsa rvodesreglementeg ällanded
 ennaf råga. 

Huddingek ommun 
§3
 U
 ppdragstagarem
 edu
 ppdragp
 åh
 eltide llerp
 åb
 etydanded
 ela v 
heltid 

/---/Dens omf ullgöre ttf örtroendeuppdragp
 åh
 eltidä gerinteu
 tank ommunstyrelsens 
medgivandeä gnas igå ta nnanf örvärvs-e llery rkesverksamhet. 

Deltidsarvoderadf örutsättsä gnas igå tf örvärvs-e llery rkesverksamheth
 ögstid
 en 
omfattnings omu
 tgörm
 ellanskillnadenm
 elland
 etk ommunalau
 ppdragets
omfattningo
 chh
 eltid.Iö
 vrigaf allk rävsk ommunstyrelsensg odkännande 

Nykvarnsk ommun 
Särskilday rkesmässigam
 erkostnader 
 erkostnader 
§4
 .28E nf örtroendevaldk anf ås kälige rsättningf örs ärskilday rkesmässigam
föra ttk unnau
 tföras ittu
 ppdrago
 mh
 ens aknarr imligm
 öjligheta ttu
 ndvikak ostnaderna 
ochd
 eintee rsättsp
 åa nnats ätt.D
 etk anti
 lle xempelr öras igo
 mlantbrukares omb
 ehöver
anställae xtram
 jölkningspersonal.V
 ads oma nsess käligto
 chr imligtm
 åsteb
 edömasav
förvaltningenf rånf allti
 llf all.K
 ostnadernas kak unnas tyrkas. 

Södertäljek ommun 
Saknarr eglering

Botkyrkak ommun 
Särskildau
 ppdrag§ 2
 1 
/---/ 
Detk ommunalråds omä rk ommunstyrelsenso
 rdförandeh
 are ttö
 vergripandea nsvarf ör
tillsynenö
 verk ommunenst otalaf örvaltning. 

Kommunalrådo
 chk ommunalrådio
 pposition 
Inomr amenf öru
 ppdrageto
 chå rsarvodetingåra ttä gnas inti
 då tk ommuneno
 chd
 ess
förvaltningsuppgifter.D
 es kais amarbetem
 edk ommunensn
 ämndero
 chs tyrelseo
 ch
kommunensledandet jänstemänf rämjak ommunensu
 tvecklingo
 che konomiskaintressen.D
 e
skav erkaf örg odo
 rdningo
 chä ndamålsenlighetif örvaltningen,s amverkann
 ämndero
 ch
förvaltningare mellano
 chf öreträdak ommunenu
 tåt. 

Kommunalrådo
 chk ommunalrådio
 ppositionä gerinter ätt,u
 tank ommunfullmäktiges
presidiumsm
 edgivande,a ttk ombinerau
 ppdragetm
 edh
 eltidssyssla,e genv erksamheti
förvärvssyfte,a nställninge llera nnatjämförligta llmänte llere nskiltu
 ppdrag. 
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Riksdagen 
IR
 iksdagsstyrelsensf öreskrifto
 cha llmännar ådo
 mti
 llämpningen 
 me rsättningti
 llr iksdagensledamöterf ramgårf öljandei6
 § . 
avlagen( 2016:1108)o

F öre ne rsättares omd
 rivere ne genn
 äringsverksamhetu
 ppgårk ompensationenf ör 
varjef örlorads emesterdagti
 lle ttb
 elopps omm
 otsvarare rsättarensf astställda 
 5–28k ap.s ocialförsäkringsbalkend
 elatm
 ed 
sjukpenninggrundandeinkomste nligt2
365. 

SKR 
Vids amtalm
 edS KRf ramkoma tta vsnittetir eglementetk ans tridam
 otg rundlageno
 chm
 ot
kommunallagens( 2017:725)b
 estämmelseri3
 k apo
 mv albarhetti
 llledamöterif ullmäktigeo
 ch
 ettas triderm
 otg rundlag.
nämnder.E nk ommunf årintes ättau
 ppe gnav albarhetskriterium,d
Dena ktuellaf ormuleringenk ano
 cksås tridam
 otr egeringsformens1
 7§ o
 mn
 äringsfrihet. 

