
KALLELSE
2023-01-24

1 av 1

Kommunstyrelsen

Tid: 2023-02-06, kl. 19:00

Plats: Bergaholm

Ärenden:
1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

4 Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens brottsförebyggande 
arbete

5 Remissvar: Samverkan Stockholmsregionen - Gemensam målbild 2023-
2026

6 Årsbokslut för kommunstyrelsen

7 Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i 
Storsthlm

8 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella program i 
gymnasieskolan 2023

9 Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck

10 Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 
som ej verkställts

11 Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

12 Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

13 Åtgärd för minskad internbelastning i sjön Uttran

Rickard Livén Elina Peronius
Ordförande Sekreterare
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Gruppmöten

Borgerliga gruppen

Måndag 2023-02-06 kl 18.00
Konferensrum Bergaholm

Socialdemokraterna

Måndag 2023-02-06 kl 17.30
Konferensrum Lideby

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 1
 § X              KS/2023:20

Anmälningsärenden

-Beslut BoM 2022-12-06 § 61 Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden
- Beslut BoM 2022-12-06 § 62 Uppdatering av behovsutredning för miljö- 2021-2023, för tillsynsåret 
2023
- Beslut BUN 2022-12-06 § 79 Omfördelning inom ram för budget 2023
- Beslut KoF 2022-12-01 § 56 Förslag från RSF gällande eluppvärmning Berga bollplan
- Beslut KoF 2022-12-01 § 57 Redovisning av synpunkter och klagomål 2022
- Beslut SN 2022-12-07 § 85 Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022
- Anmälan av politiska sekreterare 2023-2026
- KSAU minnesanteckningar 2022-12-13
- KSAU minnesanteckningar 2022-01-23
- Protokoll KSTU 2022-12-14

Länk till anmälningsärendena. 

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

______________________

https://drive.google.com/drive/folders/1sNLJbz1bzJtcMa7saIWRKed_I-bbyO2j
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 2
 § X KS/2023:41

Delegationsbeslut

-Beslut 2022-12-19 Flaggning i Salems kommun
-Beslut 2022-11-29 Förordnande av kommundirektör

Länk till delegationsbesluten. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________

https://drive.google.com/drive/folders/1fMj_AWzios6-Y4TG26nJ74Nb06dto7Tb
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 3
 § X                  KS/2023:43

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

Enligt Salems kommuns arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige, KF 2021-02-25 § 5, 
ska respektive nämnd upprätta och anta en informationshanteringsplan. 

Informationshanteringsplanen är ett styrdokument som beskriver hur nämndens handlingar 
ska hanteras utifrån aspekterna av bevarande, gallring och förvaring. Allmänna handlingar 
som inte omfattas av planen får inte gallras eller förstöras.

Den föreslagna Informationshanteringsplanen ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2023 
och den tidigare dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen och dess enheter upphör 
samtidigt att gälla.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Informationshanteringsplanen för 

kommunstyrelsen. Planen ska gälla från den 1 januari 2023.

2. Kommunstyrelsen beslutar att dokumenthanteringsplanen från 2010 antagen av KS 
den 1 mars 2010 § 30, vilket innefattar samtliga enheter under kommunstyrelsen (KS 
stab, Ekonomikontoret, Personalavdelningen, IT -enheten, Serviceavdelning) ska 
upphöra att gälla retroaktivt per den 31 december 2022.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrica Mellergård
Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Informationshanteringsplanen för

kommunstyrelsen. Planen ska gälla från den 1 januari 2023.

2. Kommunstyrelsen beslutar att dokumenthanteringsplanen från 2010 antagen av
KS den 1 mars 2010 § 30,  vilket innefattar samtliga enheter under
kommunstyrelsen (KS stab, Ekonomikontoret, Personalavdelningen, IT -enheten,
Serviceavdelning) ska upphöra att gälla retroaktivt per den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Salems kommuns arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige, KF 2021-02-25 §
5, ska respektive nämnd upprätta och anta en informationshanteringsplan.

Informationshanteringsplanen är ett styrdokument som beskriver hur nämndens
handlingar ska hanteras utifrån aspekterna av bevarande, gallring och förvaring.
Allmänna handlingar som inte omfattas av planen får inte gallras eller förstöras.

Den föreslagna Informationshanteringsplanen ska gälla retroaktivt från den 1 januari
2023 och den tidigare dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen och dess enheter
upphör samtidigt att gälla.

Ärendet
Informationshanteringsplanen är ett av flera redskap för att uppfylla tryckfrihets-
förordningens, offentlighets- och sekretesslagens och arkivlagens villkor för allmänhetens
rätt till insyn i myndigheternas verksamhet.

Kommunstyrelsens nuvarande dokumenthanteringsplaner är från 2010. Den visar dels
hur organisationen såg ut 2010 och dels hur handlingar hanterades 2010. Sedan 2010 har
mycket skett gällande bland annat var förvaltningen diarieför och sparar handlingar och
att flera nya handlingstyper har tillkommit. Det finns också en del handlingstyper i den
nuvarande som inte längre är aktuella. Därtill har organisationen förändrats.

Informationshanteringsplanen omfattar samtliga enheter i kommunstyrelseförvaltningen
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och utgör kommunstyrelsens gallringsbelut. Handlingar som inte finns med i planen får
inte gallras. Detta innebär att en informationshanteringsplan ska vara en dynamisk plan
som ska revideras minst en gång per mandatperiod.

Till planen finns dels en riktlinje som kommer att antas på förvaltningsnivå och dels en
bilaga till riktlinjen som innehåller en samlad information över de tjänster och system i
vilka informationen hantering. I bilagan framgår också om informationen och/eller
tjänsten/systemet är informationsklassad samt om behandlingen av personuppgifter
förekommer och om behandlingen finns med i kommunstyrelsens registerförteckning.
Även dessa två dokument ska spegla nu-läget vilket innebär att de ska revideras minst en
gång per år. Riktlinjen och bilagan innehåller inte beslut om gallring.

Mats Bergström Ulrica Mellergård
Kommundirektör Dataskyddsombud

Bilaga:

1. Informationshanteringsplan, 5 delar
2. Utkast Riktlinje och bilaga för kännedom (antas på förvaltningsnivå)

Delges
Akten

Samtliga enheter under KS

https://drive.google.com/drive/folders/10fk_zSnQ-hVqi4M1G0XTrvbDQhbUtd3L


Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen

Antagen av Kommunstyrelsen den   §

Ska revideras minst en gång per mandatperiod.
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Innehållsförteckning

Nr. Avsnitt Sida

Inledning till informationshanteringsplanen 5.

Demokrati, ledning och styrning

1. Allmänt förekommande handlingar 6.

2. Arkiv och dokumenthantering 11.

3. Budget 12.

4. Diarieföring och posthantering 13.

5. Hantering av personuppgifter 14.

6. Hållbarhet 17.

7. Internkontroll redovisning 18.

8. Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 19.

9. Prognoser, statistik och översiktsplan 20.

10. Projekt 21.

11. Upphandling och inköp 23.

12. Årsredovisning och normerad delårsrapport 27.
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Nr. Kanslienheten Sida

13. Kommunikation 26.

14. Krisledning 29.

15. Nämndadministration 35.

16. Val- Administration av allmänna val och
folkomröstningar

38.

Nr. Ekonomienheten, i ett separat dokument Sidnumrering från det aktuella
dokumentet

17. Huvudbokföring 2.

18. Beställning av inköp 3.

19. Leverantörsfakturor 4.

20. Utanordning (utanordna betalning) 6.

21. Inkomna påminnelser och inkassokrav 7.

22. Kundfakturor 9.

23. Företagskort 11.

24. Anläggningsregister, anläggningsreskontra 12.

25. Moms 13.

3



26. Räkenskapssammandrag 14.

27. Övrigt 15.

HR-enheten, i ett separat dokument Sidnumrering från det aktuella
dokumentet

28. Arbetsmiljö 3.

29. Arbetsrätt och avtal 4.

30. Bemanning och personal 5.

31. Förhandling och facklig medverkan 14.

32. Receptionen 16.

33. Serviceenheten 18.

Nr. IT-enheten, i ett separat dokument Sidnumrering från det aktuella
dokumentet

34. IT 3.

Nr. Planärenden enligt plan och bygglagen, kart
och mät, i ett separat dokument

Sidnumrering från det aktuella
dokumentet

35. Plan och exploatering 2.
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36. Gatukostnader 4.

37. Plan 6.

38. Detaljplaner och områdesbestämmelser 8.

39. Kart- och mät 11.

Inledning till Informationshanteringsplanen
Informationshanteringsplanen är ett register över alla allmänna handlingar som förekommer i verksamheten såväl analoga som digitala. Planen är ett av flera
redskap för att uppfylla tryckfrihetsförordningens, offentlighets- och sekretesslagens och arkivlagens villkor för allmänhetens rätt till insyn i myndigheternas
verksamhet. Planen beskriver var handlingar förekommer och styr hur myndighetens allmänna handlingar hanteras. Planen är mediaoberoende.

Informationshanteringsplanen börjar gälla den 1 januari 2023 och innehåller kommunstyrelsens gällande gallringsbeslut. Allmänna handlingar som inte omfattas av
gallringsbeslut får INTE gallras eller förstöras.

Till informationshanteringsplanen finns en riktlinje som antas på förvaltningsnivå samt en bilaga till riktlinjen. Dessa två dokument är handlingar vars innehåll
kommer att behöva revideras i tätare intervaller än informationshanteringsplanen.  I dessa två dokument finns inga beslut om bevarande eller gallring.

Riktlinjen innehåller information om vad gallring och bevarande innebär samt hur informationshanteringsplanen är strukturerad. Bilagan redogör för de system och
tjänster som informationen lagras i samt informationsklassning av  dessa jämte information om systemet eller tjänsten innehåller personuppgifter. Samt om
personuppgiftsbehandlingen finns med i kommunstyrelsens registerförteckning.

För att få en fullständig bild över hanteringen bör samtliga tre delar, informationshanteringsplan, riktlinjen och bilagan läsas tillsammans.
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Arkivbildare /förvaltning/enhet/

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog
/Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

Demokrati, ledning och styrning

1. Allmänt förekommande handlingar

Avtal

Handlingar rörande avtal Ja Analog/
Digital

Lex/Akt Bevaras Bevara eller
gallra sid 42

5 år

Avtal,
kommunövergripande

Ja Analog/
Digital

Lex/Akt Bevaras Bevara eller
gallra sid 42

5 år

Avtal, förvaltning/
enhet/avdelningsnivå

Ja Analog/
Digital

Lex/Akt Bevaras Bevara eller
gallra sid 42

5 år

Avtal av enklare karaktär
och kort avtalstid

Ja Analog/
Digital

Lex/Akt gallras efter 2
år eller vid
inaktualitet

Bevara eller
gallra 1 sid 42

Cirkulär
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Cirkulär av betydelse för
verksamheten

Ja Digital Akten/Lex/
Google Drive

Vid inaktualitet Bevara eller
gallra 1 sid 68

Cirkulär av ringa eller
ingen betydelse för
verksamheten

Nej Digital Google Drive Vid inaktualitet Bevara eller
gallra 1 sid 68

Delegation

Delegationsbeslut Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 44

5 år Bevaras i akten där beslutet är fattat.

Delegationsförteckning Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 41

5 år

Delgivning

Delgivningskvitto/
mottagningsbevis

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras om
tillför
sakuppgift,
annars
handling av
mindre
betydelse
gallras efter 2
år

Bevara eller
gallra 1 sid 46

5 år, med akten

Enkla förfrågningar

Enkla förfrågningar och
svar oavsett medium

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex 2 år Bevara eller
gallra 1

Diarieförs i ett årsärende

Enkäter

Externa enkäter,
underlag och svar

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex 1 år Bevara eller
gallra 1 s 42

Interna enkäter,
underlag och svar,
sammanställning

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 s 42
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E-post, SMS och MMS

E-post, in- eller
utgående som tillhör ett
ärende

Ja/Nej- beroende
av innehållet. Om
det tillför
information i ett
ärende ska det
diarieföras.

Analog/
Digital

Akten/Lex Beroende på
innehållet,
ärendet
styr.

Med akten Behandlas som vilken in- eller utgående
handling om helst

E-post, in- eller
utgående som är av
ringa eller ingen
betydelse och som inte
tillhör ett ärende

Nej Analog/
Digital

Gmail Vid inaktualitet Behandlas som vilken in- eller utgående
handling om helst

SMS, MMS in- och
utgående

Ja/Nej- beroende
av innehållet. Om
det tillför
information i ett
ärende ska det
diarieföras.

