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Anmälningsärenden
- Svar på förfrågan om att delta i elektrifieringspilot tunga vägtransporter
- BUN Mål och Budget 2022-2024
- Södertörns brandförsvars budget 2022-2024

Här är underlagen till ärendet. 

______________________
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Budget 2022-2024 

Ärendets beredning 
Budgeten har utformats av ekonomichef Therese Andersson i samverkan med 
förbundsdirektören och dennes ledningsgrupp. 

Sammanfattning 
Föreslagen budget med beskrivna satsningar och åtgärder bedöms skapa goda 
förutsättningar att få en ekonomi i balans. Budgeten återspeglar verksamhetens 
prioriteringar och bygger på en ekonomisk ram som har utformats i dialog med 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer. 
Behovet av utveckling och verksamhetsstrategiska förändringsåtgärder är dock 
stort och övergår den tilldelade ramökningen på 1,5 procent. Ett noggrant prio-
riteringsarbete har genomförts där flera viktiga satsningar har fått skjutas på 
framtiden. Utöver identifierade satsningar ser vi även att kommunernas expansion 
med såväl genomförda som nya exploateringar och ökat invånarantal gör att 
brandförsvarsförbundet måste tillåtas växa snarare än att utsättas för åter-
kommande krav på effektiviseringsåtgärder och minskande reell ram. 
 

Bilagor 
-  Sbff budget 2022-2024 
 

Förslag till beslut 
1. Direktionen fastställer budget 2022-2024 i enlighet med förslaget. 
 
 
Hillevi Engström 
Förbundsdirektör 
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BUDGET 2022-2024 

 
Kommunalförbundet och uppdraget 
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) är ett kommunalförbund som omfattar tio kommuner; 
Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och 
Tyresö. Vårt uppdrag är att alla medborgare som bor, verkar och vistas i våra medlems-
kommuner ska känna sig trygga och säkra. Vi arbetar aktivt för att olyckan inte ska ske men 
när den ändå inträffar finns vi där och hjälper till. 

Vår organisation är dimensionerad för att identifiera, respondera på och hantera de olyckor 
som inträffar i vårt område. I det sammanhanget är det grundläggande för oss att upprätthålla 
en adekvat beredskap för snabba och effektiva räddningsinsatser vid de olyckor som inträffar. 
Genom vår beredskapsorganisation och de stödfunktioner som ingår i organisationen bedriver 
vi även myndighetsutövning och andra former av olycksförebyggande arbete, utveckling och 
fortbildning av personal och andra väsentliga arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Genom 
att ta vara på våra medarbetares fulla potential får vi en kraftfull och effektiv organisation. 
Samtidigt ser vi ett stort behov av att bli ännu mer träffsäkra i våra arbetssätt och vår strävan 
att göra mest nytta där det verkligen behövs vilket driver fram ett behov av smartare 
prioriteringar av arbetsuppgifter och riktade satsningar för att hantera utmaningar, hinder, 
svårigheter och identifierade brister. 

Under 2021 genomgick förbundet en omorganisation som har skapat förutsättningar för bättre 
styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Den möjliggör också en tydligare 
ekonomistyrning och säkerställer tillgången till närmaste chef och en god arbetsmiljö för alla 
medarbetare och chefer. 

 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer har gemensamt 
kommit fram till att förbundet ska tillämpa reglerna i kommunallagen om en ekonomi i 
balans. De mål kommunerna själva upprättar för god ekonomisk hushållning bör också 
beaktas av Sbff. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans 
utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning. 
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Budget 2022-2024 
Budget 2022 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 11 juni 2021, §51 
och de samrådsmöten som förts med medlemskommunernas ekonomichefer 16 april 2021, 
kommundirektörer 11 maj 2021 samt kommunstyrelseordförande 18 maj 2021. 

 

 

Tabell 1. 

 

Intäkter 
Våra medlemsavgifter har indexuppräknats med 1,5 procent i enlighet med direktionens 
beslut. Våra övriga intäkter ligger kvar på samma nivå som föregående år. Intäkter för 
brandskyddskontroller har tagits bort i sin helhet eftersom denna verksamhet överförs till 
andra aktörer under 2022. 

Direktionens rambeslut för 2022 innehåller utöver ovan angivna indexuppräkning även en 
överföring till förbundet av den del av det generella statsbidraget som kommunerna får för att 
stärka kommunal räddningstjänst under 2022, totalt 2 700 tkr. 

Utfall Budget Budget Prognos Prognos

2020 2021 2022 2023 2024

Intäkter

Medlemsavgift 335 851 342 567 347 706 354 660 361 753

Kapital avsatt till pensioner 0 2 500 256 1 100 2 450

Övriga intäkter 48 318 47 565 43 353 40 953 40 953

Summa intäkter 384 169 392 632 391 315 396 713 405 156

Kostnader

Utbetalda pensioner -41 688 -43 639 -40 699 -39 536 -38 648

Förändring pensionsskuld 7 529 -5 920 -4 016 -4 344 -5 664

Övriga personalkostnader -255 680 -257 298 -263 989 -268 623 -273 860

Lokalhyra -5 754 -5 857 -5 786 -5 902 -6 020

Övriga kostnader -58 372 -56 463 -54 512 -52 312 -52 310

Räntenetto -6 490 -6 422 -5 115 -6 348 -8 212

Avskrivningar -16 849 -16 933 -17 098 -19 548 -20 342

Summa kostnader -377 304 -392 532 -391 215 -396 613 -405 056

Resultat 6 865 100 100 100 100

Totalt (tkr)
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Pensionskostnad 
Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt 
KPAs beräkningar från 26 april 2021. Förbundet har ”avsatt” tidigare års överskott till 
framtida stora pensionsutbetalningar. Om pensionskostnaden ökar mer än vad som finansieras 
av medlemsavgiften, och förbundet samtidigt gör ett negativt resultat, kommer delar av det 
egna kapitalet tas i anspråk. Räntenettot består både av räntan på pensionsskulden som 
beräknas av KPA och av beräknad intäktsränta från banken. 

Personalkostnad 
Inför budget 2022 har vi räknat med en lönerevision som innebär en ökning med 1,8 procent. 
Vi gör under 2021 en upphandling av företagshälsovård som beräknas leda till en kostnads-
ökning motsvarande 25 procent för den tjänsten. 

Övriga kostnader 
I budget finns inte utrymme för generella kostnadsökningar, utan dessa behöver täckas genom 
effektiviseringar. Den enda posten som tas upp som utökning i budget är en avtalsenlig pris-
ökning hos SOS Alarm AB som leder till en kostnadsökning för 2022 på cirka 1 000 tkr.  

Särskilda satsningar 
Organisationen har i samband med budgetplaneringsprocessen arbetat fram prioriterade 
satsningar för 2022 för att säkra förbundets långsiktiga förmåga och dess regelefterlevnad. 
De åtgärder som särskilt har lyfts fram är följande: 

• Chefsutveckling/ledarskap 
• System för verksamhets- och måluppföljning 
• IT- och informationssäkerhet (Säkerhetsskyddslagens krav) 
• Vidareutveckling av frivilligverksamheten och brandvärn 
• Administrativt ledningsstöd 

Dessvärre var den ramuppräkning och särskilda satsning som direktionen slutligen fastställde 
för 2022 lägre än den nivå som förbundet hade äskat för att kunna genomföra ovanstående 
satsningar. Därför har organisationens tvingats till ytterligare nedprioriteringar av en redan 
hårt reducerad lista. De satsningar som måste skjutas på framtiden är vår satsning på 
frivilligverksamheten och brandvärn samt planerna på att inrätta en ny tjänst i form av ett 
administrativt ledningsstöd.  

Den frivilliga verksamheten är en viktig resurs och ett kraftfullt komplement till den ordinarie 
beredskapsorganisationen, och då särskilt utanför tätorterna och i skärgårdsmiljön. En 
ekonomisk satsning på dessa verksamheter hade varit ett välkommet tillskott för att ytterligare 
stärka förmågan och det lokala engagemanget. Förbundet planerar trots detta att under 2022 
på olika sätt uppmärksamma de individer som bidrar genom frivilligverksamheten även om 
det inte blir i den omfattning som först var tänkt. 
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Investeringar 2022-2024 
Kostnaden för avskrivningar finansieras till ett värde av 17 mkr och ramen för investeringar 
har tagit hänsyn till detta tak. 

Investeringar under 2022 är bland annat:  

• I posten räddningsmateriel och övriga inventarier som uppgår till totalt 3 700 tkr, 
ingår 650 tkr för losstagningsutrustning vid trafikolyckor. 600 tkr kommer inves-
teras för att uppgradera radio- och sambandsutrustning ute på våra stationer. Utöver 
den separata budgetposten för periodiskt underhåll, med en ram om 800 tkr för året, 
har fastighet inom denna budgetpost tilldelats 250 tkr för utbyte av möbler och 
sängar. I denna post ingår också investeringsutrymme för komplettering av 
andningsskydd för rökdykning, nya indikeringsinstrument, kommunikations-
utrustning till våra båtar, torrdräkter för vattenlivräddning, slang mm.  

• Under 2022 fortsätter vi även utbyggnaden av övningsanläggningen Tuna gård vid 
Botkyrka brandstation och i vår fordonsflotta så kommer bland annat två släckbilar 
att bytas ut. 
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Tabell 2. 

 

Budget Utfall Budget Prognos Budget Prognos Prognos
2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Periodiskt underhåll fastigheter 800 863 800 800 800 800 800
Summa fastigheter 800 863 800 800 800 800 800
Släckbilar 6 700 8 600 8 600 8 600 4 300
Lastväxlare/tankbil 4 400 4 400 2 200 2 200
Höjdfordon 6 500
Räddningsbåtar
Transportfordon 2 700 812 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
Ledningsfordon 3 000
Räddningsmateriel och övriga inventarier 1 675 1 431 5 100 5 100 3 700 3 700 3 700
Modernisering larmhantering 995
Lastbil för interna transporter 2 200 2 200
Övningsanläggning 2 725 609 3 000 3 000 3 000 2 000 3 000
Rakel 2 000 2 101 3 000
Verksamhetssystem 500
Summa maskiner o inventarier 18 000 5 948 23 800 26 000 20 700 15 700 21 100
Total 18 800 6 811 24 600 26 800 21 500 16 500 21 900

Investeringar 2022-2024 (tkr)
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Förbundsledning och stöd 
Förbundets stödfunktioner utgörs av 25 personer och är stöd åt förbundsdirektören och 
produktionen. Den personella utökning jämfört med föregående år som dyker upp i tabellen 
beror på en organisatorisk förflyttning internt inom förbundet inom ramen för 
organisationsförändringen. Det är således inga nya tjänster som tillkommer inför 2022. 

 

2021 2022

Förbundsdirektör 1 1

Chef administration/IT 1 1

Ekonomichef 1 1

Kommunikationschef 1 1

Jurist/miljöstrateg 1 1

HR-chef 1 1

Verksamhetsstrateg 1 1

Utvecklingschef 1 0

Säkerhetschef 1 1

Redovisningsekonom 2 2

IT 3 3

Administratör 4 9

HR-specialister 2 3

Inköpare 1 1

Summa 21 26

Årsarbetare Förbundsledning 
och stöd

Budget

 

Tabell 3. 
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Tabell 4. 

 

Kontaktcenter 
Vid omorganisationen 2021 tillskapades en ny enhet, kontaktcenter. Det medför inte någon 
utökning personalmässigt utan sker genom omfördelning av befintlig personal.  

Målet är att kontaktcenter ska vara den naturliga kontaktvägen in i förbundet och endast de 
frågor som kräver svar av kvalificerad handläggare ska behöva kopplas vidare. 
Kontaktcenters huvuduppgifter är: 

• Administration av avtal och tjänster inom kommunsäkerhet  
• Administration av externa utbildningar mm  
• Reception – Besöksmottagning och viss konferensservice  
• Registratur 
• Posthantering 

Under 2022 kommer kontaktcenter även ta över växeln under kontorstid måndag till och med 
fredag. Eftersom kontaktcenter fortfarande är under uppbyggnad och kundflödet till våra 
tjänster inom kommunal säkerhet ökar kommer 2022 bli ett år där vi behöver anpassa 
resurserna, se över rutiner och processer samt systembehov för att få en så säker och kvalitativ 
leverans som möjligt. 

  

Utfall Budget Budget Prognos Prognos

2020 2021 2022 2023 2024

Intäkter

Medlemsavgift 335 851 342 567 347 706 354 660 361 753

Kapital avsatt till pensioner 2 500 256 1 100 2 450

Övriga intäkter 1 807 900 472 472 472

Summa intäkter 337 658 345 967 348 434 356 232 364 675

Kostnader

Utbetalda pensioner -41 688 -53 639 -40 699 -39 536 -38 648

Förändring pensionsskuld 7 529 -5 920 -4 016 -4 344 -5 664

Övriga personalkostnader -17 837 -22 064 -25 968 -26 404 -26 849

Räntenetto -6 490 -6 422 -5 115 -6 348 -8 212

Övriga kostnader -5 457 -13 947 -13 920 -13 877 -13 211

Summa kostnader -63 943 -101 992 -89 718 -90 509 -92 584

Resultat 273 715 243 975 258 716 265 723 272 091

Förbundsledning och stöd (tkr)
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HR 
Förutom att jobba med utveckling av hela förbundets HR-processer, bedriver HR-funktionen 
ett aktivt förbundsövergripande arbete med personalplanering utav beredskapsorganisationen, 
för att proaktivt förutse avvikelser och ha regelbunden kontroll på den totala personal-
kostnaden. Funktionen ser till att planering för frånvaro i form av sjukfrånvaro, övningar, 
semester och övrig ledighet hela tiden är aktuell så att vi säkerställer rätt bemanning och 
erforderlig kompetens på plats. 

Inköp 
Under 2022 kommer vi att fortsätta arbeta med att effektivisera våra inköp, oavsett volym och 
beloppsnivåer, och regelbundet följa upp de rutiner kring inköp och upphandling som är 
kommunicerade i verksamheten. 

Kommunikation 
Vår kommunikation ska bidra till att de förbundsövergripande målen uppnås likväl som de 
verksamhetsmässiga och lokala aktiviteterna. 

Den externa kommunikationen ska ge en tydlig bild av vår verksamhet och bidra till att öka 
säkerheten och tryggheten i vårt samhälle. Kommunikationen ska också bidra till att skapa en 
positiv bild av vår organisation och stärka vår trovärdighet. Vi ska uppfattas som en 
kompetent och attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare.  

Den interna kommunikationen ska öka kunskapen och förståelsen hos våra medarbetare om 
förbundets verksamhet, vision, mål, strategier och resultat. Den interna kommunikationen ska 
också skapa vi-känsla, öka delaktighet, engagemang, motivation och trivsel.  

Säkerhet 
Södertörns brandförbud berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen (2018:585) då förbundet 
bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. 

Kortfattat innebär det att förbundet i egenskap av verksamhetsutövare ska genomföra 
säkerhetsskyddsanalys av verksamheten. Analysen skall ligga till grund för handlingsplan av 
de säkerhetsskyddsåtgärder förbundet planerar att vidta. Säkerhetsskyddslagstiftningen 
omfattar följande områden: 

• Informationssäkerhet 
• Fysisk säkerhet 
• Personalsäkerhet 

Under 2022 görs särskilda satsningar för att stå ännu bättre rustade och möta krav och regler 
inom säkerhetsskydds- och säkerhetsområdet. 
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Produktionen 
Vid förbundets omorganisation under 2021 skapades tre avdelningar; avdelningen för Ledning 
och utveckling, avdelningen för samhällsskydd och avdelningen för teknisk drift. I och med 
detta ändrades ledningsstrukturen och vi gick från en chef för hela produktionsområdet till tre 
avdelningschefer. Tillsammans utgör dessa tre avdelningar vår produktionsorganisation som 
utför vårt samhällsuppdrag; räddningstjänst, myndighetsutövning och annat olycksföre-
byggande arbete och stöd till kommunernas säkerhets- och krisberedskapsarbete.  