Jävsreglernaik ommunallageno
 chf örvaltningslagenb
 örlyftasf ramo
 chS KRr ekommenderar i 
dennad
 ela ttk ommunenh
 art ydligao
 rdningsreglers omä rv älk ändab
 ådef örf örtroendevalda
ocht jänstemän. 


Kommentar 

Salemsk ommuns ynesv araid
 etn
 ärmastee nsamo
 md
 ena ktuellaf ormuleringeni
arvodesreglementet.N
 ågonb
 akgrundti
 llf ormuleringenh
 arjagintek unnath
 itta.Ingena v
kommunernas omjagh
 arg ranskath
 are ttf örbudf örå rsarvoderadef örtroendevalda ttinneha
 edriver
uppdrags omf örtroendevaldo
 mm
 ans amtidigtinnehare na nställninge llerb
näringsverksamhetp
 arallelltm
 edu
 ppdraget.IB
 otkyrkao
 chH
 uddingek ommunk rävse tt
medgivandef öra ttf åt .exb
 edrivan
 äringsverksamhet. 

Utifråna tta vsnittetk ans tridam
 otg rundlagä rd
 etm
 inr ekommendationa ttd
 eta ktuella
avsnittett asb
 ortg enome nr evideringa va rvodesreglementet. 

 chh
 anteringb
 ört asf ramo
 cha ntas. 
Etts tyrdokumentf örjävsreglero

Bisyssla 

 isyssla 
Rättsligr egleringb

Begreppetb
 isysslad
 efinierasinteif örfattningstexte llerik ollektivavtal. 

Ilageno
 mo
 ffentliga nställning( 1994:260L OA)r eglerasd
 ef örtroendeskadligab
 isysslornaf ör
anställdaik ommuner,r egionero
 chk ommunalförbund. 

 L OA( sen
 edan)fi
 nnsb
 estämmelsero
 mf örbudm
 ots åk alladef örtroendeskadliga
I7
 k apa -d
bisysslor,s ådanab
 isysslorä ra ldrigti
 llåtna,h
 ärfi
 nnse nr ättf öra rbetsgivarena ttk rävaa ttd
 en
otillåtnab
 isysslanu
 pphör.Iö
 vrigtr eglerasa rbetstagaresr ätta tth
 ab
 isyssloria vtal. 
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Bisysslereglernag ällero
 cksån
 ärp
 ersonenä rt jänstledigf råns inh
 uvudanställning. 

Bisysslork anindelasit res lag,n
 ämligen 
● förtroendeskadliga, 
● arbetshindrandeo
 ch 
● konkurrerande. 


Förö
 vrigab
 isysslorå terfinnsr egleriA
 llmännab
 estämmelser( AB)( Kollektivavtal). 

 Db
 eslut1
 985n
 r6
 9
Ävena rbetsdomstolenh
 arh
 afte nd
 elä rendenu
 ppef öravgöranden.It e xA
definierasb
 isysslae nligtf öljander” M
 edb
 isysslaf örståsv arjes yssla,ti
 llfällige llers tadigvarande,
somu
 tövasv ids idana
 va
 nställningeno
 chs ominteä
 rh
 änförligti
 llp
 rivatlivet.” 

Lageno
 mo
 ffentliga nställning( LOA) 
7
 § L OAr eglerasf örtroendeskadligb
 isyssla.Därs tadgasf öljande. 

7§  E na
 rbetstagaref årinteh
 an
 ågona
 nställninge llern
 ågotu
 ppdrage lleru
 tövan
 ågon
verksamhets omk anr ubbaf örtroendetf örh
 anse llern
 ågona
 nnana
 rbetstagares
opartiskhetia
 rbetete llers omk ans kadam
 yndighetensa
 nseende. 

 rbetstagarnao
 mv ilkas lags
7a §  A
 rbetsgivarens kallp
 ålämpligts ättinformeraa
förhållandens omk ang
 örae nb
 isysslao
 tillåtene nligt7
 § .L ag( 2001:1016). 