Analog/
Digital

Akten/Lex Beroende på
innehållet,
ärendet styr

Med akten Behandlas som vilken in- eller utgående
handling om helst

E-post//SMS/MMS
loggar

Nej Digital Lagringsytan i form
av t.ex. telefon

Vid
inaktualitet,
beroende på
innehållet,
ärendet styr

Bevara eller
gallra 1 s 46

Inkomna eller
upprättade handlingar

Handlingar av vikt för
verksamheten, oavsett
medium

Ja Analog/
Digital

Lex/Ärendet Beroende på
innehållet,
ärendet styr.

5 år om över-
lämnande till
central-
arkivet

Handlingar av mindre
vikt för verksam-
heten oavsett medium

Nej/Ja Analog/
Digital

Lex/Ärendet 2 år eller vid
inaktualitet

Finns i samlings-
ärende i Lex eller i ett specifikt ärende
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Interna protokoll eller
motsvarande

Protokoll eller mötesan-
teckningar från
ledningsgrupp

Nej Digital Google Drive 2 år

Protokoll eller minnes-
anteckning från
arbetsplatsträff

Nej Digital Google Drive 2 år

Protokoll arbetsmiljö
skyddsrond mfl

Ja Analog
/Digital

Lex/Mapp i
arkivskåpet

Bevaras Bevara eller
gallra sid 49

5 år

Litteratur och tidskrifter

Information från andra
myndigheter och orga-
nisationer

Ja om de är av
vikt för
verksamheten

Digital Lex/Google Drive Vid inaktualitet

Facktidningar och
fackböcker

Nej Analog Bokhylla Vid inaktualitet

Dagstidningar Nej Analog Bokhylla Vid inaktualitet

Övrig litteratur och
tidskrifter

Nej Analog Bokhylla Vid inaktualitet

Lotteri

Handlingar rörande
inklusive beslut

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 3 år Lotterilagen (1994:1000)

Mål i domstol

Handlingar rörande Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 19

5 år

Beslut/Dom Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 19

5 år
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Fullmakt Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 19

5 år

Föreläggande Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 19

5 år

Stämningsansökan Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 19

5 år

Yttrande Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 19

5 år

Remisser

Externa remisser och
remissvar

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 43

5 år

Interna remisser och
remissvar

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 43

5 år

Revision

Handlingar rörande Ja Digital Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 18

5 år

Internkontroll Ja Digital Lex Bevaras 5 år

Synpunktshantering

Handlingar rörande Ja Digital Lex 2 år Bevara eller
gallra 1 sid 43

Diarieförs i ett årsärende

Utbildning

Handlingar rörande Nej Digital Google Drive Vid inaktualitet

Verksamhets-
planer

Handlingar rörande Ja Digital LEX Bevaras Bevara eller
gallra sid 41

5 år
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

2. Arkiv och dokumenthantering

Styrande dokument

Arkivreglemente Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 38

5 år

Arkivförteckningar Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 38

5 år

Arkivbeskrivning Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 38

5 år Upprättas enligt arkivlagen, §6 samt
offentlighets- och sekretess-
lagen, kap.4, 2§

Informations-/
dokumenthanterings-
planer

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 39

5 år

Särskilda gallringsbeslut Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 39

5 år

Övrigt

Leverans-
reversal

Ja Analog/
Digital

Lex/Pärm Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 39

5 år Kvitto över  handlingar levererade till
arkiv-
myndig-
heten
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

3. Budget

Budget Ja Digitalt Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 61

- Ingår i KS-, KF-diarieförda handlingar

Anvisningar Nej Digitalt Google Drive 2 år Bevara eller
gallra 1 sid 23

- Publiceras på intranät under perioden
den är aktuell.

Handlingar från
förvaltningar till
nämnder rörande

Ja Digitalt Se notering Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 10

- Handlingarna är tillgängliga
ekonomienheten. Ansvaret för
bevarande av handlingen ligger hos
upprättande nämnd. T.ex.
tjänsteskrivelser

Arbetsmaterial från
förvaltningar till
ekonomienheten

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Bevara eller
gallra 1 sid 7

- Handlingarna är tillgängliga
ekonomienheten. Arkivansvar för
enskilda handlingar ligger på
avsändande nämnd.

Projektorganisation Ja se notering se notering Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 35

se notering Se Projektorganisation i avsnitt Projekt
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/-tjänst

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

4. Diarieföring och posthantering

Diarier Ja Analog/
Digital

Lex
Pärm (äldre)

Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 39

Diarieförd handling Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1

Särskilt gallringsbeslut kan finnas
beroende av typ av handling.

Handlingar som inte
diarieförs

Nej Analog/
Digital

Akten/Google
Drive/
Pärm

Vid inaktualitet

Medgivande/
Fullmakt att öppna
person-
adresserad post.

Nej Analog Pärm i kassaskåp Vid inaktualitet Bevara eller
gallra 1 sid 58
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hän-
visning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

5. Hantering av personuppgifter (GDPR-administration)

Styrande dokument

Nämnd-
specifika styr-
dokument

Ja Digital Lex/Akt/
Google Drive/
Hemsidan

Bevaras 5 år

Förvalt-
nings-
specifika styr-
dokument och mallar

Ja Digital Lex/Akt/
Google Drive/
Hemsidan

Bevaras 5 år

Register-
förteckning

Ja Digital Records Bevaras Bevara eller
gallra sid 37

Övrigt Ja Digital Akten/Lex Bevaras 5 år

Personuppgiftsbiträde

Avtal, instruktion,
förteckning
underbiträde

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra sid 37

5 år

Checklista för kontroll av
avtalsuppfyllelse

Nej Analog/
Digital

Google
Drive/Akten

Vid inaktualitet Bevara eller
gallra sid 37

Personuppgiftsincident

Handlingar rörande Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra sid 37

5 år

Anmälan till tillsyns- Ja Analog/ Akten/Lex Bevaras Bevara eller 5 år
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myndigheten Digital gallra sid 37

Beslut från tillsyns-
myndighet

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra sid 37

5 år

Rapport och uppföljning Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra sid 37

5 år

Tillsyn

Beslut om tillsyn Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Handlingar rörande Ja Analog/
Digital

Akten/Lex 2 år 5 år

Rapport och uppföljning Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Övrigt

Anmälan av behandling
av personuppgifter till
dataskyddsombud

Ja Digital Records Vid inaktualitet Bevara eller
gallra sid 37

Handlingar rörande
begäran om rättelse,
radering, dataporta-
bilitet, invändning

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Gallras efter 1
år

Handlingar rörande
begäran av
registerutdrag

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Gallras efter 1
år

Bevara eller
gallra sid 37

Handlingar rörande utse,
förordna och entlediga
dataskyddsombud

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra sid 37

5 år

Förhandssamråd med
tillsynsmyndighet

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år
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Konsekvensbedömning Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Rapport och beslut

Handlingar rörande
rapport/bedömning av
anmälan

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Beslut Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Beslut om
överlämnande till annan
nämnd

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Beslut om
överlämnande till annan
myndighet

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Utredning och åter-
rapportering

Återrapportering till
anmälaren

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Utredning Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Övriga handlingar som
inkommit/
upprättats med
anledning av anmälan

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hän-
visning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

6. Hållbarhet

Styrdokument

Övergripande
styrdokument för
hållbarhet

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Handlingar rörande

Beslut gällande
hållbarhet

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Inkomna handlingar
rörande hållbarhet

Beroende av typ
av handling

Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Utgående handlingar
rörande  hållbarhet

Beroende av typ
av handling

Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

7.Intern kontroll av redovisning

Internkontrollrapport
med underlag

Nej Digital Server 7 år 5 år Sparas i pdf-format; vid behov - i
excel-format.

Internkontrollplan Ja Digital LEX 7 år 5 år pdf-format
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hän-
visning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

8. Kvalitetsarbete/verksamhetsutveckling

Handlingar rörande Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Enkäter/-
sammanställningar/
rapporter

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 23

5 år

Svar till Enkäter och
andra underlag

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Vid inaktualitet Bevara och
gallra 1 sid 23

Kvalitetsutmärkelser och
motsvarande
certifieringar

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 38

5 år

Nyckeltals
sammanställningar

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hän-
visning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

9. Prognoser, statistik, översiktsplan

Befolkningsprognos Ja Digital Google Drive Bevaras 5 år

Minnesanteckningar
plangrupp

Nej Analog/
Digital

Google Drive /
Pärm hos
planeringsstrateg

Vid inaktualitet

Strategiska planer Ja Analog/
Digital

Akten/Lex/
Google Drive

Bevaras 5 år

Riktlinjer bostads-
försörjning

Ja Analog Google
Drive/Akten/Lex

Bevaras 5 år

Statistikpaket SCB Nej Digital Google Drive Vid inaktualitet
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats/
system/
tjänst

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

10. Projekt

Avtal Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år

Delrapporter Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 35

5 år

Ekonomisk
slutredovisning

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 35

5 år

Förstudie Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 35

5 år

Projektdirektiv,
uppdragshandlingar

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 35

5 år

Projektplan, beslutad Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 35

5 år

Projektorganisation Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 35

5 år Till exempel projektets samman-
sättning, projektledare,deltagare,
delprojekt, deltagare, tidplaner,
fastställda budgetramar,
budgetansvar, attestregler, riktlinjer
för projektet

Protokoll/-
minnesanteckning med
deltagarlista och dag-
ordning

Ja Analog/
Digital

Akten/
Lex

Bevaras 5 år Se  nämnd-
administra-
tion

Slutrapport Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 35

5 år
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Utvärderingar Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras Bevara och
gallra 1 sid 35

5 år Om utvärdering görs

Övrigt

Handlingar rörande Ja/Nej Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras/Vid
inaktualitet

5 år Beroende vad det är
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvarings-
plats/
system/
tjänst

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hän-
visning
föreskrift

Avlämning till
central-
arkivet

Notering

11. Upphandling och Inköp

Ramavtal Upphandlingsärenden för ramavtal
hanteras och diarieförs hos Telge inköp
enligt gällande lagar.

Handlingar rörande
avrop på ramavtal via
Adda eller
Kammarkollegiet

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år Avser varor och tjänster inom ramavtal
som inte finns upphandlade för
kommunen av Telge inköp.

Efter avrop ska ramavtalet skickas till
Telge Inköp för registrering i
avtalsdatabasen, enligt anvisningar som
finns på kommunens intranät

Tilldelningbeslut Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år Tilldelas till det vinnande anbudet.
Absolut sekretess tills
tilldelningsbeslutet är offentliggjort.
Läggs i samma ärende som avtalet.

Övriga upphandlingar

Avtal med bilagor
inkomna till kommunen

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år Kopia av avtal ska skickas till Telge inköp
för registrering i avtals-
databasen/TIBAS.
(Gäller ej avtal med andra kommuner
som endast sparas i LEX)

Anbud/offert inkomna
till kommunen

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 3 år Kopia av anbud/offert ska skickas till
Telge inköp för registrering. Absolut
sekretess tills beslut fattats om antagen
leverantör.
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Ej antagna
anbud/offerter

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex 2 år Anbud/offerter  räknas som ej antaget
efter att beslut fattats i
upphandlingsärendet.

Kan gallras 2 år efter avtalets slut.

Övriga handlingar, t.ex.
förfrågningsunderlag,
utvärderingsprotokoll,
upphandlingsdokument
ation,
kravspecifikationer.

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 3 år Vid direktupphandling skickas
dokumentation av direktupphandlingen
till Telge inköp,enligt inom kommunen
gällande dokumentationskrav, enligt de
anvisningar som finns på kommunens
intranät.

Handlingar rörande
förfrågan om
förlängning av avtal,
inkomna till kommunen

Ja Analog /Digital Akten/Lex Vid inaktualitet Förfrågan inkommer oftast via e-post
från Telge inköp till kommunen, för
både ramavtal och direktupphandlingar

Övrigt

Överprövning samt
handlingar rörande
överprövning inkomna
till kommunen

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex
Bevaras

5 år Läggs i samma ärende som avtalet
Gäller ej ramavtal

Dom inkommen till
kommunen

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år Läggs i samma ärende som avtalet

Meddelande till EU
kommis-
sionen

Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år Läggs i samma ärende som avtalet
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media Förvaringsplats
/system/
tjänst

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

12. Årsredovisning och normerande delårsrapporter

Årsredovisningar och
delårsrapporter

Ja Digitalt Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 18

- Ingår i KS-, KF-diarieförda handlingar

Anvisningar Nej Digitalt Google Drive 2 år Bevara eller
gallra 1 sid 23

- Publiceras på intranät under perioden
den är aktuell.