 

 

Tabell 5. 

*Personalen flyttas över till kontaktcenter under Förbundsledning och stöd 

 

  

2021 2022

Produktionschef 1 -

Produktionsledare 7 -

Avdelningschef - 3

Distriktschef - 8

Enhetschef - 7

Brandingenjör/Insatsledare 34 32

Övningsplatsansvarig - 1

Styrkeledare heltid 38 33

Brandmän heltid 248 242

Styrkeledare deltid 12 12

Brandmän deltid 50 50

Verkmästare 1 1

Tekniskt driftstöd 6 6

Larmoperatörer 20 20

RC kundtjänst* 4 -

Brandskyddskontrollant 2 1

Summa 423 416

Årsarbetare, produktion Budget
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Avdelningarna 
Avdelningen för ledning och utveckling, har fått i uppdrag från förbundets ledningsgrupp, 
att under 2022 och 2023, genomlysa den nuvarande verksamheten och förutsättningarna hos 
organisationen för att genomföra vårt uppdrag som myndighet, bedriva räddningstjänst och 
följa upp verksamheten. I en föränderlig tid där samhället utvecklas och förbundets uppdrag 
med det, ska avdelningen säkerställa att en ständig utveckling mot förbundsledningens 
inriktning kan ske och att övriga delar av verksamheten får de tydliga riktlinjer de behöver för 
att klara sina delar av förbundets samlade uppdrag. 

Avdelningen ansvar för att det räddningsledningssystem som räddningschefen inrättat försörjs 
med tillräckliga personella resurser och att dessa, på ett ändamålsenligt vis, bedriver både 
övergripande ledning och skadeplatsnära ledning vid våra räddningsinsatser. 

Som en del av räddningsledningssystemets förutsättningar för att bedriva övergripande led-
ning vid räddningsinsats och för att rätt resurser responderar vid dessa, finns vår räddnings-
central, Räddningscentralen Stockholms län. Runt denna finns ett utökat och nära samarbete 
med Sörmlandskustens räddningstjänst gällande larm och ledning. Som en utökad verksam-
hetsdel inom Räddningscentralen Stockholms län, bedriver Sbff en certifierad larmcentral där 
larm- och kameraövervakningstjänster förmedlas till förbundets medlemskommuner. 

Vår certifierade larmcentral fortsätter att få nya kunder, företrädelsevis då bland våra med-
lemskommuner som i större utsträckning finner en helhetslösning hos oss. Utöver den tydliga 
nytta de förmedlade ger för larmcentralens kunder och samhället i stort, ser vi som räddnings-
tjänstförbund också stora vinster i att vår räddningscentral blir en sammanhållande länk i 
kommunens säkerhetsarbete där brandskydd bara är en del. 

Avdelningen för ledning och utveckling består, förutom avdelningschefen, av 7 enhetschefer, 
31 brandingenjörer och insatsledare samt en internrevisor. 

Avdelningen för samhällsskydd omfattar alla heltids-, deltids- och värnbrandmän. Inom 
heltidsverksamheten innebar den omorganisation som skett under våren 2021 att det har till-
satts distriktschefer med verksamhets-, budget- och personalansvar på alla heltidsstationer. 
Distriktscheferna har det geografiska ansvaret för Sbffs verksamhet i hela kommunen och har 
därmed även ansvar för deltid och värn där de förekommer.  

Bemanningen inom heltidsorganisationen var innan omorganisationen 286 brandmän och 
befäl. I den nya organisationen finns det 8 distriktschefer, 275 brandmän och befäl, en HR-
specialist med inriktning bemanningsplanering samt en övningsplatsansvarig. Förändringen i 
brandmanna- och befälsnumerären påverkar inte vår beredskapsnivå och således inte vår 
förmåga att genomföra räddningsinsatser. Deltids- och värnorganisationen är bemannings-
mässigt oförändrade. 
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Ett av huvudsyftena med omorganisationen och införandet av distriktschefer är att skapa 
förutsättningar för ett närvarande ledarskap, bättre kommunikation både internt och externt 
samt en närmre relation mellan Sbff och medlemskommunerna. Distriktschefen ska vara den 
naturliga kontaktvägen för medlemskommunerna i de frågor som rör verksamheten lokalt i 
kommunen. 

Avdelningen för teknisk drift ansvarar för att vi har materiel, fordon och fastigheter som ger 
förutsättningar för att upprätthålla verksamheten och genomföra vårt uppdrag. Uppdraget 
innebär både att jobba med nyanskaffning och att förvalta våra materiella resurser. 

 

 

Tabell 6. 

Utfall Budget Budget Prognos Prognos
2020 2021 2022 2022 2023

Intäkter 1 807 900 3 172 472 472
Personalkostnader -17 837 -22 064 -26 468 -26 404 -26 849
Övriga kostnader -5 457 -13 947 -15 570 -13 877 -13 211
Resultat -21 487 -35 111 -38 866 -39 809 -39 588

Intäkter 42 583 43 200 35 976 36 276 36 276
Personalkostnader -237 843 -235 234 -237 521 -242 219 -247 011
Övriga kostnader -58 148 -47 761 -44 900 -46 797 -48 168
Resultat -253 408 -239 795 -246 445 -252 740 -258 903

Intäkter 3 928 3 465 4 205 4 205 4 205
Lokalhyra -5 754 -5 800 -5 781 -5 897 -6 015
Övriga kostnader -11 616 -11 745 -11 145 -11 191 -11 278
Resultat -13 442 -14 080 -12 721 -12 883 -13 088

Medlemsavgift 335 851 342 567 347 706 354 660 361 753
Eget kapital avsatt till pensioner 2 500 256 1 100 2 450
Utbetalda pensioner -41 688 -43 639 -40 699 -39 536 -38 648
Förändring pensionsskuld 7 529 -5 920 -4 016 -4 344 -5 664
Räntenetto -6 490 -6 422 -5 115 -6 348 -8 212
Resultat 295 202 289 086 298 132 305 532 311 679
Summa intäkter 384 169 392 632 391 315 396 713 405 156
Summa personalkostnader -289 839 -306 857 -308 704 -312 503 -318 172
Summa övriga kostnader -87 465 -85 675 -82 511 -84 110 -86 884
Resultat 6 865 100 100 100 100
Ackumulerat eget kapital 95 276 95 376 95 476 95 576 95 676

Driftbudget 2022-2024 (tkr)

                                                            Förbundsledning och stöd

                                                          Produktion

                                                          Fastighet

                                                          Finansiering
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
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 § XX KS/2021:134

Delegationsbeslut

- T
illdelningsbeslut, Telge Inköp

Här är underlagen till ärendet.

______________________

Delges:
Akten

https://drive.google.com/drive/folders/1xkP125RXkq5uBaGDuHFLgazY5JxBfDRg?usp=sharing


PROTOKOLLSUTDRAG
2021-11-08

1 av 2

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                            3
 § XX KS/2021:5 

Reviderad Mål och budget 2022-2024 samt skattesats

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2022-2024 beslutades av 
fullmäktige 2021-06-17. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. 

I enlighet med den nya budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i 
november. Syftet är att här visa hur den löpande verksamheten och de 
kommunövergripande prioriteringarna ska finansieras. Det ska tas fram ett beslut i 
kommunstyrelsen (i början av november) och kommunfullmäktige (i slutet av november) om 
taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag och utjämning samt övriga finansiella poster. 

Den svenska ekonomin visar sig vara starkare än i tidigare prognoser. Jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade 
skatteintäkter för kommunen. Samtidigt visar befolkningsprognosen en ökning jämfört med 
prognosen i våras avseende åldersgrupperna 18 till 80 år. Detta ger ökade skatteintäkter utan 
att påverka beslutade kostnadsramar. Kommunens statsbidrag stärktes i och med tillskott 
beroende på pandemin och satsningar på bland annat äldreomsorg. 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2022:  29,7 miljoner kronor (2,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
2023:  27,0 miljoner kronor (2,4% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
2024:  19,8 miljoner kronor (1,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 

Investeringarna (exklusive exploateringar) för perioden uppgår till 376,1 miljoner kronor. 
Detta innebär en låneskuld exkl VA och inklusive exploateringar per invånare uppnås ca 26 
600 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år 2020 till 27 850 
kronor per invånare. Den nya skolan fortfarande står för en stor del av det totala 
investeringsbeloppet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober samt i ordförandeförslag daterad 
den 27 oktober 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget avseende 
    år 2022, ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 enligt tjänsteskrivelse daterat 2021-10-
20. 
2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
    kommun år 2022 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 
    god ekonomisk hushållning: 

a.  Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och 
              elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin 
framtida 
              utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i     
              Stockholms län. 
         b.  Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
     ekonomisk hushållning: 
         a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
             Södertörn. 
         b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5%. 

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2022 till 19:42 kronor per 
skattekrona. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden om 
    likviditeten och resultatet så tillåter. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, 
    dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
    2022. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2022-2023 kvarstår oförändrad. 
    Taxehöjningar/justeringar för 2023 och framåt ska omprövas i slutet av 2022 utifrån 
bokslut 
     2021 samt prognosen för 2022. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med 
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 279,1 miljoner kronor
   under perioden 2022-2024. 

b. Upptagande av netto nya lån med 240 miljoner kronor under planperioden, varav 
    235 miljoner kronor nya lån under år 2022 och 130 miljoner kronor under år 2023 samt 
en 
    planerad amortering om 125 miljoner kronor för år 2024. 

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Revidering Mål- och budget och beslut om skattesats
2022-2024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget
avseende år 2022, ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 enligt tjänsteskrivelse
daterat 2021-10-20.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för
Salems kommun år 2022 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse
för god ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och
ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för

god ekonomisk hushållning:
a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig

på Södertörn.
b. Mål 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

5. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5%.
6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2022 till 19:42 kronor per

skattekrona.
7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under

planperioden om likviditeten och resultatet så tillåter.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att

omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2022.

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2022-2023 kvarstår oförändrad.
Taxehöjningar/justeringar för 2023 och framåt ska omprövas i slutet av 2022
utifrån bokslut 2021 samt prognosen för 2022.

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 279,1
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miljoner kronor under perioden 2022-2024.
b. Upptagande av netto nya lån med 240 miljoner kronor under planperioden,

varav 235 miljoner kronor nya lån under år 2022 och 130 miljoner kronor
under år 2023 samt en planerad amortering om 125 miljoner kronor för år
2024.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2022-2024 beslutades av
fullmäktige 2021-06-17. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag
som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL.

Enligt den nya budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i november.
Syftet är att här visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande
prioriteringarna ska finansieras. Det ska tas fram ett beslut i kommunstyrelsen (i början
av november) och kommunfullmäktige (i slutet av november) om taxor och avgifter,
skattesats, statsbidrag och utjämning samt övriga finansiella poster. Det som behöver ses
över i detta skede är om de ekonomiska förutsättningarna har ändrats och att
finansiering fastställs. Här behövs eventuellt åtgärder vidtas om de ekonomiska
förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni.

Den svenska ekonomin visar sig vara starkare än i  tidigare prognoser.  Jämfört med
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade
skatteintäkter för kommunen. Samtidigt visar befolkningsprognosen en ökning jämfört
med prognosen i våras avseende åldersgrupperna 18 till 80 år. Detta ger  ökade
skatteintäkter utan att påverka beslutade  kostnadsramar.
Kommunens statsbidrag stärktes i och med tillskott beroende på pandemin och
satsningar på bland annat äldreomsorg.

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster:
2022:   29,7 miljoner kronor (2,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2023:   27,0 miljoner kronor (2,4% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2024:   19,8 miljoner kronor (1,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna (exklusive exploateringar)  för perioden uppgår till  376,1 miljoner kronor.
Detta innebär en låneskuld exkl VA och inklusive exploateringar  per invånare uppnås ca
26 600 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år 2020 till
27 850 kronor per invånare. Den nya skolan fortfarande står för en stor del av det totala
investeringsbeloppet.

Bakgrund

Bedömning av samhällsekonomin

(Källa: SKL Cirkulär 21:35 samt Ekonomirapporten oktober 2021)

Den svenska ekonomin har varit starkare under första halvåret 2021 än vad SKR tidigare
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räknat med. Både BNP och antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. BNP
förväntas öka med över fyra procent (i förra prognosen låg det på drygt tre procent).
Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut. Den risk
som finns är om det sker en ökad smittspridning i vår omvärld som påverkar leveranser.
BNP-uppgången under andra halvåret i år beräknas ske genom ett starkt inhemskt
efterfrågelyft. En gradvis allt starkare återhämtning för inhemska tjänstesektorer kommer
alltmer att gynna arbetsmarknaden.

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren.
En stark utveckling av skatteintäkterna enligt SKR:s senaste prognos gör att utsikterna ser
bra ut.
Det finns samtidigt stora behov av upprustning av befintliga anläggningar och detta
tillsamman med goda ekonomiska förutsättningar gör att SKR tror på fortsatt höga
investeringsutgifter under de närmaste åren.

Antalet arbetade timmar förväntas öka, men samtidigt bedöms en långsam ökningstakt
för antalet sysselsatta. Den största ökningen av arbetade timmar kommer genom att de
som redan har arbete kommer att arbeta fler timmar, bland annat kommer de som haft
permitteringslön att återgå till normal arbetstid och när frånvaron minskar ökar också
antalet arbetade timmar.

Efterfrågan på arbetskraft ser olika ut inom olika sektorer och vissa grupper påverkas mer
när det gäller möjligheter att få ett arbete. Uppgången i andelen långtidsarbetslösa är
tydlig hos arbetsförmedlingen.

Skatteunderlaget

(Källa: SKL cirkulär 21:35)
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Vid en jämförelse av SKRs prognoser i april och augusti ses att skatteunderlagstillväxten

för samtliga år 2021 till 2024 är högre.  (tabell 2).

Prognosen för lönesumman är något uppreviderad samtidigt som pensioner och sociala

ersättningar är nedreviderade. Utvecklingen för år 2021 är justerad utifrån att

utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut att bli starkare än vad som tidigare beräknats.

Driftbudget för perioden 2022-2024
Utgångsläget har varit att inte förändra ramarna för nämnderna mellan rambeslutet i juni
och finansieringsbudgeten i november. Särskilt fokus har varit att behålla kommunens
starka finanser och inte utöka de långsiktiga kostnaderna. Resultatnivån har förstärkts
och politiska prioriteringar sker för att stärka utvalda områden. Skatteintäkterna beräknas
vara drygt nio miljoner kronor högre än vid fullmäktiges beslut i juni.
Resultatet exklusive VA och jämförelsestörande poster föreslås till 29,7 miljoner kronor,
vilket innebär ett resultat på 2,7% i förhållande till skatter och bidrag.