7b
 §  E na
 rbetstagares kallp
 åa
 rbetsgivarensb
 egäranlämnad
 eu
 ppgifters omb
 ehövs
föra
 tta
 rbetsgivarens kallk unnab
 edömaa
 rbetstagarensb
 isysslor.L ag( 2001:1016). 

 rbetsgivares kallb
 eslutaa
 tte na
 rbetstagares omh
 are llera
 vsera
 ttå
 tas ige n
7c §  E na
bisysslas ominteä
 rf örenligm
 ed7
 § s kallu
 pphöram
 ede llerinteå
 tas igb
 isysslan.
Beslutets kallv aras kriftligto
 chinnehållae nm
 otivering. 
Lag( 2001:1016). 

 yndigheters omlydero
 medelbartu
 nder
7d
 §  O
 rdinaried
 omareo
 chc heferf örm
regeringens kallp
 åe getinitiativti
 lla
 rbetsgivarena
 nmälav ilkat ypera
 vb
 isysslord
 eh
 ar.
Lag( 2004:833). 

LOAä rt vingandelagstiftningo
 chn
 ågonf örhandlingsskyldighete nligtM
 BLf öreliggerinte,s e
närmaren
 edanu
 nderA
 llmännab
 estämmelser.D
 äremots kaa rbetsgivarenlämnae tts kriftligt
beslutm
 ede nm
 otiveringti
 llb
 eslutet. 

LOAk anv arati
 llämpligtp
 åf örtroendevalda.O
 ms ås kullev araf alleth
 ärt orded
 etinnebäraa tt
enf örtroendevaldintef åru
 tövan
 ågonv erksamhets omk anr ubbaf örtroendetf örd
 ennes
opartiskhetia rbetete llers omk ans kadam
 yndighetensa nseende. 
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Kollektivavtal- A
 llmännab
 estämmelser 
Förtroendeuppdraginomf ackliga,p
 olitiskae llerideellao
 rganisationerr äknasinte 
somb
 isysslae nligtA
 B. 
Dessau
 ppdragk and
 äremotu
 tgörab
 isysslae nligtL OA7
 § o
 chd
 ek ana nsesf örtroendeskadliga
ochd
 ärmedf örbjudasf öra rbetstagares omä ra nställdaik ommuner,landsting,r egione ller
kommunalförbund. 

SKRa nsera tto
 mb
 esluto
 mf örbudm
 otb
 isysslas kat ase nligtA
 Bs kad
 ettab
 eslutf örhandlas
enligtM
 BL,1
 1-1
 4§ §. 


Regeringsformen 

Regeringsformen( RF)f öreskrivera tt a llas omf ullgöro
 ffentligaf örvaltningsuppgifters kab
 eakta
 rincipen 
’’allaslikhetinförlagen’’s amtiaktta’’sakligheto
 cho
 partiskhet’’iv erksamheten.P
innebära ttm
 yndigheternaä rs kyldigaa tt’’ia llalägena geras akligto
 cho
 partiskt’’. 


Kommunallagen( 2017:725) 

Objektivitetskravetfi
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Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning för
a.

b.
c.
d.

e.

f.

sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar och
revisorernas sammanträden.
sammanträden med av kommunstyrelsen eller nämnd tillsatta
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
protokollsjustering när särskild tid och plats iakttagits.
deltagande i kurs, konferens, studiebesök, informationsmöte, förrättning eller
liknande som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m. regleras i respektive nämnds
delegationsordning.
sammanträdesarvode lämnas också när någon är utsedd av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller annan nämnd att ingå som kommunens företrädare i ett
externt organ till exempel en förening, samarbetsforum, ett bolag eller en
stiftelse. Det kan gälla såväl deltagande i medlemsmöte som representant i
styrelse eller dylikt. Sammanträdesarvode lämnas enbart för externt organ om
organet själv inte betalar ut arvode vare sig till kommunens företrädare eller till
andra som ingår i samma organ.
sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Undantag: För ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgår ej arvode för
protokollsjustering. Sammanträdesersättning utgår inte för ordförande, vice ordförande
och andre vice ordförande för ordförandeberedningar i den egna nämnden.

§ 3 Arvode för borgerlig begravningsförrättare
Vid borgerlig begravning av, i kommunen folkbokförd medborgare, utgår arvode till
kommunens begravningsförrättare motsvarande tre sammanträdesarvode samt
ersättning för eventuella kostnader som begravningsförrättare har i samband med
uppdraget, till exempel för resor. Samma ersättning betalas även vid begravning av en
person som inte är folkbokförd i kommunen, men som ska beredas en gravplats eller
motsvarande i kommunen. Förrättningen kan äga rum i en lokal tillhörande annan
kommun.
1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 33
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Kostnader enligt ovan utbetalas till begravningsförrättaren av kommunen som sedan
fakturerar dödsboet.