Handlingar från
förvaltningar till
nämnder rörande

Ja Digitalt Se notering Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 18

- Handlingarna är tillgängliga
ekonomienheten. Ansvaret för
bevarande av handlingen ligger hos
upprättande nämnd. T.ex.  årsrapporter,
tjänsteskrivelse

Arbetsmaterial från
förvaltningar till
ekonomienheten

Nej (kan
förekomma hos
avsändande
nämnd)

Digitalt Se anmärkning Vid inaktualitet Bevara eller
gallra 1 sid 10

- Handlingarna är tillgängliga
ekonomienheten. Arkivansvar för
enskilda handlingar ligger på
avsändande nämnd. T.ex. text till
årsredovisningen på nämndsnivå

Resultat- och
balansräkning, noter,
drift- och
investeringsredovisning
samt kassaflödesanalys

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Bevaras 4 kap. 6 § Lag
2018:597

.- Excelerator-ark

Resultat- och
balansräkning på
kontonivå

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 61

- Excel-ark

Specifikation av
balanskonto

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 62

- Organiserade efter år, konto.

Kodplaner Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 61

- Organiserade efter år och koddel
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Arkivbildare /förvaltning/enhet/

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen/Kanslienheten

Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media
Analog/Digital

Förvaringsplats/
system/
-tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

Kanslienheten

13. Kommunikation

Bilder

Analoga bilder Nej Analog Kansliet Vid
inaktualitet

Vid behov, varje
udda år.

Digitala bilder/filmer Nej Digital Google
Drive/bildbank
genom
Mostphotos

Vid
inaktualitet

Cookies

Cookiefiler Nej Digital Förvaras på resp.
webbplats

5 år Syd-
Arkivera/SKR
1999:128

Om möjligt att ställa
in gallring med kort intervall.

Under förutsättning att de inte
föranleder någon åtgärd eller tillför
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sakuppgift i ett ärende

Extern
kommunikation

Handlingar rörande Nej Analog/digital Google Drive Vid
inaktualitet

Kommunguide Ja Analog Skåp Bevaras 5 år Upphörde 2021, men applicerbart på
motsv publikationer.

Analoga publikationer Ja Analog/
Digital pdf

Skåp (Hyllan vid
entrén till
kansliet) +
Google Drive

Bevaras 5 år

Taltidning Ja CD Kansliet Bevaras 5 år

Salem.se Nej Digital Systematisk
förvaring på
webb

Bevaras Ingen avlämning
sker till
centralarkivet men
bör avlämnas till
ett e-arkiv.

E-plikt, Kungliga biblioteket ställer
krav på att man skickar in artiklar,
mediefiler, mm till dem

Intern kommunikation

Intranät Nej Digital Systematisk
förvaring

Bevaras Ingen avlämning
sker till
centralarkivet men
bör avlämnas till
ett e-arkiv

Omfattas inte av e-plikt

Presskontakter

Handlingar rörande Nej Digital Google Drive. Vid
inaktualitet

Pressmeddelanden Ja Digital /Analogt Digital på Bevaras i 5 år
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salem.se/Lex press/nyhets
arkivet på
hemsidan

Socialamedier

Handlingar rörande
Facebook

Ja (frågor
inkomna)

Digital Lex 1 år Årsärende

Handlingar rörande
Instagram

Ja (frågor
inkomna)

Digital Lex 1 år Årsärende

Handlingar rörande
andra sociala medier

Ja (frågor
inkomna)

Digital Lex 1 år Årsärende

Övrigt

Annat förekommande Ja/Nej
- beroende av
handlingstyp

Digitalt Lex Bevaras om
diariefört

5 år
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Handlings-
typ

Diarieförs,
Ja/
Nej

Media
Digital/
Analog

Förvaringsplats/
system/-tjänst

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras” /V=
vid
inaktuallitet

Hän-
visning
föreskrift/

Avlämning till
central-
arkivet

Notering

14. Krisledning

Styrdokument

Övergripande
styrdokument för
krishantering

Ja Digital Lex Bevaras 5 år

Plan för extraordinär
händelse - Salems
kommuns
krishanteringsplan

Ja Digital Lex Bevaras 5 år

Reglemente för
krisledningsnämnd

Ja Digital Lex Bevaras 5 år

Risk- och sårbarhets-
analys

Ja Digital Lex Bevaras 5 år

Åtgärdsplan baserad på
risk- och
sårbarhetsanalysen

Ja Digital Lex Bevaras 5 å

Förvaltnings-
specifika risk- och
sårbarhets-
analyser inkl åtgärdsplan

Ja Digital Lex Bevaras 5 år

Instruktion för kommun-
direktörens uppgifter/
roll i krisberedskaps-
arbetet

Ja Analog/
Digital

Pärm/Lex Bevaras 5 år

Utbildnings- och Ja Digital Lex Bevaras 5 år
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övningsplan för
krishantering

Kriskommunikations-
plan

Ja Analog/
Digital

Lex/Google Drive/
Pärm

Bevaras 5 år

Handlingsplan för
POSOM-grupp

Ja Analog/
Digital

Lex/Google Drive/
Pärm

Bevaras 5 år

Rutiner för upplysnings-
centralen

Ja Analog/
Digital

Lex/Google Drive/
Pärm

Bevaras 5 år

Rutiner för krislednings-
arbete

Ja Analog/
Digital

Lex/Google Drive/
Pärm

Bevaras 5 år

Förvaltningsspecifika
krishanteringsplaner

Ja Analog/
Digital

Lex/Google Drive/
Pärm

Bevaras 5 år

Krisplaner för
samhällsviktig
verksamhet

Ja Analog/
Digital

Lex/Google Drive/
Pärm

Bevaras 5 år

“Fyrfältare”
Loggbok/analys/lägesbil
d/inriktning/kommunika
tion

Loggbok - löpande
under händelse - digitalt

Nej Digital Google Drive -
Avslutade
händelser

Gallras efter att
en digital logg
har upprättats

Loggbok - löpande
under händelse -
analogt

Nej Analog Analog - säkerhets-
samordnarens
kontor

Gallras efter att
en digital logg
har upprättats

Upprättad loggbok efter
händelsen är avslutad/
stängd

Ja Digital Lex Bevaras 5 år

Lägesbild och
konsekvensanalys

Nej Digital WIS Bevaras Överlämnas
digitalt eller

5 år
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analogt

Mötesanteckningar kris-
ledningsgrupp

Nej Digital Google Drive -
Pågående
händelse/-
avslutade
händelser

Vid inaktualitet

Övrigt

Antagna inriktningar
Samverkans-
funktion Stockholms-
regionen (SSR)

Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Remisser SSR Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Inkomna handlingar SSR Ja/Nej Digital Google Drive/Lex Bevaras/-
Gallras

5 år Beroende på vad

Hanter anmälan till och
från polis

Inkommande/-
utgående/polisanmälan/
beslut om vidare
utredning/ beslut om
nedlagd förunder-
sökning

Ja Analog/
Digital

Pärm hos
säkerhetssam-
ordnaren/Lex

Bevaras 5 år Läggs i ett årsärende

Dom Ja Analog/
Digital

Akten/Lex Bevaras 5 år Läggs i årsärende för polisanmälan

Hantera säkerhet

Ansökan om klassning
som skyddsobjekt

Ja Analog/
Digital

Lex/Säkerhets-
skåp

Bevaras 5 år

Beslut om klassning som
skyddsobjekt

Ja Analog/
Digital

Lex/Säkerhets-
skåp

Bevaras 5 år
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Larmlistor Nej Analog Hos respektive
deltagare i
larmlistan

Vid inakt

Larmlistor Nej Digital Google Drive -
larmlista

Vid inaktualitet

Årlig uppföljning
Länsstyrelsen

Ja Digital LEX Bevaras 5år

Hantera skadestånds-
ärenden

Årsärende

Anmälan till försäkrings-
bolag - Kommun-
försäkring

Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Anmälan till försäkrings-
bolag - Olycksfalls-
försäkring

Ja Digital Förvaras hos
försäkringsbolaget

Hanteras ej av
kommunen

Beslut skadeståndskrav Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Regresskrav- handlingar
rörande

Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Risk- och sårbarhets-
analyser

Analysunderlag Nej Analog/
Digital

Google Drive /
säkerhetssam-
ordnarens material

Vid inaktualitet

Risk- och sårbarhets-
analys

Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Övriga handlingar
rörande

Nej Analog/
Digital

Google Drive /
säkerhetssam-
ordnarensmaterial

Vid inaktualitet
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Yttrande till myndighet i
säkerhets-
frågor

Handlingar rörande Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Beslut yttrande Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Kamerabevakning

Ansökan Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Beslut Ja Analog/
Digital

LEX Bevaras 5 år

Handlingar rörande Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Remisser, inkommande
och utgående

Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Remissvar Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Grannsamverkan

Brottsföre-
byggande-
arbete

Ja Digital Google Dive Bevaras 5 år

Grannsamverkan -
Månadsbrev

Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Grannsamverkan -
Statistik

Ja Digital LEX Bevaras 5 år

Grannsamverkan  -
Områden

Nej Digital Google Drive -
Grannsamverkan

Vid inaktualitet

Grannsamverkan -
Beställningar

Nej Digital E-post Vid inaktualitet
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Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd
Inplacering i
säkerhetsklass -
de olika skyddsnivåerna

Ja Analog Säkerhetsskåp Bevaras 5 år
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
-tjänst

Gallringsfrist,
alt. “Bevaras”
/”Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

15.  Nämndadministration

Fullmäktige och styrelse
inklusive utskott och råd

Styrdokument,
reglemente,
arbetsordning

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid  41

5 år

Anmälningsärenden till
KS

Ja Analog/Digital Akten/Lex 2 år

Arvodesbestämmelser Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 11

5 år

Avsägelser, nominering Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1

5 år

Förtroende-
mannaregister

Nej Digital Troman Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 44

5 år

Anslagsbevis Nej Digital Episerver Vid inaktualitet Bevara eller
gallra 1 sid

- Bevaras i protokollen

Inbjudningar, tackbrev,
avtackningar

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 11

5 år

Kallelse/-
Föredragningslista

Ja Digital Lex 2 år Bevara eller
gallra 1 sid 44

Finns i mötet i Lex

Kungörelse (KF) Ja Digital Lex 2 år Bevara eller
gallra 1 sid 11

Finns i mötet i Lex

Minnesanteckning Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras 5 år
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Närvarolista/Underlag
arvodering

Nej Analog/Digital Pärm/
Troman

Bevaras i 7 år Bevara eller
gallra 1 sid 11

Bevaras i protokollen. Underlag i pärm
gallras efter 7 år.

Protokoll inkl bilagor Ja Analog/Digital Akten/Lex/
ärm

Bevaras Bevaras eller
gallra 1 sid 11

5 år

Tjänsteskrivelser Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras 5 år Del av protokollet

Voteringslista Nej Analog Akten/Pärm Bevaras Bevaras eller
gallra 1 sid 11

5 år Del av protokollet

Webbsändning från KF,
ljudupptagning/bild

Nej Digital Google Drive Bevaras Bevara eller
gallra 1
sid 11

5 år Till ett framtida e-arkiv

Övriga val

Begravningsförrättare
Förslag på  samt val av

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra sid 14

5 år

Vigselförrättare
Handlingar rörande

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra sid 13

5 år

Nämndemän -
Förslag på samt val av
till Södertälje tingsrätt

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevars 5 år

God man -
Förslag på samt val av
enligt fastighets-
bildningslagen
(1970:988) jordbruks-
och skogsbruks-
frågor

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras 5 år

God man -
Förslag på samt val av
enligt
fastighets-
bildningslagen
(1970:988) tätortsför-

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras 5 år
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hållande

Frågor till KF,
allmänhetens
frågestund

Handlingar rörande Ja Analog/Digital Lex Bevaras 5 år

Representation

Intern -
handlingar rörande

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevaras eller
gallras 1 sid 11

5 år

Extern -
handlingar rörande

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevaras eller
gallras 1 sid 11

5 år

Vänort

Handlingar rörande Ja Analog/Digital Lex Bevaras Bevaras eller
gallras 1  sid 11

5 år
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Handlingstyp Diarieförs,
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/-tjänst

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras” /
“Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

16. Val- Administration av allmänna val och folkomröstningar

Instruktion och
anvisning

Anvisning och
utbildningsmaterial från
Valmyndighet och läns-
styrelsen

Nej Digital Google Drive Vid inaktualitet Bevara eller
gallra 1 sid 27/
Valmyndig-
heten