Budgetförslag i jämförelse med fullmäktiges beslut i juni 2021 avseende
budgetåret 2022

(tkr) Juni beslut Förslag Diffns Not

Kommunstyrelsens förvalt. (exkl KS till
förfogande)

-69 541 -69 541 0

KS till förfogande (central buffert) -17 905 -8 600 9 305 a)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning -75 294 -75 294 0

Bygg- och miljönämnd -4 064 -4 064 0

Kultur- och fritidsnämnd -15 520 -15 720 -200 b)
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Barn- och utbildningsnämnd -496 134 -496 654 -520 c)

Socialnämnd -316 381 -316 949 -568 d)

Revisorn -675 -675 0

Summa exkl VA-verksamhet -995 514 -987 497 8 017

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 4 100 4 100 0

Pensionskostn. inkl löneskatt etc -20 963 -22 463 -1 500

Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg -838 -838 0

Avskrivningar exkl VA & upplösningar -53 719 -54 193 -474

Summa nettokostnader exkl VA -1 066 934 -1 060 891 6 043

Summa skatter och bidrag 1 081 167 1 090 499 9 332

Finansnetto -5 588 -5 100 488

Resultat exkl VA 8 645 24 508 15 863

Resultat VA -1 827 -1 219 608

Resultat inkl VA 6 818 23 289 16 471

Resultat exkl VA & jämförelsestörande
poster

10 812 29 675 18 863

Kommentarer till förändringarna mellan fullmäktiges beslut i juni och kommunstyrelsens
förslag inför fullmäktiges beslut i november (tkr):

a) KS till förfogande (minskad ram 9 305 tkr)
Efter minskning av 9 305 tkr finns 8 600 tkr (under KS till förfogande/central
buffert) som är  avsedda för olika specificerade ändamål enligt bilaga 1c. Den
största reserven avser volymreserv för att hantera förändringar i befolkningen
(3 000 tkr), driftskostnader avseende exploateringar (3 000 tkr), 1 000 tkr mot
psykisk ohälsa samt 750 tkr förstärkning för miljöresurser. Driftskostnader
avseende exploateringar ska räknas som jämförelsestörande kostnader. Utöver
dessa finns medel för förstärkning av lokalsamordning ( 450 tkr för 2022, och från
och med år 2023 för 900 tkr), utsläppsanalys eller dylik och medlemskap i
klimatkommunerna ( 200 tkr från och med år 2022) och 200 tkr för
sommarverksamhet för varje år.

b) Kultur- och fritidsnämnden (utökad ram med 200 tkr)
Utökningen avser aktivitetsstöd till föreningar, kommunalförbund, företag m. fl.
från och med år 2022 och tillsvidare.

c) Barn- och utbildningsnämnden (utökad ram 520 tkr)
Utökningen avser avgiftssänkning till Kulturskolan från och med år 2022.

d) Socialnämnd (utökad ram 568  tkr)
Utökningen avser fast omsorgskontakt till äldreomsorg som är förknippat med
öronmärkt statsbidrag.
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KS till förfogande har högre anslag för år 2023 och 2024 med anledning av läromedel
satsningar som även ska fortsätta för dessa år ( 2 500 tkr/år), och från och med år 2024
finns 5 000 tkr för äldreomsorg som är förankrat med öronmärkt statsbidrag.

Bilaga 1a och 1b visar vilka förändringar som skett i nämndernas ramar från fullmäktiges
beslut i juni och förslag till nya ramar från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i
november. Där ses förändringarna för samtliga tre år i planperioden.
Bilaga 1c visar en specifikation av posten KS till förfogande (hela anslag) för samtliga år.

VA-verksamhetens ekonomi

Det egna kapitalet för VA-verksamheten ska över tid balanseras till noll. Vid utgången av
år 2021 prognostiseras det egna kapitalet uppgå till ca 3,1 miljoner kronor. Vid beräkning
av framtida avgiftsjusteringar har hänsyn tagits till balansering av det egna kapitalet över
tid. Det egna kapitalet beräknas vara cirka noll miljoner kronor år 2023. Denna
ekonomiska planering förutsätter en oförändrad VA-taxa för perioden 2022-2023. Taxan
för år 2022 och framåt ska omprövas i slutet av år 2022 utifrån bokslutet år 2021 samt
prognosen för år 2022. Beslut om oförändrad VA-taxa för år 2022 föreslås fattas såsom en
del av detta beslutsärende.

Utveckling pris, resultat och eget kapital VA verksamheten

Benämning Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023 Plan 2024

Beräknat behov
prishöjning

inga inga inga 1,00 kr/m3

VA resultat (tkr) 365 -1 219 -1 870 -1 662

VA eget kapital (tkr) 3 073 1 854 -16 -1 678

Kommunens skatteintäkter och bidrag

Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salems kommun.

(mnkr) Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Egna skatteintäkter 836,8 863,9 899,5 929,3

Slutlig skatteavräkn föregående år 3,1

Slutlig skatteavräkn innev år 17,6 3,2

Summa skatteintäkter 857,5 867,1 899,5 929,3

Inkomstutjämning 53,4 77,4 93,1 100,7

Kostnadsutjämning 67,8 68,1 69,3 69,9

Regleringsbidrag/-avgift 50,2 43,1 31,6 31,9

Införandebidrag 1,2 0 0 0
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LSS-utjämning 1,1 1,4 1,4 1,5

Summa bidrag och utjämning 173,7 190,0 195,4 204,0

Fastighetsavgift 32,5 33,4 33,4 33,4

Statlig bidrag/tillskott (övrigt) 0 0 0 0

Summa intäkter 1 063,7 1 090,5 1 128,3 1 166,7

Vid skatteberäkningen har hänsyn tagits till uppdaterad befolkningsprognos per
september 2021 samt en skattesänkning på 0,25 kr per 100 kr. Alla statliga bidrag/tillskott
(från och med år 2021) finns inbakat i anslaget för kommunalekonomisk utjämningen
förutom den riktade till äldreomsorgen för år 2022-2023. En del riktade
äldreomsorgsbidrag omvandlas till  generella anslag från och med år 2024, vilket finns
med i denna beräkning.

Investeringsbudget för perioden 2022-2024

Efter fullmäktiges beslut om investeringsramar för år 2022-2024 i våras har några
förändringar tillkommit under hösten. Förslagen till förändringar har setts över och lagts
till utifrån prioriteringar samt att totalnivån ska hålla sig inom kommunens låneram.
Totalt finns investeringar motsvarande 376,1 miljoner i budgeten för år 2022-2024.
Tidigare förslag (i juni) hade 359 miljoner för år 2022-2024 (exklusive exploateringar),
alltså utökad med 17,1 miljoner kronor. Den största utökningen avser VA-investeringar i
Garnudden som motsvarar 11,3 miljoner.
Detta innebär en låneskuld exkl VA per invånare på ca 26 600 kronor vid utgången av
budget och planperioden. Länssnittet uppgick år 2020 till 27 850 kronor per invånare och
vi kan anta att kommunens låneskuld vid utgången av planperioden sannolikt kommer att
ligga så att kommunens indikator under mål 9 (där det anges som indikator att
långfristiga skulder exkl. VA per invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års
länssnitt) kommer att uppnås. .
Nedan finns en sammanställning av uppdaterade investeringar för år 2022-2024 samt
beskrivning av tillkommande investeringar.
I bilaga 2 finns samtliga investeringar för planperioden fördelat efter initierade nämnd.

År 2022 År 2023 År 2024 Totalt

Barn- och utbildningsnämnden -4 573 -17 683 -4 183 -26 439

Kultur- och fritidsnämnden -781 -1 636 -1 486 -3 903

Socialnämnden -1 524 -1 724 -2 224 -5 472

Tekniska utskottet -105 651 -149 201 -63 701 -318 553

Kommunstyrelsens förvaltning -9 797 -6 931 -4 981 -21 709

Summa investeringar
(exkl exploateringar),  tkr

-122 326 -177 175 -76 575 -376 076

*Minus betyder nettokostnadsram
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Tillkommande investeringar efter juni beslut är enligt följande:

Kommunstyrelsens förvaltning:
● Skrivare till ekonomienheten 70 tkr (år 2022), tas bort med anledning av redan

inköpt under år 2021.
Tekniska utskottet:

● Parkering vid Möllebadet  -300 tkr (år 2022)
● Överföring av -2 000 tkr från år 2023 till år 2022 (trafiklösning, korsning Salems

centrum)
● Nytt digitalt låssystem  -250 tkr (år 2022)
● VA- Garnudden  -11 330 tkr (år 2022)
● Övrigt - Garnudden  -4 360 tkr (år 2022)

Barn- och utbildningsnämnden:
● Inventarier till förskolan  -1 000 tkr (år 2023)

Investeringsram (mnkr) 2022-2024 2022 2023 2024

Investeringar  (exkl.
exploateringar)

-376,1 -122,3 -177,2 -76,6

-varav Investeringar VA -27,5 -16,7 -5,4 -5,4

Exploateringar VA (netto) 0,3 1,1 -12,7 11,9

Exploateringar gata -och
mark (netto)

53,7 -3,2 -36,6 93,5

Uppskattat investering
överföringar från år 2021

-197,0 -197,0 - -

Summa investeringar (inkl.
exploateringar)

-519,1 -319,4 -228,5 28,8

Finansierat av resultat före
avskrivninga etc.

279,1 84,4 98,5 96,2

Finansiering egen likviditet 0 0 0 0

Finansierat av lån (netto) /
amortering (-)

240,0 235,0 130,0 -125,0

Låneskuld/invånare, exkl VA Kronor 26 600

Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak fyra sätt. Dessa är med resultat
exklusive avskrivningar, med markförsäljningar, med befintlig likviditet vid ingången av
perioden samt med lån. Framtida investeringar (inklusive VA och exploateringar) 519,1
mnkr under budget- och planperioden, kommer därför att finansieras genom resultat om
279,1 mnkr samt genom nyupplåning  om 240,0 mnkr.

Vid beräkningen av låneskuldens storlek har hänsyn tagits till att alla investeringar
historiskt sett inte färdigställts under respektive år utan brukar bli förskjutna framåt i
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tiden. Överföringen från tidigare år kommer, alltså påverkar låneskuld-beräkningen, vilket
har beaktats i beräkningen, men separat upplåningsbeslut ska tas vid årsbokslutet i 2021
vid förändringar.  Låneskuld per invånare, exkl VA skuld, blir i förslaget 26 600 kr vid
utgången av planperioden, att jämföra med det senast kända måltalet 27 850  kr
(länssnitt 2020).

Amortering av lån
I allt väsentligt planeras kommunens likviditet att nyttjas för den löpande driften.
Kommunen bedömer inte att det finns något större utrymme för amorteringar då
kommunen är i en investeringsintensiv planperiod, framför allt i de två första åren. Om
resultat- och likviditetssituationen så tillåter kan dock kommunen komma att  göra extra
amorteringar under planperioden. En planerat amortering finns under år 2024 utifrån
resultat, investeringsnivå samt intäkterna från mark -och gata.

Skattesats för år 2022
Kommunfullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2022 till 19:42  kronor per
skattekrona vilket är en förändring av 0:25 kronor nedåt i förhållande till föregående år.

Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamheterna
Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om mål för
de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar fullmäktige om sina mål i

samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närmaste treårsperioden.

Kommunfullmäktiges mål
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de övergripande
målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Salems kommun Mål
och Budget 2022. Beslutet ska gälla från och med 2022-01-01.

I mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi mäts indikatorn för Resultat av
skatter/bidrag. Målvärdet föreslås höjas från att vara minst 1 procent till att vara minst
1,5 procent, för att säkerställa en långsiktigt god ekonomi.

Mål för god ekonomisk hushållning
Vad gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning noteras särskilt att följande
verksamhetsmål och finansiella mål utpekas som mål av betydelse för god ekonomisk
hushållning:

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och
ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
c. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig

på Södertörn.
d. Mål 9  -  Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Detta i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 § Kommunallagen (1991:900) samt



TJÄNSTESKRIVELSE

2021-10-20
Dnr KS/2020:328

10 av 10

kommunens policy för god ekonomisk hushållning.

Beslutet ska gälla från och med 2022-01-01.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller KSF

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1, Resultaträkning 2022 - 2024 samt beskrivning av förändring mellan beslut i juni och
förslag i november och specifikationer till KS till förfogande 2022-2024









PROTOKOLLSUTDRAG
2021-11-08

1 av 1

Kommunstyrelsen
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 § XX KS/2021:9 

Kommunstyrelsens Mål- och budget 2022 samt plan för 2023-
2024
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2022-2024 beslutades av 
fullmäktige i juni. Kommunstyrelsen ska därefter fördela erhållen ram till de egna enheter 
och föreslå mål och indikatorer för kommande år. 

För Kommunstyrelsen  har följande nettobudgetramar (tkr) tilldelats från fullmäktige: 
2022: 69 541
2023: 70 576
2024:  73 124

Enligt rambudget till verksamheterna återfinns för år 2022 dessutom 17 905 tkr som medel 
till förfogande. Motsvarande medel för år 2023 är 7 909 tkr och för år 2024 är beloppet 0 tkr. 

Beslutade fördelningen av investeringsmedel (tkr) till kommunstyrelsen för perioden är 
såsom följer:  
2022: 9 867
2023: 6 931
2024: 4 981

Utifrån övergripande mål har kommunstyrelsen utformat nämndsmål, dessa är i stort sett 
oförändrade jämfört föregående år. För indikatorn skattefinansieringsgrad för investeringar 
föreslås dock en förändring, detta är en av fyra indikatorer under målet Ekonomisk 
samordning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår sänka indikatormålvärdet från 100% till 
70%. Förslag på målvärde kompletteras efter att budgetberedningens arbete avslutats.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till mål och budget 2022 samt 
plan för år 2023-2024 för kommunstyrelsens egen räkning. 

______________________

Delges:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Josefin Nordin
Ekonom

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Mål- och budget 2022 samt plan för
2023-2024 - utifrån kommunfullmäktiges beslut om
ramtilldelning i juni månad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till mål och budget 2022 samt
plan för år 2023-2024 för kommunstyrelsens egen räkning.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2022-2024 beslutades av
fullmäktige i juni. Kommunstyrelsen ska därefter fördela erhållen ram till de egna enheter
och föreslå mål och indikatorer för kommande år.

För Kommunstyrelsen  har följande nettobudgetramar (tkr) tilldelats från fullmäktige:
2022: 69 541
2023: 70 576
2024:  73 124

Utöver ramarna till verksamheterna återfinns för år 2022 dessutom 17 905 tkr som medel till
förfogande. Motsvarande medel för år 2023 är 7 909 tkr och för år 2024 är beloppet 0 tkr.

Beslutade fördelningen av investeringsmedel (tkr) till kommunstyrelsen för perioden är
såsom följer:
2022: 9 867
2023: 6 931
2024: 4 981

Utifrån övergripande mål har kommunstyrelsen utformat nämndsmål, dessa är i stort sett
oförändrade jämfört föregående år. För indikatorn skattefinansieringsgrad för investeringar
föreslås dock en förändring, detta är en av fyra indikatorer under målet Ekonomisk
samordning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår sänka indikatormålvärdet från 100% till
70%. Förslag på målvärde kompletteras efter att budgetberedningens arbete avslutats.
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Driftbudget

Driftbudgeten för år 2022 har fördelats med lönekompensation och pris-/avtalskompensation
till samtliga enheter. Uppräkningen är gjord med 2%. Därutöver har årets volymökning delats
mellan ekonomienheten och kansliet. För ekonomienheten härrör dessa medel till
systemkostnader för nya moduler i Agresso samt för utökning av ekonomiassistent tjänst
25%. Inom staben kommer tilldelade medel att användas till utveckling inom förvaltningen.
För år 2022 finns tilldelade medel för riksdagsvalet.

För effekter av tidigare beslut finns följande poster:

Nämnden: avdrag för klimatutbildning (100) (engångsanslag 2021)

Kansliet: Här finns tillskott avseende resursförstärkning med verksamhetsutvecklare (-796),

tillskott för ökade kostnader för kommunförsäkring (-400 tkr) samt avdrag för engångsanslag

2021 avseende fortbildning i smittskyddsfrågor (+500 tkr)

Ekonomienheten: utökad tjänst för controller från 75% till 100% (-220)

SBFF: engångssatsning för år 2022 (-40)

IT: Inkluderat finns ökade kostnader för IT-drift (-290), licenskostnader och säkerhet (-400)

samt ökat anslag för IT-chef (-330).

Investeringsbudget

Fullmäktige beslutade i juni om investeringar för perioden 2022-2024, fördelningen per
projekt visas i nedan tabell.
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Justering av indikatorer till kommunstyrelsens mål
Skattefinansieringsgrad

Indikatorn gällande skattefinansieringsgrad av investeringar har haft en målsättning på 100%,
detta har under ett antal år inte kunnat uppnås då investeringstakten har varit hög.
Investeringsplaneringen kommer även de kommande åren vara hög vilket innebär att 100%
självfinansiering av investeringar inte kommer att kunna uppnås. Därför föreslås detta
indikatormålvärde att sänkas till och samtidigt byta ut ordet skattefinansieringsgrad till
självfinansieringsgrad av investeringar. Förslag på målvärde kompletteras efter att
budgetberedningens arbete avslutats.