§ 4 Arvode för borgerlig vigselförrättare
Vid vigsel utanför kommunhuset utgår arvode till kommunens vigselförrättare
motsvarande ett sammanträdesarvode samt ersättning för resor. Arvode utgår även om
vigsel hålls i kommunhuset efter ordinarie kontorstid.
Kostnader för sammanträdesarvodet utbetalas till vigselförrättaren av kommunen som
sedan fakturerar paret.

§ 5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med motsvarande
faktiskt inkomstbortfall.
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket belopp
har rätt till en schablonersättning beräknad med prisbasbeloppet som grund för
uträkningen enligt bilagan till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda.

§ 6 Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

§ 7 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, men inte på vilket
sätt, har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige har beslutat enligt bilagan.

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt §§ 5-7 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt § 5-7 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
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Årsarvode
§ 9 Kommunalråd och oppositionsråd
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40% av heltid har rätt
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilagan utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant
sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid som
på grund av sjukdom eller annars förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som
överstiger 2 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.
Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringslivsverksamhet parallellt med uppdraget.

§ 10 Övriga förtroendevalda med årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till ett
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
För förtroendevald med årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.

§ 11 Gruppledararvode
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd som respektive parti till fullmäktige
anmält som gruppledare har rätt till gruppledararvode enligt bilagan. Kommunalrådet
och oppositionsrådet förutsätts vara gruppledare för sina respektive partier i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Även ordförande i respektive nämnd
förutsätts vara gruppledare i den nämnden för sitt parti och har inte rätt till
gruppledararvode.
I gruppledararvodet ingår att företräda sitt parti inom nämnden men också att ha
kontakter inom det egna partiet.
När budgetberedningens arbete är avslutat sammankallar ekonomichefen alla
oppositionspartiers gruppledare i fullmäktige för ett sammanträde. Ingen ersättning
utgår för det sammanträdet utan anses ingå i gruppledararvodet. Om någon gruppledare
vill ta med sig nämndgruppledare går det bra men sammanträdesersättning utgår inte.
För förtroendevald med gruppledararvode som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet
minskas i motsvarande mån.

§ 12 Årsarvode för kommunstyrelsen
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess båda utskott utgår ett
grundårsarvode enligt bilagan. För ledamöter och ersättare som även sitter i
kommunstyrelsens utskott utgår ett tilläggsarvode. Arvodet utgör en ersättning för
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förberedelser, gruppsammanträden, kontakter med allmänheten etc. Grundarvodet
utgår inte till kommunstyrelsens eller utskottens ordförande.

Sammanträdesarvode
§ 13 Sammanträdesarvode
Förtroendevalda, som inte är arvoderade på minst 40% av heltid, har rätt till ersättning
per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande
med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan. Sammanträdesarvode utgår från det
klockslag som nämnd, styrelse och fullmäktige är kallad till. Arvode utgår för närvarad tid
på sammanträdet.
Sammanträdesarvode utgår även till förtroendevald, på minst 40 % av heltid men mindre
än 100 %, för sammanträden i nämnd som den förtroendevalda blivit invald till av
kommunfullmäktige.

§ 14 Beredskapsersättning
Presidierna i socialnämnden och dess utskott, SNUS, ska enligt vad som närmare anges
nedan under veckorna 25-34 ha beredskap i hemmet för att fullgöra uppgifter enligt Lag
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga. För dessa ledamöter gäller beredskap enligt följande:
Socialnämndens ordförande

en vecka

Socialnämndens vice ordförande

en vecka

SNUS ordförande

tre veckor

SNUS 1:e vice ordförande

två veckor

SNUS 2:e vice ordförande

en vecka

De årsarvoden som enligt § 9 utgår till dessa förtroendevalda inkluderar ersättning för
beredskap. Då dessa förtroendevalda måste träda i tjänst under beredskap utgår
sammanträdesersättning för den faktiska tid som tagits i anspråk. Detta gäller även den
beredskap/jour som överförmyndarnämnden tillämpar när överförmyndarhandläggaren
har semester.