Informationsmaterial,
kommunspecifikt

Nej Digital Google Drive Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 27

5 år

Omslag

Omslag med ytterkuvert
från godkända budröster

Ja Analog Centralarkivet Bevaras fram
till nästa
allmänna val
vunnit laga
kraft

Bevara eller
gallra 1 sid 27/
Valmyndig-
heten

Omslag med budröster
som underkänts och tagits
omhand

Ja Analog Centralarkivet Bevaras fram
till nästa
allmänna val
vunnit laga
kraft

Bevara eller
gallra 1 sid 27/
Valmyndig-
heten

Brevröster

Brevröster, för sent
inkomna

Nej Analog Centralarkivet Bevaras fram
till dess att
valet vunnit
laga kraft
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Protokoll

Protokoll över mottagna
förtidsröster

Nej Analog Centralarkivet Bevaras fram
till nästa
allmänna val
vunnit laga
kraft

Bevara eller
gallra 1 sid 27/
Valmyndig-
heten

Röstkort

Röstkort uppsamlade i
röstnings- och vallokal

Nej Analog Gallras direkt,
sekretess-
gallring

Bevara eller
gallra 1 sid 27

Uppföljning

Uppföljning av ex. lokaler,
transporter, kommunala
bud, intern och extern
information kommunens
planeringsunderlag till
nästa val

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 28/
Valmyndig-
heten

5 år

Uppföljning av röstmot-
tagningen -
kommunens planerings-
underlag till nästa val

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 28/
Valmyndig-
heten

5 år

Valdistrikt

Valdistrikt, kartor och kod-
förteckning över
valdistrikt

Ja Analog/Digital Akten/Lex Bevaras Bevara eller
gallra 1 sid 28

5 år

Väljarförteckning

Väljarförteckning
(röstlängd)

Nej Analog Centralarkivet Bevaras fram
till nästa
allmänna val
vunnit laga
kraft

Bevara eller
gallra 1 sid
28/Valmyndig-
heten
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Informationshanteringsplan för Ekonomienheten

- Ingår i Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen antagen av Kommunstyrelsen
den xx februari 2023 § x.



Innehållsförteckning Ekonomi

Avsnitt Sida

17. Huvudbokföring 2.

18. Beställning av inköp 3.

19. Leverantörsfakturor 4.

20. Utanordning (utanordna betalning) 6.

21. Inkomna påminnelser och inkassokrav 7.

22. Kundfakturor 9.

23. Företagskort 11.

24. Anläggningsregister, anläggningsreskontra 12.

25. Moms 13.

26. Räkenskapssammandrag 14.

27. Övrigt 15.

1



Arkivbildare /förvaltning/enhet/

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomienheten

Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

17. Huvudbokföring

Verifikationer Nej Digitalt ERP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 61

Bokföring med
underlag

Nej Analogt Pärm 7 år (se notering) 3 kap. 13 § Lag
2018:597

2 år Sorteras efter ver. nummer.
Underlag av större
betydelse för kommunen
bevaras digitalt med
verifikationen.
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

18. Beställning av inköp

Order-
bekräftelse

Nej Digitalt Gmail Vid inaktualitet Bevara eller gallra 1
sid 64

- Inkommer från leverantör
till beställare via mail.
Gallras när leverans med
följesedel  har anlänt.

Följesedel Nej Analogt Pärm Vid inaktualitet, se
notering

Bevara eller gallra 1
sid 63

Nej Sätts in i pärmen vid
mottagning. Kan gallras
efter att ha avstämts mot
faktura, förutsatt att det ej
är en samlingsfaktura.

Reklamation Nej Digitalt Gmail Gallras efter att
ärendet är avslutat

Bevara eller gallra 1
sid 64

- Skrivelse till leverantör vid
reklamerande av
ofullständig leverans eller
fel på vara.

Faktura Se leverantörsfakturor
avsnitt 19.
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

19. Leverantörsfakturor

Leverantörs-
reskontra

Nej Digitalt ERP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 62

-

Elektroniska
leverantörs-
fakturor

Nej Digitalt ERP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 62

- Elektronisk faktura
inkommer direkt till
VAN-operatör som digital fil
innan den skickas vidare till
Unit4 ERP. Inga pappers-
original förekommer.

Leverantörs-
fakturor via
skannings-
bolaget

Nej Se notering. ERP (se notering) Bevaras (se notering) Bevara eller gallra 1
sid 62

- Fakturor inkommer från
leverantör till skannings-
bolaget. Skickas sedan
vidare elektroniskt till
skanningsbolaget  gallrar
original efter 7 år.

Direkt inkomna
pappers-
fakturor

Nej Analogt Pärm 7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

2 år Skannas av
ekonomienheten och mailas
till skanningsbolaget. Till
denna kategori räknas även
fakturor som förvaltningar
själva har mailat till
skanningsbolaget - de
fysiska exemplaren  förvaras
på respektive enhet.

Filer från
skannings-
bolaget

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

- Innehåller leverantörs-
fakturor för inläsning

4



Underlag till
fakturor från
leverantörer till
förvaltningar

Nej Se notering Se notering Se notering - Ansvaret för att underlag
bifogas och arkiveras med
fakturan ligger hos
attestant.

Filer från
leverantörer
med underlag
till fakturor

Nej Se notering Se notering 7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

- Fakturor hänvisar ibland till
filer med underlag, t.ex. via
webblänk. Ansvaret för att
filerna bifogas och arkiveras
med fakturan ligger hos
attestant.

Säkerhets-
loggar från
Inyett inför
utbetalning

Nej Digitalt Inyett Vid inaktualitet Bevara eller gallra 1
sid 64

- Loggar över misstänkta fall
av dubbletter, bluffakturor,
ej innehavd F-skatt,
upphörda bankkonton och
kontroll av belopp.

Betalfiler från
ekonomi-
systemet

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

- T.ex. till Unit4 och
Bankgirocentralen

Filer med åter-
redovisning
från banken

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

- Bankens specifikation över
utbetalda fakturor.

Bokföring Nej Digitalt ERP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 61

-
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

20. Utanordningar (utanordna utbetalning)

Utanordningar
med underlag
för skanning

Nej Analogt Pärm, förvaras
hos förvaltningar,
ansvaret ligger
hos attestant.

7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

- Kopian skickas från
förvaltning till
skanningsbolaget.

Utanordningar
med underlag
direkt in-
komna till
ekonomi-
enheten

Nej Analogt Pärm 7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

2 år T.ex. redovisning av
handkassa, återbetalning till
kund.

Bokföring Nej Digitalt ERP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 61

-
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

21. Inkomna påminnelser och inkassokrav

Påminnelser Nej Analogt Pärm Vid inaktualitet: gallras
efter betalning

Bevara eller gallra 1
sid 62

- Ordnas efter leverantör

Inkassobrev Nej Analogt Se notering Se notering Bevara eller gallra 1
sid 63

Se notering Gallras efter att ärendet är
avslutat om betalning
genomförts innan inkasso-
brevet inkommer. Hanteras
som manuell lev.faktura om
påförd avgift ska betalas.

Bestridanden
till leverantör
eller inkasso-
företag

Nej Analogt Pärm Vid inaktualitet: gallras
när ärendet är avslutat

- Förekommer om kravet är
fel. Bestridanden görs ofta
över telefon med an-
teckning i pärmen.

Delgivnings-
kvitton från
Kronofogden

Nej Analogt Pärm 7 år - Ordnas efter leverantör.
Original skickas till
Kronofogdemyndigheten.
Kopia sparas i pärmen.

Bestridanden
till Krono-
fogden

Nej Se notering Pärm 7 år - Förekommer om KFM:s
kravet är fel.

Beslut från
Kronofogden

Nej Analogt Se notering Se notering - Ifall fordran avskrivs eller
återkallas, förvara i pärmen
i 7 år. Ifall beslut om att
betala, hantera som
underlag till utanordning.
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Bokföring Nej Digitalt ERP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 62

- Verifikationer
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

22. Kundfakturor

Kundreskontra Nej Digitalt ERP, EDP Future Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 62

-

Underlag,
specifikationer
till
kundfakturor

Nej Analogt Pärm 10 år Bevara eller gallra 1
sid 64

5 år Från förvaltningar till
ekonomienheten

Underlag för
makulering,
rättelser och
av-/nedskrivnin
g av
kundfakturor

Nej Analogt Pärm 10 år Bevara eller gallra 1
sid 64

5 år Från förvaltningar till
ekonomienheten

Specifikation
från banken för
inbetalningar
på fakturanivå

Nej Analogt Pärm 10 år 5 år Specifikation över inbetalda
fakturor

Återrapporteri
ngsfiler och
autogiro-filer
från banken

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

- Specifikation över inbetalda
fakturor matas in i ekonomi-
systemet. Banken sparar
informationen i tre
månader

Filer från
ekonomienhet
en till
inkassobolag

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Vid inaktualitet: efter
inläsning hos
inkassobolaget

Filer med fakturor som
överförts till långtids-
bevakning
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Reskontra för
långtids-
bevakning och
inkasso

Nej Digitalt Visma Vid inaktualitet: får
gallras när ärendet är
avslutat

- Bl.a. amorteringsplaner

Filer från
inkassobolaget

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

Specifikation över inbetalda
fakturor

Medgivanden
till autogirering

Nej Analogt Pärm Vid inaktualitet - Från kunder

VA-ägarbyte
flyttanmälan

Nej Analogt Pärm 10 år 5 år Från kund till
ekonomienheten

Bokföring Nej Digitalt ERP, EDP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 62

- Verifikationer
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

23. Företagskort

Register över
företagskort-
innehavare

Nej Digitalt Drive 7 år -

Ansöknings-
blanketter

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år 5 år Original skickas till banken
och kopia sparas hos
ekonomienheten.

Intyg från
kortinnehavare
om
ansvarstagande

Nej Analogt Pärm 7 år Nej Förvaras på
ekonomienheten
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

24. Anläggningsregister, anläggningsreskontra

Anläggnings-
register

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 61

- Bokslutsbilaga till årsbokslut

Anläggnings-
reskontra

Nej Digitalt ERP 17 år 9 kap. 1 § andra
stycket
Skatteförfarandeföror
dning (SFF
2011:1261)

-

Underlag Nej Analogt Pärm 17 år 9 kap. 1 § andra
stycket SFF
(2011:1261)

5 år Sorteras efter
verifikationsnummer

Inventerings-
listor

Nej Analogt Pärm 7 år 3 kap. 13 § Lag
2018:597

5 år Skapas under året

Årsboksluts-
specifikation
till
balanskonton
för pågående
investeringar

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 61

- Från ERP:s meny
Anläggningar att aktivera

Fakturor Nej Digitalt ERP 17 år 9 kap. 1 § andra
stycket SFF
(2011:1261)

- Hanteras i övrigt som andra
leverantörsfakturor.

Bokföring Nej Digitalt ERP Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 61

- Verifikationer
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

25. Moms

Ansökan om
ersättning för
kommunmoms
med underlag

Nej Analogt Pärm 17 år 9 kap. 1 § andra
stycket SFF
(2011:1261)

10 år Ludvikamoms

Momsdeklarati
on med
underlag

Nej Analogt Pärm 17 år 9 kap. 1 § andra
stycket SFF
(2011:1261)

10 år Riksmoms
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning föreskrift/ Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

26. Räkenskapssammandrag

Fördelnings-
nycklar

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år Bevara eller gallra 1
sid 63

- I fördelningsnycklarna
anges hur stor andel av
kostnader ska placeras på
olika verksamheter.

Räkenskaps-
sammandrag

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

7 år Bevara eller gallra 1
sid 63

- Excel-format. Den fil, som
lämnats in till SCB.
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning föreskrift/ Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

27. Övrigt

Budget och
årsredovisning

Se under  Demokrati,
ledning och styrning

System-
dokumentation

Nej Digitalt Server i Salems
kommun

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 62

-
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Informationshanteringsplan för HR-enheten

- Ingår i Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen antagen av Kommunstyrelsen
den xx februari 2023 § x.