Indikator Beskrivning Målvärde Vikt

Självfinansierings-

grad av

investeringar

Kommunens skattefinansieringsgrad av

investeringar. Genomsnittet för de

senaste tre åren av procenttalet som

Grönt - 70% eller högre

Gult - 50%-69,9%

Rött - 0%-49,9 lägre

25%
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räknas fram genom att ta resultat plus

avskrivningar dividerat med

nettoinvesteringar.

Fortsatt budgetprocess

Förslag till ekonomisk fördelning av erhållna ramar samt förslag till justering av
mål/indikatorer, enligt ovan - bygger på förutsättningarna utifrån Kommunfullmäktiges beslut
i Juni månad.

Mats Bergström
Kommundirektör

Josefin Nordin
Ekonom

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1, Mål och budget kommunstyrelsen 2022-2024
Bilaga 2, Tabell
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Kommunstyrelsen
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén \(M\)

Mål och budget    2022

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

1a. Nämndmål kommunstyrelsen - Tillgänglighet
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga tillgänglighet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 50%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 50%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre
dagar.

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre

____________________________________________________________________________________
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1b. Nämndmål kommunstyrelsen - Information och dialog
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga information och dialog.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun
informerar" 85.00% 50%

Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats 59.00% 50%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"
Andel medborgare som läser "Salems kommun informerar". Mäts varje år i SCB:s
Medborgarundersökning.

Grönt - 85 % eller högre Gult - 80,1 - 84,9 % Rött - 80 % eller lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats
Besök på kommunens webbplats. Andel av kommunens invånare som besöker kommunens webbplats.
Mäts varje år i SCB:s Medborgarundersökning.

Grönt - 59 % eller högre Gult - 55,5 - 58,9 % Rött - 55 % eller lägre

____________________________________________________________________________________

1c. Nämndmål kommunstyrelsen - Effektivitet
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgare och lokala
företag ska uppleva bästa möjliga effektivitet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Företag - Lokalt företagsklimat (NKI-index) 70,00 50%

Företag - Service till företag (index) 3,30 50%

Beskrivning: Företag - Lokalt företagsklimat (NKI-index)
Mäts med SKL:s Nöjd-kund-index-undersökning varje år. Det sammanlagda NKI-värdet från kommunens
företag på en skala från 0-100.

Grönt - NKI 70 eller högre Gult - NKI 62-69 Rött - NKI 61 eller lägre

Beskrivning: Företag - Service till företag (index)
Svenskt Näringslivs årliga företagsundersökning gällande "Lokalt företagsklimat" och där ställs följande
fråga: Hur upplever du kommunens service till ditt företag?

Grönt: 3,3 - 6 Gult: 2,5 - 3,2 Rött: 0 - 2,4

____________________________________________________________________________________

1d. Nämndmål kommunstyrelsen - IT-system
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att kommunens medborgare
och medarbetare ska ha mycket god tillgänglighet av kommunens administrativa it-system.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

IT - Attacker (antal) 4.00 33%

IT - Internet tillgänglighet (procent) 98.00% 33%

IT - Support (procent) 90.00% 34%

Beskrivning: IT - Attacker (antal)
Antal påverkande attacker mot Salems kommun Internetuppkopplingar under året.

Grönt: 0 - 4 stycken Gult: 5-7 stycken Rött: 8 eller fler attacker

Beskrivning: IT - Internet tillgänglighet (procent)
Personalens tillgång till Internet under kontorstid.

Grönt: 98 % eller högre under kontorstid Gult: 95 % - 97,9 % under kontorstid Rött: 0 % - 94,9 % under
kontorstid

Beskrivning: IT - Support (procent)
Andelen påbörjade ärenden inom 4 h hos kommunens IT-support.

Grönt: 90 % - 100 % Gult: 75 % - 89,9 % Rött: 0 %- 74,9 %

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

2. Nämndmål kommunstyrelsen - Trygghet och säkerhet
Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet
verka för att Salems kommun ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Trygghet - Kontaktpolis i skolan (procent) 100.00% 20%

Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom
(kr/år) 1 000 000,00 20%

Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott (ranking i
länet) 10,00 20%

Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete 100.00% 20%

KS Trygghet utomhus 2,00 20%

Beskrivning: KS Trygghet utomhus
Hur trygg känner du dig utomhus?

Fråga i medborgarundersökningen "Hur trygg känner du dig utomhus?"
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre
Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun upp till genomsnittet för Sthlms län
Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet för en kommun i Sthlms län

Beskrivning: Trygghet - Kontaktpolis i skolan (procent)
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Varje kommunal skola har en kontaktpolis utsedd.

Grönt - Alla skolor har en kontaktpolis, 100 % Gult - 1 skola har ej kontaktpolis, 99 % Rött - 2 skolor eller
fler har ej kontaktpolis, 0-98 %

Beskrivning: Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom (kr/år)
Skadegörelse i kronor per år.

Grönt - 1 miljon eller lägre Gult - 1,1-1,2 miljoner Rött - 1,3 miljoner eller högre

Beskrivning: Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott (ranking i länet)
Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare. Enligt rankingen för "Öppna Jämförelser"
gällande Trygghet och Säkerhet i förhållande till Stockholms län.

Grönt - Ranking 1-10 Gult - Ranking 11-13 Rött - Ranking 14 eller sämre

Beskrivning: Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete
Samtliga kommunala objekt bedriver ett löpande systematiskt brandskyddsarbete. Avstämning sker i
oktober varje år med hjälp av Pondus.

Grönt - Samtliga objekt godkända, 100 % Gult - 1-2 avvikelser, 98-99 % Rött - 3 eller fler avvikelser, 0-97
%

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer

4a. Nämndmål kommunstyrelsen - Bra boende
Kommunstyrelsen ska verka för att skapa goda möjligheter att hitta bra boende.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Bra bo och leva i Salem 60.00% 100%

Beskrivning: Bra bo och leva i Salem
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på

Fråga i medborgarundersökningen "Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?"
Grönt 60 % eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket bra.
Gult 41% - 59% positiva svar
Rött 0-40% positiva svar

____________________________________________________________________________________

4c. Nämndmål kommunstyrelsen - Trivsam bebyggelse
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam bebyggelse.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Rekommendera andra att flytta till Salem 60.00% 100%

Beskrivning: Rekommendera andra att flytta till Salem
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?

Fråga i medborgarundersökningen "Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta
hit?"
Grönt 60 % eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket bra.
Gult 41% - 50% positiva svar
Rött 0-40% positiva svar

____________________________________________________________________________________

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

5. Nämndmål kommunstyrelsen - Olika färdmedel
Kommunstyrelsen ska verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och
cykel.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik
(procent) 50.00% 100%

Beskrivning: Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik (procent)
Kommunens invånare ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång samt cykel. Mäts via SCB:s
Medborgarundersökning årligen. Andelen invånare som tar sig till och från jobbet/skolan med
kollektivtrafik, gång/cykel.

Grönt - 50 % eller högre Gult - 45,1 - 49,9 % Rött - 45 % eller lägre

____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

7. Nämndmål kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang
(HME) 75,00 100%

Beskrivning: Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)
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SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten.

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0 - 64

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

9a. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomi i balans
Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent)
Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget.
Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet.
Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med
budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som
utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

____________________________________________________________________________________

9b. Nämndmål kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet
Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent)
Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första
kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa
nettokostnader.) Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 %
som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

____________________________________________________________________________________

9c. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2022 Vikt

Ekonomi - Följer budget kommunövergripande
(procent) 100.00% 25%

Ekonomi - Prognossäkerhet kommunövergripande
(procent) 100.00% 25%

Ekonomi - Skattefinansieringsgrad 25%

Ekonomi - Soliditet inkl pensionsåtagande 25%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget kommunövergripande (procent)
Ekonomi i balans definieras som att hela kommunens resultat följer budget. Hela kommunens
helårsresultat i förhållande till budget.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)
Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med
budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som
utfall.

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet kommunövergripande (procent)
Hög prognossäkerhet definieras som att hela kommunens helårsprognos första kvartalet stämmer med
årsbokslut.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)
Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader. Bättre än prognos över 0 % ska
anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Beskrivning: Ekonomi - Skattefinansieringsgrad
Kommunens skattefinansieringsgrad av investeringar. Genomsnittet för de senaste tre åren av
procenttalet som räknas fram genom att ta resultat plus avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar.

Grönt - 100 % eller högre Gult - 80,1-99,9 % Rött - 80 % eller lägre

Beskrivning: Ekonomi - Soliditet inkl pensionsåtagande
Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande NO3002 i förhållande i till snittet i Stockholms län.

Grönt - Länsgenomsnittet eller högre
Gult - Inte lägre än 2 % under länsgenomsnittet
Rött - Lägre än 2 % under länsgenomsnittet

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024

3 - Intäkter 4 174 1 485 2 310

9 - Interna intäkter 2 479 715 1 480

INTÄKTER 6 653 2 200 3 790

4 - Kostnader/Utgifter -1 022 -8 778 -8 778

5 - Kostnader för arbetskraft -31 205 -30 584 -31 355

6 - Övr verksamhetskostnader -10 159 -9 603 -10 157

7 - Övr verksamhetskostnader -26 234 -36 053 -18 271

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -17 5 985 5 985

9 - Interna kostnader -2 309 -80 -19 269

KOSTNADER -70 946 -79 113 -81 845

Totalt -64 293 -76 913 -78 055

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024

100 - KF-/KS Politik -5 071 -5 665 -5 665

111 - KD Stab -7 481 -7 581 -7 581

112 - Kommunikation -1 802 -1 898 -1 898

113 - Kansliet -4 143 -4 761 -4 825

1141 - Ekonomienheten -9 221 -8 959 -9 659

1148 - Avgift SBFF -7 738 -7 849 -7 849

115 - HR-enheten -10 125 -10 393 -10 393

116 - IT-enheten -16 516 -16 618 -16 997

Medel till förfogande -2 196 -13 189 -13 189

Kommunstyrelsen -64 293 -76 913 -78 055

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024

111 - KD Stab -79 -171 -171 -342 -342 -342

112 - Kommunikation -150 -800 -800

113 - Kansliet -1 050 -1 050

1141 - Ekonomienheten -257 -1 000 -1 000 0 0 -1 120

115 - HR-enheten -819

116 - IT-enheten -1 771 -5 543 -4 843 -2 952 -3 420 -1 500

Medel till förfogande -2 300 -4 950 -4 950 -6 000 -6 000 -6 000

Kommunstyrelsen -5 376 -13 514 -12 814 -9 294 -9 762 -8 962
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Ekonomisk redogörelse

Driftbudget 2022-2024
Kommunstyrelsen, exkl. medel till förfogande, har tilldelats nettobudgetramar beslutade av
kommunfullmäktige motsvarande:
2022: 69 541
2023: 70 576
2024: 73 124
Tabellerna i detta mål och budgetdokument följer inte den nya budgetprocessen varför kolumnerna för
tabellerna år 2022-2024 är inaktuella. En separat bilaga bifogas.
Driftbudgeten för 2022 har fördelats enligt följande: (inom parantes fg års ram)
Kommunstyrelsens nämnd: 6,1 mnkr (5,6 mnkr)
Kansliet: 15,6 mnkr ( 14,2 mnkr)
Ekonomienheten: 9,6 mnkr (9 mnkr)
Avgift SBFF: 7,9 mnkr (7,8 mnkr)
Överförmyndaren: 1,7 mnkr (1,7 mnkr)
HR enheten: 10,6 mnkr (10,4 mnkr)
IT enheten: 18 mnkr ( 16,6 mnkr)
Förändringar mellan ramar 2021 och ramar 2022
Volymkompensation
Den generella volymkompensationen för 2022 är 599 tkr, denna har fördelats mellan ekonomienheten
och kansliet enligt nedan.
Ekonomienheten: 250 tkr
Kansliet: 349 tkr
För ekonomienheten avser kompensationen systemkostnader för nya moduler i Agresso samt en
utökning av ekonomiassistent tjänst 25%. Inom kansliet kommer tilldelade medel att användas till
utveckling inom förvaltningen.
Lönekompensation
Löner har uppräknats med 2% årligen och har fördelats utifrån 2021 års budgeterade totala
personalkostnader. Total lönekompensation för 2022 är 621 tkr. Fördelningen inom
Kommunstyrelseförvaltningen ser ut enligt följande:
Kommunstyrelsens nämnd: 91 tkr
Kansliet: 157 tkr
Ekonomienheten: 163 tkr
HR enheten: 133 tkr
IT enheten: 77 tkr
För år 2023-2024 räknas lönerna ytterligare upp 2% vardera år. Lönekompensationen för 2023 är totalt
637 tkr och för 2024 är den 651 tkr.
Pris och avtalsuppräkningar
Uppräkningen för pris och avtal för 2022 är totalt 504 tkr och motsvarar 2%. Fördelningen har gjorts
utifrån nettobudgetram 2021 exkl. personalkostnader. Fördelningen mellan enheterna blir då enligt
nedan:
Kommunstyrelsens nämnd: 25 tkr
Kansliet: 134 tkr
Ekonomienheten: 19 tkr
HR enheten: 61 tkr
IT enheten: 265 tkr
Uppräkningen för pris och avtal enligt plan för 2023 är 515 tkr och för 2024 på 525 tkr.
Effekter av statliga beslut (valår)
För 2022 finns medel för riksdagsvalet om 450 tkr tillhörande nämnden. För 2023 finns 220 tkr för
utbildning efter valet. 2024 har tilldelats medel om 470 tkr för EU valet.
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Effekter tidigare beslut i kommunen
Kommunstyrelsens nämnd: -100 tkr
Kansliet: 695 tkr
Ekonomienheten: 220 tkr
Avgift SBFF: 40 tkr
IT enheten: 1 020 tkr
Kommunstyrelsens nämnd har fått ett avdrag (-100 tkr) för klimatutbildning vilket var ett engångsanslag
från 2021.
För kansliet ingår tillskott för resursförstärkning med verksamhetsutvecklare (796 tkr) samt tillskott för
ökade kostnader för kommunförsäkring (400 tkr). Ett avdrag (-500 tkr) har gjorts för engångsanslag 2021
avseende fortbildning i smittskyddsfrågor.
Ekonomienheten har tilldelats medel för utökad tjänst för controller från 75% till 100% (220 tkr).
SBFF har fått en engångssatsning för år 2022 (40 tkr).
Investeringsbudget 2022-2024
Investeringsram per år 2022 och plan år 2023-2024; se uppdelning per projekt enligt nedan;
Arbetsmiljöåtgärder KS-lokaler: 71 tkr (2021) 71 tkr (2022) 71tkr (2024)
KS Inventarier: 100 tkr (2022) 100 tkr (2023) 100 tkr (2024)
Agresso versionsuppgradering: 560 tkr (2024)
IT Pott generell (trådlöst, radiolänk, mm): 750 tkr (2022) 750 tkr (2023) 750 tkr (2024)
Inlogg från hemarbetsplatser redundant fiberlina: 250 tkr (2022)
IT Nya firewalls: 960 tkr (2023)
IT Utbyte av IT-utrustningar, projektor, duk etc: 75 tkr (2022)
IT Utbyte av stomnät kommun fastigheter: 500 tkr (2022)
IT Ärendehantering: 151 tkr (2022)
Ny Coreswitch: 500 tkr (2024)
Säkerhetshantering konto: 400 tkr (2022)
Nytt fastighetsnät , Kommunhus: 550 tkr (2023)
Trådlöst nätverk i kommunhus: 500 tkr (2022)
Skolorna lokala säkerhets och inloggningsservrar: 1500 tkr (2023)
Fiber Förskolor: 300 tkr (2022)
Nya lokala brandväggar skolor: 250 tkr (2022)
Skrivare till Ekonomienheten: 70 tkr (2022)
KS till förfogande - Investeringsmedel för senare fördelning: 3000 tkr (2022) 3000 tkr (2023) 3000 tkr
(2024)
KS till förfogande digitalisering: 3450 tkr (2022)
Totala ramar för investeringar per år:
2022: 9 867
2023: 6 931
2024: 4 981
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Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsbevakning
Samhälle
Effekterna av coronapandemin har präglat samhället under 2020-2021 och effekterna av kommer synas
även in i 2022. Många har ställt om till digitala möten vilket kommer fortsätta även om samhället öppnar
upp allt mer. Mycket tyder på att anpassningar för sammankomster kommer att fortsätta in i kommande
år.
Befolkning
I hela Sverige beräknas det år 2030 finnas drygt 11 miljoner kronor. Det är en ökning med 7,4 procent
från år 2019, ser man till Stockholms län så beräknas en högre ökning än riket. Den prognostiserade
ökningen i Stockholms län ligger på 10,8 procent, ca 257 000 personer. För Salems del finns det med i
planeringen att utöka antalet bostäder genom nybyggnation, som i sin tur möjliggör en ökad inflyttning.
Det arbetet är i full gång. Byggandet av nya bostadsområden innebär även nya eller förändrade behov på
övrig infrastruktur, skolor, kommunikationer samt kultur- och fritidsliv. Största ökningen i befolkningen
räknas till år 2026 och 2027 när största antalet bostäder planeras, därefter bedöms befolkningsökningen
gradvis minska.
Teknik
Coronapandemin har fört med sig att digitalisering i verksamheterna har påskyndats, detta har varit ett
arbete som har präglat 2020och 2021 och där arbetet bedöms fortsätta till viss del in i kommande år.
Distansarbete både inom administrativa arbeten såväl undervisning inom skola.
Det nya intranätet i kommunen har under 2021 implementeras, med nya möjligheter till en bra
informationskanal.
2. Lagstiftning som styr verksamheten
Verksamheten styrs av en rad lagar och förordningar, bland annat kommunallagen, förvaltningslagen,
offentlighets- och sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen, arkivlagen, lagen
om kommunal redovisning, plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära
händelser, GDPR med flera.
3. Verksamhetsbeskrivning
Målgrupper
Kommuninvånare, kommunfullmäktige, nämnder, förvaltningar, politiker, tjänstemän, myndigheter,
företag, leverantörer med flera.
Insatser och utbud
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt
över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- och
kommunikationsverksamheten, utvecklingen och användandet av informations- och
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete.
Antal tjänster
Under kommunstyrelsen arbetar kommunalrådet på heltid samt oppositionsrådet på deltid.
Antalet tillsvidareanställda inom kommunstyrelseförvaltningen per oktober 2021 var 37 personer, varav
90,5 % är tillsvidareanställda. Av de tillsvidareanställda är 68 % kvinnor. Medelåldern på förvaltningen är
45,2 år.
4. Framåtblick
Följande insatser har kommunstyrelseförvaltningen planerat inför 2022:
Fortsatt arbete med nya Salem Centrum och grundskolan i Fågelsången
Fortsätta arbete med digitalisering av bland annat dokumenthantering
Fortsatt arbete av våra chefer i ett ledarskapsprogram
Fortsätta utveckla kommunstyrelseförvaltningens leverans till övriga förvaltningar