§ 15 Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.
För kommunalråd och oppositionsråd gäller tidigare tecknade individuella avtal.
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Ersättning för kostnader
§ 16 Resekostnadsersättning
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag utanför kommunen har rätt till ersättning enligt
nu gällande BIA och Trakt T.

§ 17 Ersättning för barntillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj
och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan
ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utföres av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg.

§ 18 Ersättning för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning eller
som är svårt sjuk
Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning
eller som är svårt sjuk som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas dock
med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.

§ 19 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare,
tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas ut
för styrkta utgifter.

§ 20 Övriga ersättningar
För andra kostnader än vad som avses i §§ 16-19 betalas ersättning om den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat dessa kostnader. Ersättning utgår
inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete
eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnader uppkom.
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Gemensamma bestämmelser
§ 21 Hur ersättning begärs
Arvode enligt § 9-14 betalas ut utan föregående anmälan.
För att få ersättning enligt §§ 5-8 och §§ 15-20 ska den förtroendevalda styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges,
styrelsens eller nämndens sekreterare.

§ 22 Yrkanden om ersättningar
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband med och
senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaderna hänför sig.

§ 23 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut snarast efter det att begäran härom
lämnats till förvaltningen.
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut löpande.

§ 25 Indexering av ersättningar
Samtliga ersättningar enligt detta reglemente ska i januari varje år justeras enligt
förändringar i inkomstbasbeloppet.

§ 26 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.
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Bilaga till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
Årsarvoden
Samtliga årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i
inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2019.
Kommunalråd respektive oppositionsråd
Kommunalråd på heltid ersätts med 15 inkomstbasbelopp/år
Oppositionsråd motsvarande 50 % av heltid ersätts med 50 % av kommunalrådets arvode
minus 1000 kr/månad.
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet motsvarande de kommunalt
anställdas semester med bibehållet arvode.

Övriga årsarvoden
Ordförande förutsätts vara gruppledare och inget särskilt arvode utgår för det.

Årsarvoden
Nämnd

Befattning

Ersättning

Kommunfullmäktige

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamot och ersättare
Tillägg AU
Tillägg TU
Gruppledare
Ordförande (om annan än KS
ordf.
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare

54 000
16 500
11 000
33 000

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
tekniska utskott
Socialnämnd

1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 §§ 33 och 34

27 500
13 000
16 500
16 500
30 000
66 500
120 000
27 500
27 500
30 000
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SNUS

Barn- och
utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Revision

Valnämnd
- Valår
- Övriga år
- Valår
- Valår
UNO
- År före val och valår KF
- Övriga år
- År före val och valår KF
- Övriga år
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Pensionärsrådet
Näringslivskommittén

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ersättare
Ordförande

65 500
27 500
18 500
4 400
164 000

1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Övriga

27 500
10 000
30 000
100 000
22 000
10 000
22 000
87 500
18 500
9 000
18 500
90 000
30 000
7 600
40 000

Ordförande

13 100
4 400
2 600
2 600

Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande

7 000

Ordförande

22 000
5 500
5 500
1 400
16 500

Ordförande
Ordförande

9 000
9 000

Vice ordf.
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Sammanträdesersättning och protokolljustering
Sammanträde som varar upp till 2 timmar

1 050/sammanträde

För varje ytterligare påbörjad timme

330/timme

Protokolljustering

220

Beloppen ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.
basmånad är januari 2019.

Övriga arvoden och ersättningar
Barntillsyn

158 kr/timme för 1-2 barn. För varje
ytterligare barn 75 kr/barn/timme

Vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt
sjuk

Max 1054 kr/dygn

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda
kostnader

Ersätts för styrkta uppgifter

Förlorad arbetsinkomst
Schablonberäknat belopp:
a. Heldag
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
b. Timme
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
8 timmars arbetsdag
c. Halvdagsersättning = Heldag (se punkt a. ovan) x 0,5

Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån ersätts med verifierat belopp.

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp
a. Förlorad semesterersättning, maximalt 13% på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
b. Förlorade semesterdagar, maximalt samma som maximbeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag.
Procentpåslag med 10% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