Innehållsförteckning HR

Nr. Avsnitt Sida

28. Arbetsmiljö 3.

29. Arbetsrätt och avtal 4.

30. Bemanning och personal 5.

31. Förhandling och facklig medverkan 14.

32. Receptionen 16.

33. Serviceenheten 18.

2



Arkivbildare /förvaltning/enhet/

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen/HR-enheten

Handlingstyp Diarieförs

Ja/
Nej

Media

Analog/
Digitalt

Förvaringspla
ts/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

28. Arbetsmiljö

Arbetsmiljö-
utredning,
verksamhet

Nej Analog Pärm Bevaras Arbetsmiljölagen
(AML)

5 år Diarieförs hos verksamheten av resp. chef

Arbetsmiljö-
utredning,
individärende

Nej Digital Digitalt Adato Bevaras AML 5 år Bevaras i Adato så länge personen är anställd

Protokoll
arbetsmiljö

Nej Analogt Pärm Bevaras AML 5 år Skyddsronder. CESAM

Systematiskt
arbetsmiljö-
arbete, hand-
lingar rörande
inkl tidplan och
riskbedömning

Nej Digitalt Digitalt stöd
för
systematiskt
miljöarbete

Bevaras AML 5 år Bevaras digitalt så länge arbetsplatsen finns
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Handlingstyp Diarieförs

Ja/
Nej

Media

Analog/
Digitalt

Förvaringspla
ts
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

29. Arbetsrätt och avtal

Domar och
handlingar från
arbets-
domstol och/eller
tingsrätt

Ja Digital/
Analogt

Lex/Pärm hos
HR

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 21

5 år

Fullmakt, ombud
och företrädare
för kommunen

Ja Digital/
Analogt

Lex/Pärm hos
HR

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 21

5 år

Förhandlings-
protokoll med
bilagor från
central sam-’
verkan med
fackliga
organisationer

Nej Analogt Drive/Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 21

5 år

Kollektivavtals-
protokoll

Ja Digital/
Analogt

Lex/Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 21

5 år

Stämnings-
ansökan,
handlingar
rörande

Ja Digital/
Analogt

Lex/Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 21

5 år

Tviste-
protokoll

Ja Digital/
Analogt

Lex/Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 21

5 år

Underlag för
framställda krav,
handlingar
rörande

Ja Digitalt Lex Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 21

5 år
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Handlingstyp Diarieförs

Ja/
Nej

Media

Analog/
Digitalt

Förvaringspla
ts/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

30. Bemanning och personaluppföljning

Avveckling

Arbetsgivar-
intyg/Tjänst-
göringsintyg

Nej Digital Hos
utfärdaren
(eCompanion)

2 år Bevara eller gallra 1
sid 50

Arbetsgivarintyg skrivs av den gemensamma
lönenämnden medan
Tjänstgöringsbetyg/intyg av närmaste chef

Avgång/-
Begäran om
entledigande-
arbetstagarens
egen begäran
handlingar
rörande

Ja Digitalt/
Analogt

Lex/Personala
kt

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 50

2 år efter avslut

Avgångs-
vederlag/-
entledigande
dödsfall

Ja Digitalt/
Analogt

Lex/Personala
kt

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 50

2 år efter avslut

Löne-
rapportering

Mertid- och
övertidsjournal

Nej Digitalt Hos
utfärdaren
(eCompanion)

3 år

Personal-
statistik

Nej Digitalt/
Analogt

Kansliet Vid inaktualitet Årsbokslut/delårsbokslut

Semester -.avslag Nej Digitalt eCompanion Vid inaktualitet

Semesterlistor Nej Digitalt eCompanion Vid inaktualitet
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Tjänstgörings-
rapport

Nej Digitalt eCompanion Vid inaktualitet

LAS Lagen om anställningsskydd

LAS-listor Ja Digitalt Lex Vid inaktualitet

Besked om varsel
om att
tidsbegränsad
anställning inte
kommer
förlängas

Ja Digitalt/
Analogt

Lex/Personala
kt

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 50

2 år efter avslut

Konventering-
arbetstagaren
avsäger sig
konventering

Ja Analogt Lex/
Personalakt

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 50

2 år efter avslut

Mottagnings-
kvitto för besked
om att
tidsbegränsad
anställning inte
kommer
förlängas
Åberopande av
företrädesrätt

Ja Digitalt/
Analog

Lex/
Personalakt

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 50

2 år efter avslut

Övriga handlingar
rörande

Ja/Nej Digital/
Analog

Lex/
Personalakt

Bevara eller gallra 1
sid 50

2 år efter avslut Beroende på innehållet i handlingen

Kompetens-
utveckling

Handlingar
rörande

Nej Digitalt/
Analog

Personalakt/C
hef

Vid inaktualitet Beroende på innehållet i handlingen

Medarbetar-
samtal

Nej Digital Google drive Vid inaktualitet

Merit-
handlingar

Nej Digitalt/
Analogt

ReachMee/Ho
s chef

Gallras vid
inaktualitet
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Utbildnings-
bevis/intyg

Nej Analogt Hos chef Vid inaktualitet

Lönebildning

Lönesättning,
underlag/för-
handling

Nej Digitalt eCompanion Vid inaktualitet Bevara eller gallra 1
sid 52

Lön

Arbetstids-
schema

Nej Digitalt eCompanion 2 år

Arvoden Ja Digitalt Troman 2 år

Kvitto Nej Analogt Pärm 7 år

Flextidssam-
manställning

Nej Digitalt eCompanion Vid inaktualitet Sker årligen i september

Kontrolluppgift/-r
ättelse

Nej Digitalt eCompanion Filen bevaras

digitalt, 10 år
Detta sker månatligen

Ledighetsan-
sökan- kortare än
6 mån

Nej Analogt Pärm Gallras 2 år efter
avslutad ledighet

Bevara eller gallra 1
sid 53

Ledighets-
ansökan över 6
månader

Nej Analogt Pärm/Personal
akt

Bevaras i pärm till
avslutad ledighet
därefter i därefter
Personalakt

Bevara eller gallra 1
sid 53

Avser barn, studie- och andra tjänstledigheter

Ledighet med lön
för fackliga
uppdrag

Nej Analogt Pärm 2 år Bevara eller gallra 1
sid 52

Löneavdrag Nej Digitalt eCompanion 2 år Bevara eller gallra 1
sid 52

Löneskuld Bevakas och hanteras via ekonomikontoret

Lönelistor Nej Digitalt eCompanion 10 år Bevara eller gallra 1
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sid 53

Löne-
specifikationer

Nej Digitalt eCompanion Vid inaktualitet Bevara eller gallra 1
sid 53

Löne-
underlag för
konsulter-
/arvodister

Nej Analogt eCompanion 2 år Bevara eller gallra 1
sid 53

Kontaktpersoner/familjehem sker via lön.
Övriga sker via faktura till ekonomi

Löneunderlag Ja Analogt/
Digitalt

Pärm
eCompanion

2 år Bevara eller gallra 1
sid 53

Analogt om rapporterna sändes per papper,
annars via eCompanionet

Skatter.
handlingar
individnivå,
rörande

Ja Analogt eCompanion 10 år Bevara eller gallra 1
sid 53

(Jämkningar mm, skickas till HÅBO)

Timrapporter Ja Analogt/
Digitalt

Pärm
eCompanion

2 år Bevara eller gallra 1
sid 53

Analogt om rapporterna sändes per papper,
annars via eCompanionet. Vi bör arbeta för att
få samtliga chefer till att anv. eComp.

Tidredovisning Nej Digitalt eCompanion 2 år Bevara eller gallra 1
sid 53

Utmätning i
lön, beslut om

Ja Analogt eCompanion 2 år Bevara eller gallra 1
sid 53

Omplacering

Omplacering,
handlingar och
beslut rörande

Ja Digitalt/
Analogt

Lex/Akt Bevaras i
personalakt

5 år efter avslut

Pension

AFA-
Förfrågningar
/Beslut

Nej Analogt Pärm Gallras vid
pensionsavgång

Bevara eller gallra 1
sid 54

Ansökan- om
pension,
handlingar

Ja Analogt Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 54

8



rörande

Entledigande av
ansökan om
pension.
Pensionsbrev från
och med
2015-04-01

Ja Analogt Akt Bevaras

Pension.
förhands-
beräkning

Nej Analogt Akt Gallras vid
pensionsavgång

Bevara eller gallra 1
sid 55

Pensions-
underlag
handlingar
rörande

Nej Analogt Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 55

Personalvårds-
handlingar

Disciplinpåföljd,
handlingar
rörande

Nej Analogt/
Digitalt

Personalakt
System

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 55

5 år efter avslut/vid
avslut

Skriftliga varningar i akten

Förmåner, beslut
om

Nej Digitalt/
Analogt

eCompanion/p
ärm

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 55

5 år

Försäkrings-
avtal om

Ja Analogt Pärm Bevaras Bevara eller gallra sid
55

5 år

Läkarintyg Nej Digitalt Adato Gallras vid avslut

Minnesgåvor,
underlag,
handlingar
rörande

Nej Analogt Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 55

10 år

Rehabilitering

Arbetsträning-
dokumentation

Nej Digitalt Adato Gallras vid avslut
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Arbetsskada,
handlingar
rörande, inkl
läkarintyg

Nej Digitalt Digitalt stöd
för
systematiskt
miljöarbete/A
dato

Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 56

Bedömning av
arbetsförmåga

Nej Digitalt Adato Gallras vid avslut Lista över samtliga arbetsuppgifter som ingår i
ordinarie arbete

Beslut om
förstadagsintyg

Nej Analogt/
Digitalt

Pärm/Akt
Adato

Gallras vid avslut

Företags-
hälsovård -
bedömning
arbetsförmåga

Nej Digitalt Adato Gallras vid avslut

Försäkrings-
kassan -
dokumentation

Nej Digitalt Adato Gallras vid avslut

Försäkrings-
kassan - beslut
avseende
arbetslivs-
inriktad
rehabilitering

Ja Analogt Pärm Bevaras 10 år

Försäkrings-
kassans beslut
avseende sjuk-
ersättning

Ja Analogt Pärm Bevaras 10 år

Försäkrings-
kassans förfrågan
och svar om
anställds
inkomst/års-
arbetstid

Ja Analogt Pärm 2 år

Handlingsplan-
rehabilitering

Nej Digitalt Adato Bevaras 2 år efter avslut
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Handlingsplan-
missbruk

Nej Digitalt Adato Bevaras 2 år efter avslut

Kompetens-
utvecklings-
insats, doku-
mentation

Nej Analogt Hos chef Vid inaktualitet

Livränta,
handlingar
rörande

Nej Analogt Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 57

2 år efter avslut

Rehabilitering-
möte, handlingar
rörande

Ja Digitalt Adato Bevaras 2 år efter avslut

Rekrytering av ny
medarbetare och
introduktion

Annons Nej Digitalt ReachMee 2 år

Ansöknings-
handling, erhållen
tjänst

Nej Analogt Pärm hos chef Gallras vid
inaktualitet

Ansöknings-
handling, ej
erhållen tjänst

Nej Digitalt ReachMee 2 år

Anställnings-
avtal

Ja Analogt Akt Bevaras i
Personalakt

Bevara och gallra 1
sid 57

2 år efter avslut av
anställning

Bisyssla,
handlingar
rörande inklusive
beslut

Ja Analogt Akt Gallras vid avslut Bevara och gallra 1
sid 57

Feriearbete,
ansökan, närvaro
mm

Nej Analogt Pärm hos chef Gallras vid avslut Bevara och gallra 1
sid 57

Intresse- Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Bevara och gallra 1
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ansökning
(spontana)

sid 57

Introduktions-
program

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet

Sekretess och
tystnads-
plikt samt på-
minnelse om

Nej Analogt Pärm hos chef Vid inaktualitet-
gallras vid avslut

Utdrag ur be-
lastnings-
registret

Nej Analogt Pärm hos chef Bevaras

Utlåtande från
referenter m fl

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet

Särskilda an-
ställnings-
former

Beslut från
arbets-
förmedling
avseende bidrag

Ja Analogt Pärm Bevaras 5 år

Rekvirering av
statsbidrag

Ja Digitalt Arbetsförmedl
ingens
hemsida

2 år

Statistik och
uppföljning

Lönestatistik (
inklusive analys
av utfall)

Nej Digitalt eCompanion
(Löneenheten)

Vid inaktualitet

Medarbetar-
enkät samt
samman-
ställning/-
rapport

Ja Digitalt Springlife Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 55

10 år
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Personal-
statistik/-
nyckeltal

Nej Digital eCompanion Vid inaktualitet

Personalupp-
följning- analys av
nyckeltal, trender,
intern- och extern
rekrytering
mångfald, sjuk-
frånvaro mm

Nej Digitalt eCompanion Vid inaktualitet Årsbokslut, delårsbokslut, Novemberstatistik
mm
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Handlingstyp Diarieförs

Ja/
Nej

Media

Analog/
Digitalt

Förvaringspla
ts/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

31. Förhandling och facklig medverkan

Anmäla fackligt
förtroendevald

Ja Analog Pärm Bevaras 5 år

Facklig tid,
rapport och
samman-
ställning

Ja Analog Pärm 2 år Bevara eller gallra 1
sid 51

Förhandlings-
protokoll,
individärende

Ja Analog Personalakt Bevaras 2 år efter avslutad
anställning

Förhandlings-
protokoll, övriga
ej individnivå

Ja Analogt Pärm Bevaras 5 år

Förhandlings-
protokoll löner,
löneöversyn
revisions-
handlingar med
bilagor

Nej Analogt Pärm 10 år Bevara eller gallra 1
sid 51

Lokalt kollektiv-
avtal (LOK)

Ja Digitalt/
Analogt

Lex/Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 51

5 år

Löneöversyn,
underlag

Ja Analogt Pärm 2 år

Protokoll-
förhandlingar
enligt MBL

Ja Analogt Pärm Bevaras Bevara eller gallra 1
sid 51

5 år
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Protokoll med
bilagor från
samverkan

Ja Analogt Pärm 2 år Bevara eller gallra 1
sid 51

5 år

Skyddsombud

Organisation och
förteckning över
skydds-
ombud

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet

Visselblåsning

Anmälan -muntlig Nej Analog/
Ljudin-
spelning

Lex/Personala
kt

Bevaras 3 år Av Prop 2020/21:193, Genomförande av
visselblåsardirektivet, framgår bland annat att
regeringen anser att intresset av bevarande,
dvs. intresset av allmänhetens insyn i allmänna
handlingar, behovet av information för
rättskipningen och förvaltningen,
kulturarvsaspekten samt forskningens behov,
överväger intresset av gallring. Man fann
därför inga skäl till att införa en särskild
bestämmelse om gallring. Inte heller i
Riksarkivets generella föreskrifter finns det
stöd för gallring av sådana handlingar.