KSF ramar netto 2022-2024

KSF:s ram 2022-2024 (Tkr) 
(exkl. KS till förfogande) Budget 2021

Volym-         
kompensation

Löne-         
kompensation

Pris-             
kompensation

Effekter 
statliga beslut
(Val)

Effekter 
tidigare beslut i 
kommunen

Netto-budget                        
2022     

Uppräkningar 
volym-lön-pris 
samt effekter av 
statliga beslut

Netto-budget 
2023        

Uppräkningar 
volym-lön-pris 
samt effekter av 
statliga beslut

Netto-budget 
2024       

Kommunstyrelse nämnd −5 665 −91 −25 −450 100 −6 130 −165 −6 295 −1 528 −7 823

Kansliet −14 239 −349 −158 −134 −695 −15 575 −295 −15 869 −295 −16 164

Ekonomienheten −8 959 −250 −163 −19 −220 −9 611 214 −9 397 −186 −9 582

Avgift SBFF −7 849 −40 −7 889 40 −7 849 0 −7 849

Överförmyndaren −1 768 −1 768 0 −1 768 0 −1 768

HR-enheten −10 394 −133 −61 −10 588 −196 −10 784 −196 −10 980

IT-enheten −16 618 −77 −265 −1 020 −17 980 −634 −18 614 −344 −18 958

Totalt Kommunstyrelsen −65 492 −599 −621 −504 −450 −1 875 −69 541 −1 035 −70 576 −2 548 −73 124
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 § XX KS/2021:306 

Förslag på revidering av punkt 3.12 i kommunens 
placeringspolicy
I klimatinitiativet är en av punkterna att kommunen ska placera och investera i hållbara och 
fossilfria alternativ. Kommunen har redan idag en mycket hög grad av hållbarhet i portföljen. 
Punkt 3.12 Ansvarsfulla placeringar i placeringspolicyn för pensionsmedel kan dock skärpas 
ytterligare och en ny skrivning föreslås av kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2021 
att ändra punkt 3.12 Ansvarsfulla placeringar i placeringspolicyn för pensionsmedel.

______________________

Delges:
Ekonomienheten 
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Förslag på revidering av punkt 3.12 i kommunens
placeringspolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra  punkt 3.12 Ansvarsfulla placeringar i
placeringspolicyn för pensionsmedel.

Sammanfattning av ärendet
I klimatinitiativet är en av punkterna att kommunen ska placera och investera i hållbara
och fossilfria alternativ. Kommunen har redan idag en mycket hög grad av hållbarhet i
portföljen. Punkt 3.12 Ansvarsfulla placeringar i placeringspolicyn för pensionsmedel kan
dock skärpas ytterligare och en ny skrivning föreslås av kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet
I februari antog kommunfullmäktige ett klimatinitiativ för Salems kommun. En av
aktiviteterna i klimatinitiativet är att kommunen ska placera och investera i hållbara och
fossilfria alternativ.

Som en del i detta har förvaltningen sett över om det finns skrivningar kopplade till
pensionsmedel som kan skärpas ytterligare i kommunens placeringspolicy.

Kommunen har idag en mycket hög grad av hållbarhet i portföljen. Hållbarhet är en
mycket viktig aspekt vid val av fonder. Idag förvaltas samtliga fonder, utom en, fossilfritt
och ett stort antal av fonderna jobbar aktivt med att välja in lösnings- eller
omställningsbolag och bolag som bidrar positivt till att motverka klimatförändringarna.

Det är viktigt att inte begränsa hållbarhetsperspektivet för snävt i placeringspolicyn då det
skiljer sig hur olika fondbolag definierar och arbetar med hållbarhet. En snäv skrivning
riskerar att kommunen inte har tillräckligt många placeringsalternativ för att få en
ordentlig riskspridning i portföljen.

Punkt 3.12 Ansvarsfulla placeringar i placeringspolicyn för pensionsmedel

Punkt 3.12 är redan idag formulerad för att kommunen ska placera i hållbara etiska
fonder. Skrivningen kan dock skärpas och Söderberg och Partners har tagit fram en
skrivning som är något striktare än den kommunen har idag och skrivningen används av
flera kommuner. Förvaltningen rekommenderar att skrivningen ändras till denna mer
strikta skrivning:
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Förslag ny skrivning punkt 3.12

Kommunen ska vid val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik, ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet.

Placeringar medges inte direkt i företag som har produktionen eller försäljningen av
krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och alkoholvaror som en väsentlig del av
verksamheten. Vidare medges inte placeringar direkt i företag som till en väsentlig del av
verksamheten utvinner fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på
annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och
prospektering.

Kommunens ställning medför ett ansvar att verka för god etik, vilket definieras som
avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska
principer. Kommunen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital
investeras följer de internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö,
vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och1

miljölagstiftning.

För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ska kommunen även använda sig av
så kallad positiv screening som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav istället för
att välja bort. Kommunen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att
lösa klimatutmaningarna eller som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa
investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan men i de fall det rör sig om
investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta förutsätter
dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller
omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Max
10% av totalportföljen tillåts placeras i påverkansfonder.

Finansiering
Förslag till beslut påverkar en fond i portföljen. Denna fond kommer behöva avyttras. I
övrigt ska förslaget på ny skrivning inte få några effekter på förväntad avkastning eller
sannolikhet att uppfylla avkastningsmålet.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Bilagor

1. Reviderad policy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser september
2021

Delges

1 Traktat - Samlingsterm för skriftliga överenskommelser mellan subjekt och internationell rätt. Kan exempelvis vara konventioner eller
fördrag.
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1 PENSIONSFONDEN– ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI 

1.1 FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONER 

Kommunen har ett åtagande till sina nuvarande och tidigare anställda i form av utlovad pension efter 
arbetslivet. Dessa förmånsbestämda löften innebär att kommunen har lovat den anställda en 
utbetalning på en viss nivå och tar risken för att denna nivå upprätthålls. Förmånsbestämd pension 
skiljer sig från avgiftsbestämd, exempelvis AKAP-KL, där individen själv tar risken för pensionens 
storlek. De förmånsbestämda löftena tryggas genom pensionsskuld i kommunens redovisning, 
antingen i balansräkningen eller i ansvarsförbindelsen. Kommunen behöver ej teckna någon 
kreditförsäkring eftersom pensionslöftena garanteras via den kommunala skatteborgen. 
 
Individer födda 1986 och senare omfattas av AKAP-KL som är avgiftsbestämd och finansieras 
löpande i form av försäkringspremie. På grund av detta är de kommunala förmånsbestämda 
lösningarna satta i s.k. run-off och kommer om 60 år vara i stort sett helt avvecklade. 
 
I dagsläget (2018) är dock kostnaderna för de förmånsbestämda löftena fortfarande relativt höga och 
kostnaderna för nyintjänande pensioner förväntas även öka kraftigt de närmsta åren. Det är därför 
viktigt att kommunen jobbar strukturerat och långsiktigt för att hantera dessa kostnader 

 

1.2 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅL 

Kommunens pensionsfond skall användas för att på lång sikt minska pensionsskuldens belastning på 
ekonomin. Den totala pensionsskulden består idag av två delar, en i ansvarsförbindelsen och en i 
balansräkningen. Det övergripande målet med förvaltningen är att på lång sikt minska den resultat- 
och likviditetsmässiga påverkan av kommunens totala pensionsskuld på ekonomin. 
 
Det är främst den finansiella kostnaden hänförlig till pensionsskulden i form av räntekostnad och 
värdesäkringskostnad som kommunen ämnar fokusera på. I dagsläget visas dessa kostnader ej i 
redovisningen för den del av pensionsskulden som finns i ansvarsförbindelsen, men ökning av denna 
skuld på grund av ränta och värdesäkring ska inkluderas när den finansiella kostnaden fastställs i 
uppföljningen av förvaltningen. 
 
Kostnad för nyintjänande ska kommunen, om det ekonomiska läget medger, antingen finansiera 
genom att löpande sätta av kapital i fondering, eller genom att löpande trygga intjänandet via en 
försäkringspremie till upphandlat försäkringsbolag. 
 
Uttag ur fonderingen för att minska likviditetsbelastningen görs om tillräcklig buffert finns i fondering 
finns för att täcka förväntad framtida utveckling av pensionskostnad. 

2 FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 
I denna placeringspolicy redogörs för de övergripande riktlinjerna som skall gälla vid förvaltningen 
av pensionsmedel. Policyn utgör ett regelverk för kapitalförvaltningen.  
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2.1 ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH RISKBEGRÄNSNING 

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda 
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i 
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.  
 
Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 10% i värde i 
förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje 
månad).  
 
Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på 
detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag. 
Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde att från 
att falla mer än 10%.  
 
Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget ha 
en så hög andel aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen. 
 
För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av kapitalet 
placeras i realränteobligationer.  

 

2.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER 

Förvaltningen av pensionsfonden ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför är 
placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De 
övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, d v s den absoluta 
övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m.m. De övergripande 
placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att 
investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och maximal andel av 
pensionsfonden.  
 
De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för 
pensionsfondens, pensionsåtagandet, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor 
andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Exempel på förändring av aktuella placeringslimiter inom det övergripande ramverket allteftersom marknadsvärdet 
på portföljen förändras över tiden i relation till säkerhetsgolvet. Den kontinuerliga förändringen av de aktuella limiterna 
syftar till att tillse att säkerhetsgolvet aldrig riskeras. 
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3 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER 

3.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG 

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

 Räntebärande värdepapper  

 Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument  

 Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument 

 Likvida medel i svenska kronor 

 Alternativa tillgångar 

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

3.2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER  

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

Tabell 12 Övergripande limiter för tillgångsslagen 

Tillgångsslag Min Normal Max 

1. Likvida medel 0 % 0% 10 % 

2. Räntebärande värdepapper 30 % 65% 100 % 

4. Aktier 

                5.Andel svenska aktier 

                6. Andel utländska aktier 

0 % 

0 % 

50 % 

35% 

30% 

70% 

50 % 

50 % 

100 % 

7. Alternativa tillgångar 0 % 0% 10 % 

3.3 AKTUELLA PLACERINGSLIMITER 

Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget i punkt 
2.2. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det exempelvis 
finns risk för att portföljen kommer att falla under det på förhand definierade säkerhetsgolvet om 90% 
av högsta värdet de senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de aktuella placeringslimiterna och 
pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag.  
 
De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringslimiterna. 
Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera 
en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.  
 

3.4 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER  

Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:  
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 Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU 
bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde 
ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den genomsnittliga 
kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande. 

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

Tabell 23 Kreditlimiter 

Emittent/värdepapper  
Emittent-

kategori 

Emittent-

kategori 

Emittent-

kategori 

Emittent-

kategori 

Max andel 

per emittent 

 Duration K. 0 - 1 år L. 1 - 3 år M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 år) 

  ∑ K till N ∑ L till N ∑ M till N N  

A.  Stater, kommuner och 

landsting eller dess 

motsvarighet inom Euro-

området, med rating om lägst 

AAA/Aaa eller av 

motsvarande stater, 

kommuner, landsting 

garanterat värdepapper 

 100% 100% 100% 100% 100% 

B.  Värdepapper1 med rating om 

AAA /Aaa 
∑ B till E 100% 85% 70% 60% 15% (25%) 

C.  Värdepapper med rating om 

AA- /Aa3  
∑ C till E 80% 60% 40% 25% 10% (20%) 

D.  Värdepapper med rating om 

A- /A3  
∑ D till E 50% 30% 20% 10% 5% (15%) 

E.  Värdepapper med rating om 

BBB-/Baa3  
E 20% 10% 5% 0% 5% (10%) 

 
Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating översätts 
till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under avsnittet 
Definitioner. 
 

                                                 
1 Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande. 
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Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C. Kommuner 
och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & 
Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att 
minst en av dem ligger på angiven nivå. 
 
Placering i värdepapper emitterade av Salems kommun eller närstående bolag är inte tillåtet. 

3.5 AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT 

Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske via fonder eller som strukturerade produkter (se nedan). 
Placering direkt i enskilda aktier är inte tillåtet.  

3.6 STRUKTURERADE PRODUKTER 

Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och 
samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en 
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade instrument ska som 
huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar exponering 
gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär en kreditrisk 
som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell 2Tabell 3. Väl diversifierade strukturerade 
produkter kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges i denna policy. 
Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika produkten.  

3.7 VALUTASÄKRING 

Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras.  