Anmälan
- skriftlig

Ja Analog/
Digital

Lex/Personala
kt

Bevaras 3 år

Uppföljnings-
ärende

Ja Digital Lex/Personala
kt

Bevaras 3 år

Övrig handlingar
rörande

Ja Digital Lex/Personala
kt

Bevaras 3 år
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Handlingstyp Diarieförs

Ja/
Nej

Media

Analog/
Digitalt

Förvarings-
plats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

32. Receptionen

Beställning av
telefonabonne-
mang, mobiler
och SIM-kort

Nej Digitalt
/Analog

Tele2,
TSO/E-post/
Pärm

2 år Mex.anknytningslista på Driven.
Information om abonnemang hos Tele2.
Mobilbeställningar skrivs ut och sätts i pärm

Beställning av
ID-kort,
handlingar
rörande

Nej Analog Pärmar i
brandskyddskå
p

Gallras efter kortets
giltighetstid + 1 år
därefter.

Korten giltiga 5 år

Nycklar/
Passerkort

Nej Analog Pärmar 2 år efter
inaktualitet

Påskriven kvittens för nycklar till lokal samt
passerkort.

SL-kort, hantering Nej Digitalt Google-
kalender

Vid inaktualitet

Underlag
borgerlig vigsel

Nej Analog/
Digital

Pärm Bevaras Ja

Lokalbokningar Nej DIgitalt
2023

Murgrönan som from 20230101 kommer att
bli digital

Tennisbokning Nej Digitalt Google-
kalender

Vid inaktualitet

Beställning av
visitkort

Nej Digitalt E-post Vid inaktualitet

Personal-
beställning/
Avslut

Nej Digitalt E-post Vid inaktualitet
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Loomis Nej Analog Pärm 10 år Kvittenskopia och kvitto (inlämnad)

Kommunvaser Nej Analog Pärm Vid inaktualitet kopia på internfaktura
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Handlingstyp Diarieförs

Ja/
Nej

Media

Analog/
Digitalt

Förvaringspla
ts/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
centralarkivet, om
bevaras

Notering

33. Serviceenheten

Beställningar Fika Nej Digitalt/
Analog

Korg Vid inaktualitet

Fixarservice Nej Vid inaktualitet Gallras- direkt - Äldre som önskar service i sitt
hem

Externa beställare
trycksaker

Nej Digital/
Analog

Pärm Vid inaktualitet

Interna
beställning

Nej Digital Google Drive Vid inaktualitet

Felanmälan Nej Digital Google Drive Vid inaktualitet

Avtal Ja Digital/
Analog

Lex/Pärm Vid inaktualitet Maskiner med leasingavtal/Telge inköp

Bilavtal Ja Digital Lex Vid inaktualitet Dokumenten finns hos leasingbolaget

Telefonlista Nej Analog Pärm Vid inaktualitet Salems kundnr till olika företag, med telefonnr
till företagen där de gör beställningar
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Informationshanteringsplan för IT-enheten

- Ingår i Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen antagen av Kommunstyrelsen
den xx februari 2023 § x.



Innehållsförteckning IT

Nr. Avsnitt Sida

34. IT 3.

2



Arkivbildare /förvaltning/enhet/
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen/IT-enheten

Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media

Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
-tjänst, innan
arkivering

Gallringsfrist, alt.
“Bevaras” /
“Vid inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift/

Avlämning till
central-
arkivet- om bevaras

Notering

34. IT

Dokumentation

Arbetsbe-
skrivning

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet

Handböcker Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Specifika handböcker gällande IT bör gallras vid
inaktualitet.

Interna avtal
med förvaltning

Ja Digitalt/
Analogt

Lex/Pärm/ 2 år efter
inaktualitet

Salems
kommuns IT-

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Revideras löpande.

3



standard
(utbuds-
dokument)

System-
/tjänste-
dokumentation

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet

Ärende-
hantering, Nilex

Nej Digitalt Nilex Bevaras i
verksamhetssystem

Data nyttjas som kunskaps-
databas. Därav gallring inte möjlig.

Incidenter

Beslut rörande Ja Digitalt Lex/Google Drive Bevaras 2 år

Handlingar
rörande

Ja Digitalt Lex/Google Drive Bevaras 2 år Kan ingå i beslut

Inventarier

Förteckning Nej Digitalt Nilex/Google
Drive

Vid inaktualitet Revideras löpande.

Licenser

Handlingar
rörande

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet

Översikt
licenser

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Revideras löpande.

Loggar

Handlingar
rörande

Nej Digitalt I respektive
verksamhets-
system

2 år

Systembackup
för kommunens
samlade
filsystem

Handlingar Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet

4



rörande

Teknisk
dokumen-
tation

Teknisk
utrustning

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Revideras löpande.

System-
dokumentation

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Revideras löpande.

IT-enheten
applikationer &
instruktioner

Nej Digitalt Google Drive Vid inaktualitet Revideras löpande.

Telefoni

Ingår i det
övergripande
dokumentet.
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Informationshanteringsplan för Plan- och exploateringsenheten
och Kart- och mät

- Ingår i Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen antagen av Kommunstyrelsen

den xx februari 2023 § x.



Innehållsförteckning

Avsnitt Sid

Inledning 1.

35. Plan och exploatering 2.

36. Gatukostnader 4.

37. Plan 6.

38. Detaljplan och områdesbestämmelser 8.

39. Kart- och mät 11.

Inledning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar till tre olika nämnder, Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden samt den Tekniska nämnden. Varje nämnd har en egen
informations- eller dokumenthanteringsplan. Denna handling är en del av kommunstyrelsens informationshanteringsplan och avser de handlingar som faller under
Kommunstyrelsen. Förvaltningen har ett eget arkiv och lämnar inga handlingar till centralarkivet. I centralarkivet finns äldre handlingar som är överlämnade innan år 2023.
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Arkivbildare /förvaltning/enhet/

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen /miljö- och samhällsbyggnad (del av)

Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”/
“Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering,

35. Plan och exploatering

Avtal Sortering

Exploateringsavtal,

marköverlåtelseavtal,

planeringsavtal

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Fastighetsreglering,

genomförandeavtal,

överenskommelse om

fastighetsreglering

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis/fastighetsbeteckning
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Köpebrev Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Fastighet

Nyttjanderätt Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Fastighet

Servitut Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Fastighet

Lantmäterihandlingar

Fastighetsreglering Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Fastighet

Gemensamhetsanläggning

(ga-anl)

Ja

Digitalt/Analogt

Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Fastighet

Lantmäteriförrättningar Ja

Digitalt/Analogt

Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Original finns hos Lantmäteriet, kopia hos

förvaltning

Ledningsrätt Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Fastighet
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”/
“Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

36. Gatukostnader

Gatukostnadsutredning

Beslut om

gatukostnadsutredning,

(uppdrag, samråd,

godkännande)

KS

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Godkänd

gatukostnadsutredning

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive/Hemsidan

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Samrådsyttranden och

samrådsredogörelse

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Tjänsteskrivelse till beslut

om gatukostnadsutredning

(uppdrag, samråd,

godkännande)

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Övrigt - gatukostnader

Beslut om anstånd om

gatukostnad

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Nej Områdesvis

Beslut om faktisk

gatukostnad

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Gatukostnadsdebiteringar Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Överklagande Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive

Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis

Översikt

fördelningsområden för

gatukostnader

Ja Digitalt Google Drive och M: Bevaras Råd från SKR Nej
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Övrigt

Policydokument (ex.vis.

markanvisning,

gatukostnadspolicy)

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/Google

Drive/Hemsidan

Bevaras Nej
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”/
“Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

37. Plan

Planbesked

Begäran om planbesked

inklusive bilagor

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Kronologiskt

Beslut om

planbesked/protokollsut-

drag KS

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Kronologiskt

Tjänsteskrivelse till beslut Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Kronologiskt

Förstudie

Beslut från KS (uppdrag,

godkännande m.fl.),

protokollsutdrag KS

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Förstudie Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Konsultupphandlingar,

antagna anbud/offerter,

anbudsunderlag

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

PM och övriga skrivelser

till politiken

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Bevaras om underlag till beslut. Övriga gallras vid

inaktualitet

Tjänsteskrivelser inför

beslut

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Program

Administrativa handlingar:

utskick, kungörelser,

annonser, förteckningar

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Vid inaktualitet,

tidigast efter 2

år

Råd från SKR Nej Plannummer
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över följebrev,

underrättelser, kallelser,

enskilda remissvar

Beslut från KS (uppdrag,

samråd, godkännande

m.fl.), protokollsutdrag KS

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Godkänt planprogram

-Planprogram

-Illustrationer

-Fastighetsförteckning mm.

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Programsamråds-

handlingar

-Planprogram

-Illustrationer

-Fastighetsförteckning

-Sändlista

-Remisslista

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

PM och övriga skrivelser

till politiken

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Nej Plannummer

Bevaras om underlag till beslut. Övriga gallras vid

inaktualitet

Programsamråds-

redogörelse

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Samrådsyttranden Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Strategisk

miljöbedömning/MKB

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Tjänsteskrivelser Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Undersökning av

miljöpåverkan (Tidigare

behovsbedömning av

miljöbedömning)

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer
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Handlingstyp Diarieförs
Ja/
Nej

Media
Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras”/
“Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet,
om bevaras

Notering

38. Detaljplan och områdesbestämmelser

Annonser Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Vid inaktualitet,

tidigast efter 2

år

Råd från SKR Nej Plannummer

Beslut från KS , KF och

BoM-nämnden (uppdrag,

samråd, granskning,

godkännande, antagande

m.fl.), protokollsutdrag KS,

BoM-nämnden och KF

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Grundkartor och

fastighetsförteckning

Nej Digitalt APPL server (M:) ,

Lex/Msb arkiv

Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer, fastighetsförteckningar finns i

LEX/Msb arkiv

Kungörelser och

underrättelser

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Vid inaktualitet,

tidigast efter 2

år

Råd från SKR Nej Plannummer

PM och övriga skrivelser

till politiken

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Situationsplan och övriga

illustrationer

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Tjänsteskrivelser inför

beslut

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Undersökning av

miljöpåverkan (Tidigare

behovsbedömning av

miljöbedömning)

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Samråd

Samrådshandlingar Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer
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-Plankarta med ev

illustrationsplan

-Plan- och

genomförandebeskrivning

-Remisslista

-Fastighetsförteckning

-Utredningar

-Sändlista

Samrådsredogörelse Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Samrådsyttranden Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Granskning

Granskningshandlingar

-Plankarta med ev

lllustrationsplan

-Plan- och

genomförandebeskrivning

-Remisslista

-Fastighetsförteckning

-Utredningar

-Sändlista

Ja Analogt/digitalt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Granskningsyttranden Ja Analogt/digitalt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Granskningsutlåtande Ja Analogt/digitalt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Antagande

Antagandehandlingar

-Plankarta med ev

illustrationsplan

-Plan- och

genomförandebeskrivning

-Remisslista

-Fastighetsförteckning

-Utredningar

-Sändlista

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Råd från SKR Plannummer

Besvärshänvisning Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Nej Plannummer

Beslut om överprövning Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Nej Plannummer
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(Länsstyrelsen)

Överklagande

Beslut från MMD och MÖD Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Inkomna överklaganden Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Rättidsprövning och

avvisningsbeslut

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Skrivelse till domstol Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Laga kraft

Lagakrafthandlingar

-Plankarta med ev

illustrationsplan

-Plan- och

genomförandebeskrivning

-Lagakraftbevis

Ja Digitalt/Analogt Lex/Ritlåda/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Plannummer

Övrigt - plan

Avbrutna planärenden Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv 10 år Råd från SKR Nej Kan ha kulturhistoriskt värde. Kan finnas viktig info

om strategiska ställningstaganden etc.

Bebyggelseinventering/kul

turhistorisk inventering

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv/M: Bevaras Råd från SKR Nej Områdesvis. Nyare inventeringar finns i respektive

planakt.

Geotekniska

undersökningar

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Äldre utredningar finns i Msb arkiv sorterat i

löpnummer. Nyare utredningar finns i respektive

planakt.

Policydokument/riktlinjer

(Riktlinjer för planbesked)

Ja Digitalt/Analogt Lex/Msb arkiv Bevaras Råd från SKR Nej
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Handlingstyp Diarieförs

Ja/
Nej

Media

Analog/
Digital

Förvaringsplats/
system/
tjänst, innan
arkivering

Gallrings-
frist, alt.
“Bevaras” /
“Vid
inaktualitet”

Hänvisning
föreskrift

Avlämning till
centralarkivet

Notering

39. Kart- och mät

Baskartor, gamla

(translarer)

Nej Analog Ritlådor i Msb-arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Platsbrist och ingen möjlighet att förvara dem i

centralarkivet

Baskartan/

Översiktskartan (data)

Nej Digitalt Topodirekt Bevaras Råd från SKR Nej Uppdateras kontinuerligt.

Baskarta, utdrag ur

avseende bygglov

Nej Digitalt APPL server (M:) Bevaras Råd från SKR Nej

Bladindelning, översikt

över gamla bladindelningar

(400-del mm)

Nej Analog Ritlådor i Msb-arkiv Bevaras Råd från SKR Nej

Blå boken Nej Analog MSB-arkiv - blå bok Bevaras Nej Kopia finns på Lantmäteriet. Historiskt dokument.

Debiteringsunderlag och

faktura

Nej Digitalt/Analogt Drive/pärm i förråd

(gällande)

Äldre i msb-arkiv

10 år Bokförings-

lagen

Nej Endast fakturorna finns analogt i pärm. Känsliga

personuppgifter raderas från Drive efter att

fakturan skapats.

Fastighetskartor, GSD Nej Digitalt Msb APPL server (M:) Bevaras Nej En leverans/år sparas för möjlighet till historik. Data

uppdateras kontinuerligt på Lantmäteriet.

Flygbilder, ortofoto analog

(äldre)

Nej Analog Akt i Msb-arkiv Bevaras Råd från SKR Nej

Flygbilder, ortofoto med

leveransspecifikation

Ja Digitalt/Analogt Lex, Akt i

MSB-arkiv/USB-disk i

låst skåp i msb-arkiv

Bevaras Råd från SKR Nej

Grundkartor och

fastighetsförteckningar

Nej Digitalt APPL server (M:) Bevaras Råd från SKR Nej

Kartbeställningsblankett Ja Digitalt/Analogt Lex, APPL server (M:)

akt i msb-arkiv

5 år Nej

Korslista på gamla och nya

fastighetsbeteckning

Nej Analogt Pärm i MSB.arkiv Bevaras

5 år

Finns hos Lantmäteriet. Historiska handlingar.
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Lantmäteriförrättningar Ja Digitalt/Analogt LEX/Akt i MSB-arkiv Bevaras Råd från SKR Nej Original finns hos Lantmäteriet, kopia hos

förvaltning.

Laserdata, beställning +

leveransspecifikation

Nej Digitalt/Analogt USB-disk i låst skåp i

msb-arkiv LEX/Akt i

MSB-arkiv

Bevaras Nej Leveransspecifikation finns i Lex

Numeriska

fastighetsutredningar

Nej Analogt Akt i Msb-arkiv Bevaras Nej

Nybyggnadskartor, gamla

(Före år 2010)

Nej Analogt Msb-arkiv/ritlådor Bevaras Råd från SKR Nej Eget löpnummer. Platsbrist och ingen möjlighet att

förvara dem i centralarkivet

Nybyggnadskarta (från år

2010 och framåt)

Nej Digitalt/Analogt Ritlådor i

MSB-arkiv/Msb APPL

server (M:)

Bevaras Råd från SKR Nej Kan ha kulturhistoriskt värde.

Stompunkter Nej Digitalt Topodirekt Bevaras Råd från SKR Nej

Stompunkter och

fixpunkter, gamla (skisser,

beräkningar, översikt)

Nej Analogt Msb-arkiv/ritlådor Bevaras Råd från SKR Nej

Taxor, Kart- och mät Ja Digitalt/Analogt LEX/Akt i MSB-arkiv Bevaras 5 år Beslutas av KF

Turistkarta, tryckt Nej Analog Ritlåda i Msb-arkiv Bevaras Råd från SKR 5 år

Underlag för

utsättningsdata

Nej Digitalt APPL server (M:) V Nej

GIS = Geografiskt

Informationssystem och

programvaror

Avtal, support- och

underhållsavtal för

program och instrument

Ja Digitalt/Analogt LEX/Akt i MSB-arkiv Bevaras Nej Licensnummer får ej registreras.

GIS-samverkan södertörn,

avtal, utredningar, mm

Ja Digitalt/Analogt LEX/Akt i MSB-arkiv Bevaras Nej
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 4
 § X KS/2023:48 

Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens 
brottsförebyggande arbete

De förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har givit KPMG i uppdrag att genomföra en 
granskning av kommunens brottsförebyggande arbete. Det övergripande syftet är att 
bedöma om kommunens samlade brottsförebyggande insatser är kartlagda, om det sker 
någon uppföljning och analys av det resultat som insatserna leder till samt om det sker någon 
systematisk omprövning av insatser utifrån förekommande uppföljning och analys. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet är fördelat på ett flertal aktörer. Kommunerna 
har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett arbete som kommer att bli än 
mer centralt i samband med att den nya lagen om kommunens ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet förväntas träda i kraft under 2023. Många kommuner bedriver 
trots avsaknad av lagkrav redan idag ett ambitiöst och engagerat arbete utifrån den lokala 
lägesbilden och i samverkan med polis och andra aktörer i lokalsamhället. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-01-09 och skickar det 
som sitt yttrande till revisionen.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Victoria Skynäs & Richard Buske
Säkerhetssamordnare, Tf Säkerhetssamordnare

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens
brottsförebyggande arbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-01-09 och skickar
det som sitt yttrande till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har givit KPMG i uppdrag att genomföra
en granskning av kommunens brottsförebyggande arbete. Det övergripande syftet är att
bedöma om kommunens samlade brottsförebyggande insatser är kartlagda, om det sker
någon uppföljning och analys av det resultat som insatserna leder till samt om det sker
någon systematisk omprövning av insatser utifrån förekommande uppföljning och analys.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet är fördelat på ett flertal aktörer.
Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett arbete som
kommer att bli än mer centralt i samband med att den nya lagen om kommunens ansvar
för det brottsförebyggande arbetet förväntas träda i kraft under 2023. Många kommuner
bedriver trots avsaknad av lagkrav redan idag ett ambitiöst och engagerat arbete utifrån
den lokala lägesbilden och i samverkan med polis och andra aktörer i lokalsamhället.

Ärendet
Inom de kommunala verksamheterna finns ett flertal verksamheter och verktyg som kan
bidra till ett effektivt och kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete. En av de
viktigaste aktörerna är socialtjänsten som bland annat ska verka för att förhindra att barn
och unga far illa, verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda
förhållanden och ge råd, stöd och annat bistånd till familjer, enskilda och andra grupper
som behöver det. Även skolan bidrar med viktiga insatser för det brottsförebyggande
arbetet. En trygg skolgång och att gå ut skolan med goda kunskaper är en stark
skyddsfaktor och kan indirekt minska risken för kriminalitet och utanförskap. Även inom
flera andra kommunala verksamheter kan insatser få brottsförebyggande effekter.
Exempelvis inom samhällsplaneringen där risken för brott kan minska genom att ett
brottsförebyggande perspektiv beaktas vid planering, utformning och underhåll av
exempelvis bostadsområden, parker och torg. Kommunen kan också förebygga och
upptäcka ekonomisk brottslighet och andra missförhållanden genom tillsyn och genom
väl utarbetade rutiner och kontroller vid inköp av varor och tjänster. I det
brottsförebyggande arbetet är det av stor vikt att det finns en väl fungerande samverkan
mellan samtliga aktörer, såväl inom kommunen som med polis, näringsliv och
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civilsamhället.

Revisionen vilar sig mycket på den samverkansöverenskommelse som kommunen har
med lokalpolisområdet Södertälje. Kommunens brottsförebyggande arbete formuleras i
dokumentet och organisationen kring det brottsförebyggande arbetet beskrivs.
Kommunen samverkar både internt och externt för att minska brottsligheten i
kommunen. Rapportens slutsats är att kommunen i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt
brottsförebyggande arbete, men man ger tre rekommendationer till fortsatt arbete.

● Säkerställa en tillräcklig resursfördelning och tydliga mandat i frågor som rör
kommunens brottsförebyggande arbete.

● Ta fram en uppdragsbeskrivning till nätverket för trygghet och trivsel.
● Stärka den politiska uppföljningen av det brottsförebyggande arbetet. Bl.a.

genom löpande rapporteringar av säkerhetssamordnaren till kommunstyrelsen.

Förvaltningen håller med revisorerna att dessa delar bör ses över och ett arbete med
vissa delar har redan påbörjats under hösten 2022. Bland annat har man i
Samverkansöverenskommelsen 2023-2026 (antagen dec 2022) förtydligat Nätverket för
trygghet och trivsels (NTT) uppdrag, som nu även bytt namn och heter Nätverket för
trygghet och totalförsvar. Detta för att fånga fler aktuella samhällsfrågor.

I och med att den nya brottsförebyggande lagstiftningen som förväntas träda i kraft 2023
måste kommunen ha en samordnare för det brottsförebyggande arbetet och stort fokus
kommer liggar på bland annat uppföljning. Arbetet med att formalisera
återrapporteringen till kommunstyrelsen ser därför förvaltningen som ett arbete som
kommer att genomföras under 2023.

Som granskningen påpekar är vissa nyckelpositioner för kommunens brottsförebyggande
arbete sårbara, och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan
delvis stanna upp vid längre frånvaro. Förvaltningen håller därför med om att
resursfördelningen behöver ses över.

Finansiering
Med anledning av den nya lagen förväntas det även att avsättas medel från och med 2023
för att ersätta kommunerna genom en höjning av de generella statsbidragen.
Omfattningen på medlen är idag okänt och förvaltningen kan därför idag inte yttra sig om
eventuella finansieringsbehov.

Mats Bergström
Kommundirektör

Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Richard Buske
Tf Säkerhetssamordnare

Bilagor

Remiss från revisionen
Granskning av Kommunens brottsförebyggande arbete
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1 Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har givit KPMG i uppdrag att 
genomföra en granskning av kommunens brottsförebyggande arbete. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. Det övergripande syftet har varit att bedöma om 
kommunens samlade brottsförebyggande insatser är kartlagda, om det sker någon 
uppföljning och analys av det resultat som insatserna leder till samt om det sker någon 
systematisk omprövning av insatser utifrån förekommande uppföljning och analys. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det 
brottsförebyggande arbetet i Salems kommun bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt 
sätt. Arbetet med att förebygga brott beskrivs och genomförs i praktiken i linje med den 
samverkansöverenskommelse som slutits mellan LPO Södertälje och kommunen. 
Fokus för överenskommelsen är samverkan genom ömsesidigt informationsutbyte, 
detta framstår även vara fokus för hur arbetet ser ut i praktiken. Detta 
samverkansarbete, internt som externt, framhålls av de vi intervjuat som välfungerade. 
Vi bedömer den organisation som etablerats för kommunens brottsförebyggande 
arbete som ändamålsenlig, med roller och ansvar som tydligt framkommer av 
samverkansöverenskommelsen. Vi bedömer att den externa och interna samverkan i 
huvudsak fungerar väl. Trots detta ser vi goda utvecklingsmöjligheter sett till den 
externa samverkan, där nätverket för trygghets och trivsels uppdrag hade kunnat 
tydliggöras och stärkas.  
Att den politiska uppföljningen sker två gånger om året, nästan uteslutande genom 
förtroendevaldas medverkan i chefssamrådet bedömer vi som otillräckligt. Vi ser därför 
ett behov av mer löpande uppföljning. Vi ser därutöver behovet av att säkerställa en 
tillräcklig resursfördelning och tydliga mandat för kommunens brottsförebyggande 
arbete. Underlag tas fram löpande och av god kvalité, dessa uppges dock inte 
märkbart påverka hur resurser fördelas. Detta behöver ses över. 
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Säkerställa en tillräcklig resursfördelning och tydliga mandat i frågor som rör 
kommunens brottsförebyggande arbete. 