3.8 BELÅNING SAMT ÅTERINVESTERING AV KUPONGER MM 

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

3.9 LIKVIDITET 

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

3.10 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR 

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

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

3.12 ANSVARSFULLA PLACERINGAR 

Kommunen bör i så hög utsträckning som möjligt ta hänsyn till och visa ansvarsfullhet i sina 
placeringar. I detta hänsynstagande bör även en placerings finansiella risk och förväntade avkastning 
vägas in. Kommunen definierar ansvarstagande som avståndstagande från kriminalitet, respekt för 
seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s 
definition. Kommunen definierar vidare ansvarstagande som att visa hänsyn för lagar, förordningar 
eller konventioner inom miljöområdet. Direkta placeringar är vidare inte tillåtna i värdepapper utgivna 
av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter, 
alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak producerar pornografi. 
 
Kommunen ska vid val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik, ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. 
  
Placeringar medges inte direkt i företag som har produktionen eller försäljningen av krigsmateriel, 
pornografi eller tobaks- och alkoholvaror som en väsentlig del av verksamheten. Vidare medges inte 
placeringar direkt i företag som till en väsentlig del av verksamheten utvinner fossila bränslen. 
Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila 
bränslen genom t.ex. produktion och prospektering. 
  
Kommunens ställning medför ett ansvar att verka för god etik, vilket definieras som avståndstagande 
från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer. Kommunen har som 
krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer de internationella normer för 
mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater som 
humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. 
  
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ska kommunen även använda sig av så kallad positiv 
screening som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav istället för att välja bort. Kommunen ska 
sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att lösa klimatutmaningarna eller som främjar 
omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan 
men i de fall det rör sig om investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta 
förutsätter dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller omställningsbolag 
efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Max 10% av totalportföljen tillåts 
placeras i denna fondtyp. 
 
 
Vid oklarheter är det Ekonomikontorets ansvar att efter utredning tydliggöra ett ställningstagande. 
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4 FÖRVALTNING AV KAPITALET 

4.1 FÖRVALTNINGSUPPDRAGET 

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

 

Tabell 34 Uppdelning av förvaltning på tillgångsslag 

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

4.2 UPPFÖLJNING 

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

4.2.1 Utvärdering mot index 

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

 

Tabell 45 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering 

Tillgångsslag Index 
Räntebärande tillgångar OMRX Bond eller motsvarande 

Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande 

Uppgift Intern förvaltning Extern förvaltare 

Räntebärande placeringar – kort ränta 0% - 100 % 100  - 0 % 

Räntebärande placeringar – nominella 

obligationer 
0% - 100 % 100  - 0 % 

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

Aktier Sverige 
Endast indexrelaterad 

förvaltning* 

Indexrelaterad och 

aktiv förvaltning 

Aktier Världen  
Endast indexrelaterad 

förvaltning* 

Indexrelaterad och 

aktiv förvaltning 

Riskbevakning och uppdatering av aktuella 

limiter 
0% 100 %  
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Utländska aktier 
MSCI AC World Net TR (SEK) eller 
motsvarande 

Alternativa tillgångar OMRX T-Bill +2% 

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

4.2.2 Extern förvaltares behörighet 

Förvaltaren ska: 

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

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

4.2.3 Urvalskriterier för externa förvaltare 

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

4.2.4 Externa förvaltarens åtaganden 

Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy. 

4.2.5 Avveckling av förvaltare och fonder 

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

5 RAPPORTERING 

5.1 MÅNADSRAPPORT 

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

 Pensionsportföljens totala avkastning under månaden och under året 

 Aktuell risk och riskbuffert i pensionsportföljen.  

 Procentuell fördelning på olika tillgångsslag. 

 Avkastning mot jämförelseindex. 
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5.2 ÅRSRAPPORT 

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

 

6 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER 
 

6.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR  

 fastställa placeringspolicyn 

 fatta beslut om revidering av policyn 

 kontrollera att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap 2-
3a§§. 

6.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR 

 tillse att förvaltningen sker enligt reglerna i denna placeringspolicy 

 besluta om och i vilka delar av portföljen som skall förvaltas internt resp externt 

 besluta om anlitande och avveckling av extern förvaltare 

 fortlöpande följa utvecklingen av pensionsmedelsförvaltningen 

 bedöma behovet av att uppdatera policy och placeringsregler 

6.3 EKONOMIKONTORETS ANSVAR 

 initiera och svara för att förslag till uppdatering av placeringspolicyn utarbetas 

 genomföra upphandling och utvärdering av extern risk- och allokeringsansvarig och 
extern kapitalförvaltare samt föreslå val, eller i förekommande fall, avveckling av 
densamma.  

 genomföra transaktioner enligt placeringspolicyn bevaka limiter och fatta beslut om 
rebalansering  

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

 vara företrädare gentemot externa motparter 

 fortlöpande rapportera om portföljens exponering i relation till fastställda limiterna i 
denna placeringspolicy till kommunstyrelsen följa kommunens regler för attest och 
intern kontroll. 
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7 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER 
 
Aktieindexobligation  Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex 

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

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

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

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

åtaganden 
Diversifiering Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångs-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en 

skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.  

Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors 
Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning 
kan illustreras enligt följande:  

 
 

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

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

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

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

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

på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar. 

Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig

rating rating rating rating

AAA+ Aaa+

AAA Aaa

AA+ Aa1

AA Aa2

A-1+ AA- Aa3

A+ A1

A-1 A P-1 A2

A- A3

A-2 BBB+ P-2 Baa1

BBB Baa2

A-3 BBB- P-3 Baa3

Moody'sStandard & Poor's
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Specialistuppdrag En kapitalförvaltare som endast förvaltar ett tillgångsslag. Till skillnad 
mot blanduppdrag där varje förvaltare förvaltar två eller flera 
tillgångsslag. 

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

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

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

egna valutan stiger / utländska valuta faller. 
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 § XX KS/2021:262 

Yttrande begärt avseende förslag till 
samverkansöverenskommelse för energi- och 
klimatrådgivningen 2022-2025
Till bygg- och miljöenheten inkom 2021-06-14 en begäran om yttrande avseende den nya 
överenskommelsen för energi- och klimatrådgivningen (EKR) 2022-2025, från 
kommunkansliet. Kommunerna har via STORSTHLM enats om ett förslag till 
överenskommelse för EKR- samarbetet för perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på 
rekommendation för ställningstagande och beslut i respektive kommun. Kommunerna 
ombeds meddela sina ställningstagande genom att sända in protokollsunderlag eller annan 
beslutshandling till STORSTHLM. Svar önskas senast 30 november 2021. Överenskommelsen 
börjar gälla 2022-01-01.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen i sin helhet.

______________________

Delges:
Storsthlm
Bygg- och miljöenheten
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Bygg- och miljöenheten
Douglas Lindström

Till kommunstyrelsen

Yttrande begärt avseende förslag till samverkansöverenskommelse för energi-

och klimatrådgivningen 2022-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Till bygg- och miljöenheten inkom 2021-06-14 en begäran om yttrande avseende den nya
överenskommelsen för energi- och klimatrådgivningen (EKR) 2022-2025, från kommunkansliet.
Kommunerna har via STORSTHLM enats om ett förslag till överenskommelse för EKR- samarbetet för
perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på rekommendation för ställningstagande och beslut i
respektive kommun. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstagande genom att sända in
protokollsunderlag eller annan beslutshandling till STORSTHLM. Svar önskas senast 30 november
2021. Överenskommelsen börjar gälla 2022-01-01.

Ärendet

Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya överenskommelsen har
arbetats fram i dialog med kommunerna och fastställts i styrgruppen för energi och
klimatrådgivningen (EKR).

Den nya överenskommelsen kännetecknas framför allt av tydliggöranden, men även av att det som
regleras i en bilaga flyttas in i själva överenskommelsen. Beslutet om årlig verksamhetsplan och
budget föreslås också hanteras av styrgruppen.

Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi-
och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv
användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via
statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att
minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan
mellankommunalt samarbete.

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i
STORSTHLMs styrelse och kommunerna fattar beslut enligt sina gällande delegationsordningar.
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Bygg- och miljöenhetens bedömning

Det operativa arbetet som bedrivs inom samarbetet leds av en styrgrupp utsedd av STORSTHLMs
styrelse. Ledamöterna till styrgruppen ska nomineras av kommundirektörerna i de anslutna
kommunerna. Ledamöter som nomineras till styrgruppen ska vara chef eller nyckelperson med
beslutsmandat i sin hemkommun. Den nominerade ska även ha ansvaret för genomförandet av det
lokala energi- och klimatarbetet i sin hemkommun. Styrgruppen består av sju ledamöter. STORSTHLM
representeras av en ledamot i styrgruppen och värdkommunerna ska var och en för sig ges möjlighet
till representation i styrgruppen. Ordförande för styrgruppen utses av STORSTHLMs styrelse på förslag
av kommundirektörerna.

De samverkande kommunerna ska tillhandahålla minst en representant som fungerar som
kontaktperson för det gemensamma arbetet. Bygg- och miljöenhetens rekommendation är att denna
kontaktperson har en placering i kommunen med ansvar för genomförandet av det lokala energi- och
klimatarbetet i sin hemkommun.

Bygg- och miljöenhtens rekommendation är att överenskommelsen antas i sin helt.

Mer om innehållet av samverkansöverenskommelsen framgår av:

bilaga 1, Samverkansöverenskommelse för regionala energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län

bilaga 2, Rekommendation om överenskommelse avseende energi- och kilmatrådgivning 2022-2025

bilaga 3, Förändringar i ny samverkansöverenskommelse för regionala energi- och klimatrådgivningen
i Stockholms län

Douglas Lindström
Bygg- och miljöchef

Bilagor
Bilagor 1-3

Delges
Storsthlm via e-post till registrator@storsthlm.se skriv dnr S/21/0096 i ämnesraden
Bygg- och miljönämnden för kännedom

mailto:registrator@storsthlm.se


Förändringar i ny Samverkansöverenskommelse för 
regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län  

Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och 
klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018-2021. En 
överenskommelse för 2022-2025 togs under 2020 fram och skickades ut till 
kommunerna på remiss för synpunkter. Inkomna synpunkter har behandlats av 
styrgruppen för EKR-samarbetet och ett slutligt förslag på ny överenskommelse har 
nu tagits fram på förslag till Storsthlms styrelse. Förslaget är i huvudsak en 
revidering av den nuvarande överenskommelsen. Förändringarna kännetecknas till 
stor del av förtydliganden och kompletteringar. De större förändringar som skett är 
följande: 

1. Resursfördelningen regleras i överenskommelsen i stället för bilaga 1 i syfte
att främja en långsiktig regional och lokal verksamhetsplanering, se 6 § i nya
förslaget på överenskommelse.

2. Det har lagts till en omförhandlingsklausul i överenskommelsen som
möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen under pågående
avtalsperiod. Beslut att fastställa förändringen i
samverkansöverenskommelsen tas av styrelsen. Därefter kan förändringen
gälla från nästkommande budgetår, utan att överenskommelsen i stort ska
beslutas på nytt av kommunerna, se 25 §.

3. Bilaga 1 föreslås från 2022 att utgå genom att föra över resursfördelningen
och vissa uppgifter och ansvar till att regleras i överenskommelsen,
resterande innehåll överförs till den årliga verksamhetsplanen.

4. Storsthlm styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för

samarbetet inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms

län. Det föreslås att inriktningsbeslutet på de aktiviteter som bedrivs inom

ramen för samverkansöverenskommelsen i fortsättningen ska tas av

styrgruppen istället för av Storsthlm styrelse. Förändringen har gjorts i syfte

att underlätta det operativa arbetet i verksamheten. Styrgruppen ska fortsatt

följa upp och redovisa verksamheten för Storsthlms styrelse, se 18 §.

Storsthlms styrelses uppgift och ansvar framgår av 10 § och styrgruppens

uppgift och ansvar framgår av 15-18 §§.

5. Arbetsgången har ändrats. I nuvarande avtal bedrivs arbetet i en process som

har sin utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till

EKR, där inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av

Storsthlms styrelse innan utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya

förslaget är att arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan utlysning och

inriktningsbeslut och där beslutet framgent tas av styrgruppen istället för

Storsthlm styrelse (se punkt 4 ovan), se 19 § (tidigare 16 §).

6. De samverkande kommunernas och värdkommunernas uppgift och ansvar

har tidigare inte omnämnts i samverkansöverenskommelsen, det har därmed

införts paragrafer som reglerar detta, se 12-14 §§.

7. Ny paragraf som reglerar Värdkommunernas möjlighet att lämna eller ändra
sitt uppdrag, se 24 §.
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Rekommendation om överenskommelse 
avseende Energi och klimatrådgivning 
2022-2025 
Kommunerna har via Storsthlm enats om ett förslag till överenskommelse för EKR-
samarbete för perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på rekommendation för 
ställningstagande och beslut i respektive kommun.  

Sammanfattning 
Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya 
överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen fastställts 
i styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR). Den kännetecknas framför allt av 
tydliggöranden, men även av, att det som idag regleras i en bilaga, flyttas in i själva 
överenskommelsen. Beslutet om årlig verksamhetsplan och budget föreslås också 
hanteras av styrgruppen 

Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv 
kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att 
skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som tillfaller 
kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska 
sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens 
negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan 
mellankommunalt samarbete. 

Kommunens hantering av rekommendationen 
Denna rekommendation adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller 
vid beslut i Storsthlms styrelse och kommunerna fattar beslut enligt sina respektive 
gällande delegationsordningar.  

Kommunerna ombeds meddela sina beslut genom att sända in protokollsutdrag eller 
annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022.  

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2021 
med e-post till registrator@storsthlm.se. 

mailto:info@storsthlm.se
mailto:registrator@storsthlm.se
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Frågor och information 
Frågor kring förslaget till överenskommelse besvaras av Emelie Emanuelsson, 
emelie.emanuelsson@storsthlm.se 

 

Med vänlig hälsning 

  

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
 

mailto:emelie.emanuelsson@storsthlm.se
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Samverkansöverenskommelse för regionala 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms 
län 

   

Samverkansöverenskommelsens innehåll 

1. Parter .............................................................................................................................. 1 
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1. Parter  
1 § Parter i denna samverkansöverenskommelse är Storsthlm och de samverkande 
kommunerna i Stockholms län.  

2. Syfte och verksamhetsmål för samarbetet 
2 § Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och 
klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en 
effektiv användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-
verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser 
som bidrar till att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna 
åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.   

3 § Målet för verksamheten är att genom rådgivning och projektverksamhet främja: 

1. en effektiv och miljöanpassad användning av energi 

2. en minskad klimatpåverkan från energianvändningen  
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3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås  

4. att de samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås.  

  

4 § Målgruppen för rådgivningen är privatpersoner, små och medelstora företag, 
bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer. 
Särskilt fokus ska läggas på de målgrupper som statens energimyndighet anger som lokalt 
och regionalt prioriterade.  

3. Finansiering och resursfördelning  
5 § Samverkansöverenskommelsen avser regionalt samarbete endast kring energi- 
och klimatrådgivning som är reglerat via förordningen (2016:385) om bidrag till 
kommunal energi- och klimatrådgivning. Samverkansöverenskommelsen förutsätter 
att de samverkande kommunerna erhåller statligt bidrag för energi- och 
klimatrådgivning från Energimyndigheten med full kostnadstäckning för den 
regionala samverkans verksamhet.  
 
6 § Kommunerna ska erlägga en andel av det statliga bidraget som avgift till den 
regionala samverkan. Avgiften för avtalsperioden 2022-2025 är 23 procent av 
respektive samverkande kommuns totala bidrag för energi- och klimatrådgivning 
från Energimyndigheten, med undantag för Stockholms stad som erlägger 16 procent 
med anledning av att Stockholms stad når bidragets maxbelopp och därmed erhåller 
en lägre bidragsnivå per målgrupp. 

4. Organisation och styrning 
7 § Det operativa arbetet som bedrivs inom samarbetet leds av en styrgrupp utsedd av 
Storsthlms styrelse. Ledamöterna till styrgruppen ska nomineras av kommundirektörerna i 
de kommuner som anslutit sig till denna samverkansöverenskommelse.   

8 § Ledamöter som nomineras till styrgruppen ska vara en chef eller nyckelperson med 
beslutsmandat i sin hemkommun. Den nominerade ska även ha ansvar för genomförandet 
av det lokala energi- och klimatarbetet.   

9 § Styrgruppen ska bestå av sju ledamöter från de samverkande kommunerna. Storsthlm 
representeras av en ledamot i styrgruppen och värdkommunerna ska var och en för sig ges 
möjlighet till representation i styrgruppen. En ordförande för styrgruppen ska utses av 
Storsthlms styrelse på förslag av kommundirektörerna i de samverkande kommunerna. 

5. Parternas uppgift och ansvar 
5.1 Storsthlms uppgift och ansvar  
10 § Storsthlms styrelse har det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet inom den 
regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län. 

11 § Storsthlms kansli ansvarar för att stödja samarbetet genom att bistå med administrativt 
stöd för hanteringen av överföringar av medel mellan parterna i 
samverkansöverenskommelsen. Storsthlm bistår även samarbetet genom stöd till 
styrgruppens arbete och i samband med Storsthlms styrelses ärendehantering. 
 

5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar 
12 § De samverkande kommunerna ska tillhandahålla minst en representant som fungerar 
som kontaktperson för det gemensamma arbetet. Representanten deltar i möten med de 
samverkande kommunerna och bidrar i arbetet med att ta fram en årlig verksamhetsplan. 
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En representant kan företräda flera kommuner i samarbete. Kommunernas representanter 
deltar i gemensamma projekt vid behov och intresse.  

13 § Varje samverkanspart har fullt eget ansvar för att ansöka om och redovisa mottaget 
statsbidrag för EKR-verksamheten gentemot staten.  

5.3 Värdkommunernas uppgifter och ansvar 
14 § De kommuner som åtar sig att vara värdkommuner har ansvar för samarbetets 
gemensamma resurser och utgör projektledare och rådgivare för verksamheten. 
Tillsammans ansvarar värdkommunerna för planering, genomförande, uppföljning och 
rapportering av den gemensamma verksamheten. Värdkommunernas åtaganden specificeras 
i den årliga verksamhetsplanen.  

5.4 Styrgruppens uppgift och ansvar  
15 § Styrgruppen har ansvar för att säkerställa att verksamheten drivs enligt denna 
samverkansöverenskommelse och i överenstämmelse med gällande regelverk för EKR-
verksamheten.   

16 § Inriktningsbeslut och verksamhetsplan fastslås årligen av styrgruppen med 
utgångspunkt i de samverkande parternas prioriteringar och de av staten angivna 
förutsättningarna för statsbidraget.  

17 § Styrgruppen beslutar, på inrådan av värdkommunerna, om budget och verksamhetsplan 
för de gemensamma insatserna. Budget och verksamhetsplan ska möjliggöra genomförandet 
av inriktningsbeslutet. Styrgruppen beslutar även om vilken värdkommun som ska 
genomföra de insatser och funktioner som ska tillhandahållas inom ramen för samarbetet 
och som ingår i verksamhetsplanen.  

  

18 § Styrgruppen ansvarar för att den verksamhet som genomförs gemensamt årligen följs 
upp och redovisas för Storsthlms styrelse.  

6. Arbetsgång  
19 § Arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan Energimyndighetens utlysning för Energi-och 
klimatrådgivningen och styrgruppens inriktningsbeslut för samarbetet. Arbetet görs för att 
möjliggöra god framförhållning i de samverkande kommunernas ansökningar om 
statsbidrag inför det kommande verksamhetsåret.  

7.  Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp 
20 § Styrgruppen ska meddela Storsthlms styrelse i de fall förutsättningarna för att 
genomföra verksamhetsplanen ändras i sådan omfattning att inriktningsbeslutets 
målsättning med samverkan inte är möjlig att nå.   

Om styrgruppen inte kan nå enighet i en fråga ska denna hänskjutas till Storsthlms styrelse.  

8. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning  
21 § Denna samverkansöverenskommelse reglerar samverkan mellan parterna om 
kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden år 2022 till och med år 2025 
eller till dess att samverkansöverenskommelsen avbryts på initiativ av de medverkande 
parterna, alternativt att regelverket för EKR-verksamheten på avgörande sätt ändras.  

22 § Kommunernas beslut om antagande är att likställas med undertecknande av 
samverkansöverenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till Storsthlm. 
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23 § Den part som vill lämna samverkansöverenskommelsen ska anmäla detta till 
Storsthlms styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.  

24 § Den part som önskar bli eller vill lämna sitt uppdrag som värdkommun för samarbetet, 
eller på annat sätt vill ändra sin andel av bemanning som värdkommun, ska anmäla detta till 
Storsthlms styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds. 

9. Omförhandlingsklausul 
25 § Denna klausul möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen som inte ändrar 
inriktningen för samarbetet i grunden. Förändringarna kan ske under pågående avtalsperiod 
utan att samverkansöverenskommelsen behöver antas på nytt av kommunerna. Styrgruppen 
beslutar om en översyn om en samverkande kommun önskar en förändring. Om översynen 
visar att en majoritet av de samverkande kommunerna ställer sig bakom önskan om 
förändring, kan styrgruppen föreslå styrelsen att besluta om förändring i 
samverkansöverenskommelsen. Om en förändring beslutas, gäller förändringen från tidigast 
nästkommande budgetår.  
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 § XX KS/2021:211 

Planeringsavtal och plankostnadsavtal för Salem stadskärna 
med HSB Produktion i Södertälje HB
Planeringsavtal och plankostnadsavtal har tagits fram med bolaget HSB Produktion i 
Södertälje HB. Avtalen har undertecknats av HSB Produktion i Södertälje HB. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare (den 8 september 2021) fattat beslut om att godkänna 
planeringsavtal och plankostnadsavtal med  Balder Projektutveckling AB och Junior Living 
Holding AB. 

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 den 15 oktober 2021 enhälligt tillstyrkt att 
kommunstyrelsen godkänner planeringsavtalet och plankostnadsavtalet mellan Kommunen 
och HSB.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2021. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och HSB 
Produktion i Södertälje HB

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen och HSB 
Produktion i Södertälje HB

______________________

Delges:
Salems stadskärnas styrgrupp
HSB Produktion i Södertälje HB
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Planeringsavtal och plankostnadsavtal för Salem stadskärna

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och

HSB Produktion i Södertälje HB
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen

och HSB Produktion i Södertälje HB

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.

Förutsatt att detaljplan för området i huvudsak överensstämmer med nu liggande
strukturplan och att detaljplanerna vinner laga kraft kommer avtalen med HSB
Produktion i Södertälje HB, Balder Projektutveckling AB och Junior Living möjliggöra
ungefär 40 300 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 600 stycken.
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Kommunstyrelsen har den 9 september godkänt planeringsavtal och plankostnadsavtal
med Balder Projektutveckling och Junior Living.

Ett motsvarande planeringsavtal och plankostnadsavtal har tagits fram med bolaget HSB
Produktion i Södertälje HB. Planeringsavtalet syftar till att reglera förutsättningarna inför
en markförsäljning och upprättandet av detaljplanen.

Planeringsavtalet har upprättats för att respektive part, kommunen och exploatören, ska
bli införstådda med sina respektive åtaganden inför och under kommunens
detaljplanearbete samt utgångspunkter för  kommande markförsäljning.
Planeringsavtalet skall inte tolkas som ett avtal om försäljning av mark, utan ett sådant
avtal upprättas senare. Planeringsavtalet innebär en option för exploatören att förhandla
och köpa mark av kommunen efter att detaljplanen vunnit laga kraft. För att kunna
utnyttja optionen krävs att exploatören är aktiv under planeringens gång.

Plankostnadsavtalet 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.

Planeringsavtalet kommer att ersättas av marköverlåtelseavtal som upprättas mellan
kommunen och exploatören 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 exploatörerna fått
beviljat bygglov.

Styrgruppen för Salems stadskärna har den 15 oktober 2021 enhälligt tillstyrkt att
kommunstyrelsen godkänner planeringsavtalet och plankostnadsavtalet mellan
Kommunen och HSB.

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

Eva Nord
Tf. Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef
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Bilagor

Bilaga 1. Planeringsavtal med HSB Produktion i Södertälje HB

Bilaga 2. Plankostnadsavtal med HSB Produktion i Södertälje HB
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 § XX KS/2021:195 

Fastighetsreglering avseende Uttringe 1:187 och Uttringe S:49, 
detaljplan Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80-81
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m.fl. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för 
anläggandet av en dagvattendamm och våtmark i Garnudden. Planområdet omfattar ett 
skogsområde beläget mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet Fiskarudden. 
Berörda fastigheter inom planområdet är fastigheterna Uttringe 1:12, Uttringe S:49 och 
Uttringe 1:187. Fastigheten Uttringe 1:187 ägs av privata fastighetsägare och del av Uttringe 
S:49 ägs av både Salems kommun och fastighetsägarna till Uttringe 1:187.

I detaljplaneförslag för Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80–81, föreslås en 
fastighetsreglering från den privatägda fastigheten Uttringe 1:187 till kommunens fastighet. 
Fastigheten Uttringe 1:187 ingår i två gällande detaljplaner, Stadsplanen för östra delen av 
Rönninge municipalsamhälle, plan 80-01 och Detaljplan för Kv. Fiskarudden m fl, plan 80-29. I 
stadsplanen är fastigheten Uttringe 1:187 planlagd som allmän plats, planterad och i 
detaljplanen är fastigheten Uttringe 1:187 planlagd som naturmark. I både stadsplanen och 
detaljplanen är fastigheten inom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen har däremot inte fastighetsreglerat den privatägda marken till kommunal 
fastighet. Det innebär att enligt gällande detaljplaner är fastigheten redan planlagd som 
allmän plats och det som återstår är för kommunen att ansöka om en fastighetsreglering hos 
Lantmäteriet.

Berörda fastighetsägare för fastigheten Uttringe 1:187 ställer sig negativa till den föreslagna 
fastighetsåtgärden. Förvaltningen kommer i första hand försöka att hitta en 
förhandlingslösning. Om det inte är möjligt kommer förvaltningen att gå vidare med en 
fastighetsreglering.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om 
fastighetsreglering för fastigheterna Uttringe 1:187 och Uttringe S:49, i enlighet med gällande 
detaljplaner.

______________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fastighetsreglering avseende Uttringe 1:187 och Uttringe
S:49, detaljplan Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan
80–81

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker

om fastighetsreglering för fastigheterna Uttringe 1:187 och Uttringe S:49, i

enlighet med gällande detaljplaner.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i

uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m.fl. Detaljplanen syftar till att

möjliggöra för anläggandet av en dagvattendamm och våtmark i Garnudden. Planområdet

omfattar ett skogsområde beläget mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet

Fiskarudden. Berörda fastigheter inom planområdet är fastigheterna Uttringe 1:12,

Uttringe S:49 och Uttringe 1:187. Fastigheten Uttringe 1:187 ägs av privata fastighetsägare

och del av Uttringe S:49 ägs av både Salems kommun och fastighetsägarna till Uttringe

1:187.

Planförslag Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80–81, föreslår en

fastighetsreglering från den privatägda fastigheten Uttringe 1:187 till kommunens

fastighet. Detaljplanen innebär att privatägd mark läggs ut som allmän plats med

kommunalt huvudmannaskap. Berörda fastighetsägare för fastigheten Uttringe 1:187

ställer sig negativa till den föreslagna fastighetsåtgärden.

Fastigheten Uttringe 1:187 ingår i två gällande detaljplaner, Stadsplanen för östra delen av

Rönninge municipalsamhälle, plan 80-01 och Detaljplan för Kv. Fiskarudden m fl, plan

80-29. I stadsplanen är fastigheten Uttringe 1:187 planlagd som allmän plats, planterad

och i detaljplanen är fastigheten Uttringe 1:187 planlagd som naturmark. I både

stadsplanen och detaljplanen är fastigheten inom allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap. Kommunen har däremot inte fastighetsreglerat den privatägda marken

till kommunal fastighet. Det innebär att enligt gällande detaljplaner är fastigheten redan
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planlagd som allmän plats och det som återstår är för kommunen att ansöka om en

fastighetsreglering hos Lantmäteriet.

Berörda fastighetsägare för fastigheten Uttringe 1:187 berättade på ett möte under höst

2019 att år 2011 hade kommunen lagt ett erbjudande om att köpa delen av Uttringe

1:187 som planlagts som NATUR i detaljplan för Kv. Fiskarudden m fl, plan 80-29.

Fastighetsägarna var då inte intresserade av att acceptera kommunens bud och

kommunen framförde då att kommunen aldrig exproprierar mark.

Under samrådstiden för Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80-81 lämnade

Lantmäteriet in ett samrådsyttrande. Lantmäteriet konstaterar att en viktig följd av den

planläggningen är ändå att sådan allmän plats kan lösas in, även om någon

överenskommelse om saken inte träffas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en fastighetsreglering skulle ha gjorts

efter att kommunen planlade fastigheten Uttringe 1:187 och att detaljplan för Kv.

Fiskarudden m fl, plan 80-29 vann laga kraft. För att detaljplanen ska genomföras

planenligt bör en fastighetsreglering ske i det fall marken fortsatt blir planlagd som

naturmark, allmän plats. Det finns fler exempel när kommunen har planlagt privatägd

mark som naturmark och fastighetsreglerat marken till kommunal fastighet, i exempelvis

Solliden och Karlskronaviken. En fastighetsreglering som är planenlig kan göras med eller

utan en överenskommelse mellan parterna. Om kommunen inte är överens med

fastighetsägarna om ersättning för fastighetsregleringen, kommer en värdering tas fram

inom ramen för lantmäteriförrättningen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan

Eva Nord
Tf. Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.
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 § XX KS/2021:358 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella 
program i gymnasieskolan 2022
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg (inklusive programprislista 2022) ska vara fattade före 15 december 2021.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prislistan för gymnasieskolan i 
Stockholmsregionen 2022 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent av 
programpengen.

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Akten
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Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN § 62 Dnr. BUN/2021:14

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för
nationella program i gymnasieskolan 2022
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom
Storsthlm anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna
efter förslag från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser
och strukturtillägg (inklusive programprislista 2022) ska vara fattade före 15 december
2021. Förslaget i sin helhet lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta prislistan
för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 baserat på en genomsnittlig uppräkning
om 1,5 procent av programpengen.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

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

Barn- och utbildningsnämnden

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för

nationella program i gymnasieskolan 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta prislistan för
gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,5
procent av programpengen.

Ärendet

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag från
Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg
(inklusive programprislista 2022) ska vara fattade före 15 december 2021. Förslaget i sin helhet
lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

-Ny föreslagen genomsnittlig uppräkning av programpengen är 1,5 %.
De nationella programmen föreslås räknas upp med i genomsnitt 1,5 %. Några yrkesprogram,
däribland barn-och fritidsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet, föreslås
räknas upp med 3 %.

-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägg är 1,5 %
Förvaltningen budgeterar strukturtillägg utefter utfall för närmast föregående år. Strukturtillägg
betalas ut i februari och oktober. Strukturtillägg utgår från alla elevers individuella meritvärden
från årskurs 9 och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Meritvärdet från
årskurs nio utgör grund för beräkning även för gymnasieelever i årskurs två och tre.

-Förändring i prislistan för mindre undervisningsgrupper
Det tidigare gemensamt fastställda enhetspriset och principerna för mindre
undervisningsgrupper med specialpedagogisk verksamhet tas bort från prislistan. Istället
hänvisas huvudmän att träffa överenskommelser om tilläggsbelopp utifrån elevens individuella
behov.
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Sammanfattning ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har i föreslagen ramfördelning inför 2022 räknat med en ramökning motsvarande
2,3% för gymnasieverksamheten vilket täcker den genomsnittliga programökningen om 1,5%.

Katarina Sweding Malin Gulde
Förvaltnings- och skolchef Handläggare

Bilagor
Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022

Delges
Rektor Rönninge gymnasium
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
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Samverkansavtalet utgör grunden  
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga 
kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit.  

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

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

Årlig uppräkning görs på dessa sju olika kostnadsslag baserat på kostnadsutveckling 
definierad av givna index som hämtas från SCB. Kostnadsökningarna appliceras 
därefter på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är lärarlöner, övriga 
löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Avslutningsvis görs en politisk 
bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska 
prioriteringar.  

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

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

Strukturtillägg infördes VT 2015  
Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov.  

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

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

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

Belopp för strukturtillägget under 2022 
 

Meritvärdesintervall  Belopp kalenderår 2022 (kr)  Belopp per termin 2022 (kr)  
 

0 – saknar meritvärde  7 456      3 728     

1 – 79  10 526      5 263     

80 – 119  10 526      5 263     

120 – 159  9 212      4 606     

160 – 199  5 922      2 961     

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

Ersättning till fristående huvudmän 
Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. Programpriser beslutade av 
Skolverket i riksprislistan är inklusive moms. 

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

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

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) 
och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag 
ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven 
går. 
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Elev folkbokförd i Storsthlms samverkansområde och går i 
kommunal skola (eller regiondriven skola) utanför 
samverkansområdet  
Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) utanför 
samverkansområdet.  Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som 
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, 
ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.  

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
regiondriven) utanför vårt samverkansområde. Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka 
som går i kommunal skola belägen i Åre kommun. 

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

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
kommunal skola inom Storsthlms samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) inom 
Storsthlms samverkansområde.  

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

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

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

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka 
elever som går i skola inom samverkansområdet. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning 
för detta.  
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Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
fristående skola inom Storsthlms samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.  

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

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

Priser beslutade av Skolverket m.fl.  
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. 
Skolindex för 2022 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2021. För 
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. 
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2021 och rikspris i 
slutet av januari 2022. Riksprislistan avser priser inklusive moms. 

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

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman 
för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet 
som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 100 kronor per elev och ämne 17 kap. 
16 § skollagen.  

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

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

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

För elever, folkbokförda inom samverkansområdet, som är andrahandsmottagna i 
kommunal skola utanför Storsthlms samverkansområde ska denna prislista användas 
vid jämförelse med anordnarens pris.  
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet 
Program och inriktning  Pris 2022 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 85 834 

Fritid- och hälsa (BFFRI) 85 834 

Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA) 85 834 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

117 578 

Husbyggnad (BAHUS) 117 578 

Mark och anläggning (BAMAR) 117 578 

Måleri (BAMAL) 117 578 

Plåtslageri (BAPLA) 117 578 

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3 – eget pris 220 807 

Ekonomiprogrammet (EK) 80 258 

Ekonomi (EKEKO) 80 258 

Juridik (EKJUR) 80 258 

El- och energiprogrammet (EE) 112 446 

Automation (EEAUT) 112 446 

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 112 446 

Elteknik (EEELT) 112 446 

Energiteknik (EEENE) – eget pris 119 403 

Estetiska programmet (ES) 109 370 

Bild och formgivning (ESBIL) 109 370 

Dans (ESDAN) 109 370 

Teater (ESTEA) 109 370 

Estetik och media (ESEST) – eget pris 113 709 

Musik (ESMUS) – eget pris 127 371 
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Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

137 702 

Karosseri och lackering (FTKAR) 137 702 

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 137 702 

Personbil (FTPER) 137 702 

Transport (FTTRA) –åk 2 och 3 – eget pris 208 231 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 89 798 

Administrativ service (HAADM) 89 798 

Handel och service (HAHAN) 89 798 

Hantverksprogrammet (HV) 109 936 

Finsnickeri (HVFIN) 109 936 

Florist (HVFLO) 109 936 

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (HVFRS) 109 936 

Textil design (HVTEX) 109 936 

Övriga hantverk (Skolverket har koder) 109 936 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 90 075 

Hotell- och turismprogrammet (HTHUT) 90 075 

Humanistiska programmet (HU) 80 572 

Kultur (HUKUL) 80 572 

Språk (HUSPR) 80 572 

Industritekniska programmet (IN) 145 100 

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 145 100 

Processteknik (INPRO) 145 100 

Produkt och maskinteknik (INPRK) 145 100 

Svetsteknik (INSVE) 145 100 
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Naturbruksprogrammet (NB) 169 115 

Djurvård (NBDJR) 169 115 

Lantbruk (NBLAN) – eget pris 209 650 

Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Skogsbruk (NBSKG) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Hästhållning (NBHAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Naturturism (NBNAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Naturvetenskapliga programmet (NA) 88 793 

Naturvetenskap (NANAT) 88 793 

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 88 793 

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 130 375 

Bageri och konditor (RLBAG) 130 375 

Kök och servering (RLKOK) 130 375 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

80 081 

Beteendevetenskap (SABET) 80 081 

Samhällsvetenskap (SASAM) 80 081 

Medier, info och kommunikation (SAMED) - åk 2 och 3 – eget pris 95 417 

Teknikprogrammet (TE) 92 897 

Design och produktutveckling (TEDES) 92 897 

Informations- och medieteknik 92 897 

Produktionsteknik (TEPRO) 92 897 

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 92 897 

Teknikvetenskap (TETEK) 92 897 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 113 784 
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Fastighet (VFFAS) 113 784 

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) 113 784 

VVS (VFVVS) 113 784 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 90 144 

Inga nationella inriktningar  

 

Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper  
Under perioden från och med prislistan 2020 till 2021 fanns ett fastställt pris för elever 
som är antagna till ett nationellt program inom samverkansområdet och har behov av 
att gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk 
verksamhet. Det gemensamma priset är från och med prislistan 2022 borttagen och 
ersätts av hemkommun efter överenskommelse om tilläggsbelopp utifrån elevens 
individuella behov. 
 
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt 
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt 
för elever i klass med hörselanpassning 
Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och elever i klass med 
hörselanpassning.  

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
 

2022 

Rör ett stort antal godkända utbildningar 
 

 

Tilläggsersättning Lagidrott 
 

17 872 

Tilläggsersättning Individuell idrott 21 447 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2022 

Ersättning kr/elev/läsår 8 841 

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

2022 

Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium 351 071 
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Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium 350 702 

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra 
gymnasium 

313 491 

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra 
gymnasium 

313 491 

Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 314 251 

Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium 369 013 

El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 452 208 

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

Program Pris 2022 

Samhällsvetenskapsprogrammet 81 735 

Ekonomiprogrammet 81 735 

Humanistiska programmet 81 735 

Handels- och administrationsprogrammet 93 387 

Hotell- och turismprogrammet 93 387 

Naturvetenskapliga programmet 89 697 

Barn- och fritidsprogrammet 89 081 

Teknikprogrammet 94 753 

Vård -och omsorgsprogrammet 93 387 

Estetiska programmet 111 260 

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 133 316 
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Bygg-och anläggningsprogrammet 121 266 

VVS- och fastighetsprogrammet 117 376 

Hantverksprogrammet 113 098 

El- och energiprogrammet 115 538 

Fordons- och transportprogrammet 141 287 

Naturbruksprogrammet 172 075 

Industriprogrammet 147 856 

 
 
OBS! Uppdateras under hösten/vintern 2021/22 
Priser 2021 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 
(yrkesdansare).  
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2021 års skolindex. Skolindex för 2021 
är x,xxxx. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2021 års pris (inkl 
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2021. 

Program och inriktning Pris 2022 

Estetiska programmet (ES)  

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS)   

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S)   

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK1+ÅK2  

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK3  

Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris    

Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)  

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)  

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S)   

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)  

Örjanskolan (ESWALVE)   
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Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK1  

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK2 och ÅK3  

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK1  

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK2 och ÅK3  

Fordons- och transportprogrammet (FT)  

Sjömansskolan Långholmen (SX)  

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)   

Industritekniska programmet (IN)  

Teknik och servicegymnasiet (INDRI00R)   

Naturbruksprogrammet (NB)  

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)   

Naturvetenskapliga programmet (NA)  

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)  

Örjanskolan i Järna (NAWALVE)  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK3  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1+ ÅK2  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK3  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK1+ ÅK2  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK3  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ ÅK2  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK3     

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1+ ÅK2  
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Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK3  

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)   

Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)  

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (NADESVE)  

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE) ÅK3  

Täby – Åva Gymnasium (NANASVE)   

Lycée Français (Riksprislistan)  

Tyska skolan (Riksprislistan)  

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK3  

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1+ÅK2   

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK3  

Kulturama (NANASVE) ÅK1+ÅK2  

Kulturama (NANASVE) ÅK3  

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE)   

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK3  

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK3  

Teknikprogrammet (TE)  

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)   

Nacka gymnasium (TEINFVE)  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)  
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Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan)  

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)   

Stockholm –Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE)  

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (SADESVE)  

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)   

Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)  

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK1+ÅK2  

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK3  

Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE)  

Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE)  

Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)  

Psykologigymnasiet (SABETVE)   

Lycée Français (Riksprislistan)  

Tyska skolan (Riksprislistan)  

Kristofferskolan (SAWALVE)   

Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)  

Ekonomiprogrammet (EK)  

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)  

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)   

Flygteknikutbildningen (FX)  

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)  
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 § XX KS/2021:58 

Revidering av firmatecknare 2021
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna 
återfinns i punkt 4, 5 och 10.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån, 
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse kommunstyrelsens 
ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens vice 
ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av följande personer: kommundirektör 
Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande avtal 
och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall för denne, 
ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för 
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar 
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat 
om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson 
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom Anna 
Liljegren, ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson att 
två i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej 
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Sara Netzell och Johan Porsin att med 
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), 
bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur underteckna 
kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro (kundnummer M 4471) och 
avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell, 
utredare Sandra Momic, verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef, 
myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren, 
enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin Nordenmalm, utredare Jonas Berkow, 
utredare Daniel Thor, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Pettersson, att två i förening 
eller en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber, 
avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel-Fall, administratör 
Marina Furukvist, administratör Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester eller 
annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen för att 
fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som firmatecknare för 
kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att 
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena Levin, 
Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin eller Marie-
Louise Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson Birgitta Eklund, Agneta Forsslund, Maria 
Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Eva Sköld, Åse Finnman, Charlotta Öhrvall 
och Nadja Warg två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil 
för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och 
Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på 
Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till 
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där kommunens 
firmatecknare efterfrågas.

______________________

Delges:
Ekonomienheten
Socialförvaltningen
HR-enheten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende
kommunövergripande avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats
Bergström eller, vid förfall för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i
förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda
Ståhl, ekonom Anna Liljegren, ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin
och ekonom Maria Johansson att två i förening eller en av dem i förening med en
av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim,

Sara Netzell och Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör
Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic,
verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef, myndighetschef Fuad
Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef
Linda Strömberg, enhetschef Karin Nordenmalm, utredare Jonas Berkow,
utredare Daniel Thor, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Pettersson, att två
i förening eller en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent
Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba
Sobel-Fall, administratör Marina Furukvist, administratör Lovisa Lidberg, och
assistent Åsa Hultberg.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör
Mats Bergström har som firmatecknare för kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje
tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne,
Lena Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin
Nordin eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och
skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att
underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Eva Sköld, Åse Finnman,
Charlotta Öhrvall och Nadja Warg två i förening att med elektronisk signatur
underteckna kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck
och Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration
på individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras.
Ändringarna återfinns i punkt 4, 5 och 10.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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 § XX KS/2021:373 

Förslag på bedömningsunderlag för bisyssla för kommunalråd 
och oppositionsråd
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på ett bedömningsunderlag för 
bisyssla för kommunalråd och oppositionsråd. Syftet är att vara vägledande vid bedömning 
av  bisysslor för kommunalråd och oppositionsråd. Målet är att dessa alltid ska vara fria från 
jäv eller misstanke om jäv pga bisysslor.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2021. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bedömningsunderlag för bisyssla 
    för kommunalråd och oppositionsråd.
2. Bedömningsunderlaget gäller från den 1 december 2021.
______________________

Delges:
Kommunstyrelseförvaltningen
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Kommundirektör

Bedömningsunderlag för bisyssla för kommunalråd och
oppositionsråd

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bedömningsunderlag för bisyssla

för kommunalråd och oppositionsråd.
2. Bedömningsunderlaget gäller från den 1 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på ett bedömningsunderlag för
bisyssla för kommunalråd och oppositionsråd. Syftet är att vara vägledande vid
bedömning av  bisysslor för kommunalråd och oppositionsråd. Målet är att dessa alltid
ska vara fria från jäv eller misstanke om jäv pga bisysslor.

Ärendet

1. Syfte
Denna underlag syftar till att vara vägledande vid bedömning av  bisysslor för
kommunalråd och oppositionsråd. Målet är att dessa alltid ska vara fria från jäv eller
misstanke om jäv pga bisysslor.

2. Definition av bisyssla
Med bisyssla avses i detta fall varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som ett
kommunalråd eller oppositionsråd har vid sidan om sitt förtroendeuppdrag som sådan.
Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Förtroendeuppdrag
inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.

Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Det handlar dock från fall till fall om en
bedömning av om bisysslor kan leda till en jävsituation eller om bisysslan i övrigt kan
anses olämplig: Detta är typiskt sett när bisysslan medför att den:
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● inverkar hindrande för arbetsuppgifterna,
● innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller
● påverkar arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren

(förtroendeskadlig bisyssla)

3. Fördjupar bedömningsunderlag för  bisyssla

3.1 Förtroendeskadlig bisyssla

Generellt i kommunal verksamhet ska saklighet och opartiskhet beaktas. Det är därför

angeläget att den förtroendevalda inte innehar andra uppdrag som kan rubba förtroendet

eller på annat sätt skada anseendet för Salems kommun och dess verksamheter. Om till

exempel bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som förtroendevald själv

verkar  - inom finns risk för att man kan misstänkas gynna sin egen rörelse före

kommunen. Förtroendeskada kan även uppkomma om Salems kommuns namn används i

syfte att legitimera verksamheten eller om bisysslan i det allmänna kan anses

oetisk/klandervärd.

3.2 Arbetshindrande bisysslor

Med arbetshindrande bisyssla avses att bisysslan på något sätt påverkar förtroendevalds

egna eller kollegornas möjligheter att bedriva effektivt arbete. Ett uppdrag som

kommunalråd kräver hög nivå av tillgänglighet och medför en betydande arbetsinsats. Å

andra sidan utförs arbetet inte med fast reglerad arbetstid. Det är upp till kommunalrådet

att utföra det arbete som dennes roll kräver. Bisysslan får inte vara så omfattande att den

kan skapa problem för andra förtroendevalda och anställda i deras utövande av sina roller

- eller vara så omfattande att den riskerar att framkalla ohälsa.

3.3 Konkurrerande bisysslor

Om en förtroendevald bedriver bisyssla med samma verksamhetsinriktning som finns

inom Salems kommun uppstår ett konkurrensförhållande mellan arbetsgivare och

arbetstagare. Bisysslor som innebär att förtroendevalda och arbetsgivare konkurrerar på

samma marknad är inte tillåtna.
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 § XX KS/2021:363 

Förslag om att godkänna hemställan om bisyssla
Valberedningen för Svenska Taxiförbundet har meddelat att de kommer föreslå att Lennart 
Kalderén (M) blir ny förbundsordförande. Valet sker på Svenska Taxiförbundets ordinarie 
kongress den 11 november 2021. Uppdraget beräknas kräva ca en arbetsdag per vecka.Med 
anledning av detta anmäler Lennart Kalderén denna bisyssla samt hemställer att 
kommunstyrelsen godkänner detta för tidsperioden den 11 november 2021 till och med den 
28 februari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av hemställan vid sitt sammanträde den 25 
oktober 2021 och ställer sig enhälligt bakom att kommunstyrelsen ska godkänna denna 
bisyssla. Lennart Kalderén (M) deltog inte i beslutet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner den av Lennart 
Kalderén anmälda bisysslan för perioden 211111-220228.

______________________

Delges:
Lennart Kalderén
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