— Ta fram en uppdragsbeskrivning till nätverket för trygghet och trivsel.  

— Stärka den politiska uppföljningen av det brottsförebyggande arbetet. Bl.a. 
genom löpande rapporteringar av säkerhetssamordnaren till kommunstyrelsen. 

  



 

 3 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

2 Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har givit KPMG i uppdrag att 
genomföra en granskning av kommunens brottsförebyggande arbete. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. 
Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet är fördelat på ett flertal aktörer. 
Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett arbete som 
kommer att bli än mer centralt i samband med att den nya lagen om kommunens 
ansvar för det brottsförebyggande arbetet träder i kraft0F

1. Många kommuner bedriver 
trots avsaknad av lagkrav redan idag ett ambitiöst och engagerat arbete utifrån den 
lokala lägesbilden och i samverkan med polis och andra aktörer i lokalsamhället.  
Inom de kommunala verksamheterna finns ett flertal verksamheter och verktyg som 
kan bidra till ett effektivt och kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete. En av 
de viktigaste aktörerna är socialtjänsten som bland annat ska verka för att förhindra att 
barn och unga far illa, verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 
förhållanden och ge råd, stöd och annat bistånd till familjer, enskilda och andra grupper 
som behöver det. Även skolan bidrar med viktiga insatser för det brottsförebyggande 
arbetet. En trygg skolgång och att gå ut skolan med goda kunskaper är en stark 
skyddsfaktor och kan indirekt minska risken för kriminalitet och utanförskap. Även inom 
flera andra kommunala verksamheter kan insatser få brottsförebyggande effekter. 
Exempelvis inom samhällsplaneringen där risken för brott kan minska genom att ett 
brottsförebyggande perspektiv beaktas vid planering, utformning och underhåll av 
exempelvis bostadsområden, parker och torg. Kommunerna kan också förebygga och 
upptäcka ekonomisk brottslighet och andra missförhållanden genom tillsyn och genom 
väl utarbetade rutiner och kontroller vid inköp av varor och tjänster. 
I det brottsförebyggande arbetet är det av stor vikt att det finns en väl fungerande 
samverkan mellan samtliga aktörer, såväl inom kommunen som med polis, näringsliv 
och civilsamhället. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens samlade brottsförebyggande 
insatser är kartlagda, om det sker någon uppföljning och analys av det resultat som 
insatserna leder till samt om det sker någon systematisk omprövning av insatser utifrån 
förekommande uppföljning och analys. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— På vilket sätt säkerställer ansvariga nämnder att arbetet är organiserat på ett 
tydligt sätt vad gäller ansvar och roller? 

 
1 Justitiedepartementet föreslår att lagen ska träda i kraft juli 2023. 
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— På vilket sätt säkerställer ansvariga nämnder en helhetssyn och ett samarbete 
internt för att uppnå målen? 

— Har ansvariga nämnder säkerställt att de resurser som tilldelats arbetet är 
tillräckliga för att uppnå målen? 

— På vilket sätt har ansvariga nämnder säkerställt en tillräcklig samverkan med 
externa parter för att uppnå målen? 

— Är den politiska styrningen och uppföljningen tillräcklig för att uppnå målen? 
Granskningen omfattar nuläget och det arbete där kommunen är involverad som en 
huvudaktör. Vi har granskat hur det interna arbetet genomförts inom kommunen, samt 
vilka kopplingar som finns till externa aktörer. I granskningen har vi också valt att 
tillfråga ett urval av de externa aktörer som identifieras om deras syn på kommunens 
arbete med frågorna. 

2.2 Revisionskriterier och ansvarig nämnd 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Samverkansöverenskommelsen mellan Salems kommun och LPO Södertälje 
— Medborgarlöften 
— Protokoll, verksamhetsplaner och diverse arbets- och rollbeskrivningar 
Granskningsobjekt för denna granskning är kommunstyrelsen i sin samordnande roll. 
Granskningen berör även barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden i de delar där de är involverade i 
arbetet. 

2.3 Metoder 
Granskningen genomfördes genom en inledande intervju med nyckelperson inom 
kommunens brottsförebyggande arbete för att se hur arbetet är uppbyggt. I denna 
intervju identifierades andra nyckelpersoner/aktörer och de styrande dokumenten som 
finns för arbetet klarlagdes. Efter denna inledande intervju gick arbetet vidare med 
ytterligare intervjuer med de personer/aktörer som identifierats. 
Under granskningen har följande funktioner intervjuats: 

• Säkerhetssamordnare 

• Kommundirektör 

• Socialchef 

• Utbildningschef 

• Fritidschef 

• Kommunpolis 

• Socialfältare 

• Fritidsgårdschef 

• Representant från Paliro 
(förvaltare av Salems centrum)
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3 Resultat 
3.1 Styrdokument och organisation 

Det brottsförebyggande arbetets genomförande och dess organisatoriska struktur i 
Salems kommun beskrivs i den samverkansöverenskommelse som slutits mellan 
kommunen och Södertälje lokalpolisområde (LPO Södertälje). Denna 
överenskommelse framhålls vara det huvudsakliga styrdokumentet för kommunens 
brottsförebyggande arbete. Överenskommelsen fungerar som ett ramverk för 
kommunens övergripande brottsförebyggande arbete och redogör för arbetets olika 
samverkansorgan. Dessa består utav ett chefssamråd, en planeringsgrupp, en operativ 
grupp och en säkerhetssamordnare. Dessa forum uppges av intervjuade för 
granskningen utgöra organisationsstrukturen för det brottsförebyggande arbetet i 
kommunen. 
 
Samverkansöverenskommelse 

Samverkansöverenskommelsen har tagits fram av Salems kommun och LPO 
Södertälje i syfte att skapa samsyn och ett helhetsperspektiv kring det 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. Därtill framhålls i överenskommelsen att 
utgångspunkten i deras gemensamma arbete är att ”behålla förutsättningarna för ett 
tryggare lokalsamhälle, minskad brottslighet, ökad trygghet och ett ökat lokalt 
engagemang samt en medvetenhet kring utmaningarna i Salem”. Nuvarande 
samverkansöverenskommelsen antogs av kommunstyrelsen 2020-10-12 och gäller för 
verksamhetsåren 2021–2022. Detta är den tredje överenskommelsen mellan 
kommunen och lokalpolisområdet. Båda parter uppger emellertid att planer finns på att 
förlänga överenskommelsens giltighetstid till sex, istället för två år, för att möjliggöra för 
mer långsiktighet i planeringen och mer långsiktiga mål/aktiviteter. Tanken är därutöver 
att i framtida överenskommelser även inkludera räddningstjänsten som en av de 
påskrivande parterna. 
 
Av samverkansöverenskommelsen framkommer hur kommunen organiserat sitt 
brottsförebyggande arbete, från den strategiska till den operativa nivån. Organisationen 
så som den beskrivs i samverkansöverenskommelsen tillika under genomförda 
intervjuer ser ut enligt nedanstående illustration. Dess exakta medlemmar uppges 
emellertid kunna variera under överenskommelsetiden, i syfte att kunna anpassa 
samverkan och sätta in åtgärder efter rådande lägesbild. 
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Av utförd intervju med kommunpolis, som även är kommunpolis i Nykvarn och 
Södertälje, framkommer att samma organisatoriska struktur används även i dessa 
kommuner.  
 
Säkerhetssamordnaren ansvarar enligt överenskommelsen för att hålla i det 
brottsförebyggande arbetet på en övergripande nivå samt agera rådgivande gentemot 
tjänstepersoner och politiker i kommunen. Samordnaren sitter därför med i samtliga 
grupper. I samtliga forum medverkar även en representant för polisen.  
Rollen som samordnare ligger för tillfället på en konsult med anledning av ordinarie 
anställds föräldraledighet. Samma konsult har vid tidigare tillfälle tagits in för att fylla 
rollen som samordnare. Personalomsättningen som sådan uppges inte vara ett 
märkbart problem, även om det vid överlämning från konsult till ordinarie anställd 
uppges ha uppstått ett visst ”glapp”. Trots detta framhålls arbetet mellan 
förvaltningarna och säkerhetssamordnaren som välfungerande och centralt för det 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. Samordnaren uppges av intervjuade för 
granskningen ha en tydlig nyckelroll för Salem kommuns brottsförebyggande arbete.  
 
Chefssamrådet utgör enligt intervjuade för granskningen, det brottsförebyggande 
arbetets strategiska nivå. Av samverkansöverenskommelsen framkommer emellertid 
att chefssamrådet även ska ha visst operativt ansvar. De strategiska (tillika operativa) 
åtgärder som rådet tar fram ska enligt överenskommelsen utgå ifrån aktuell lägesbild, 
och ha fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Chefssamrådet 
ansvarar dessutom för att följa upp samverkansöverenskommelsen och andra 
gemensamma åtgärder. 
 
Följande funktioner finns representerade i chefssamrådet: 

• Lokalpolisområdeschefen 
• Kommunpolisen 
• Kommundirektören 
• Kommunens säkerhetssamordnare (KSF) 
• Kommunens förvaltningschef för socialförvaltningen (Soc) 
• Kommunens förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) 
• Kommunens förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) 
• Kommunens förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnad (Msb) 
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• Kommunikatör för respektive kommun och polis 
Inbjudan går även ut till representant från räddningstjänsten. 
 
Chefssamrådet sammanträder fyra gånger per år, varav två utav dessa fyra tillfällen 
sker tillsammans med förtroendevalda från samtliga nämnder. Ordförandeskapet i 
rådet alternerar på årsbasis mellan kommunen och polisen. 
 
Chefssamrådet har inget eget beslutsmandat, mandatet ligger hos respektive 
deltagande förvaltningschef som efter dialog i chefssamrådet tar beslut om 
genomförandet utav insatser/åtgärder. Mandatet som sådant ligger således i 
linjeorganisationen. Detsamma gäller för finansiering av de insatser som genomförs, då 
dessa i huvudsak görs med förvaltningarnas budget. En mindre pott finns hos 
säkerhetssamordnaren för fördelning, därtill finns medel tillgängliga hos 
kommunstyrelsen. De sistnämnda är emellertid inte öronmärkta för just 
trygghetsinvesteringar och kan i praktiken gå till alla typer av investeringar. Samrådets 
huvudsakliga uppgift uppges av intervjuade för granskningen vara att skapa en 
samverkansyta mellan förvaltningar och sprida information samt utbilda deltagarna om 
kommunens brottsförebyggande insatser. Bilden som målats upp av flertalet 
intervjuade för granskningen är att det samlade brottsförebyggande arbetet syftar till att 
möjliggöra för brottsförebyggande insatser på förvaltningsnivå. Hos de som KPMG 
intervjuat för den här granskningen framkommer att nuvarande organisation lyckas 
med detta. Att ge chefssamrådet utökat beslutsmandat framhålls samtidigt som ett 
möjligt utvecklingsområde. 
 
Planeringsgruppen utgör steget mellan den strategiska nivån i form av chefssamrådet 
och den operativa nivån i form av den operativa gruppen. Planeringsgruppen som 
sådan kan således betraktas ha en strategisk tillika operativ karaktär. 
Planeringsgruppen fungerar i praktiken som ett beredningsorgan där operativ 
information bereds och lyfts till chefssamrådet, och där strategiska dokument och 
uppgifter bryts ner och ”översätts” till en mer operativ nivå. Det är exempelvis i 
planeringsgruppen som lägesrapporter från den operativa gruppen tillika 
verksamhetsberättelser från förvaltningen sammanställs till kommande chefssamråd. 
 
Planeringsgruppen ska därutöver, enligt samverkansöverenskommelsen, agera 
utförare av de strategiska och operativa beslut som fattas i chefssamråden. Då 
chefssamrådet saknar beslutsmandat kommer emellertid inga direkta beslut från dem 
vidare till planeringsgruppen. Dessa går istället via förvaltningen.  
 
I planeringsgruppen återfinns enligt överenskommelsen följande funktioner: 

• Kommunpolisen 
• Kommunens säkerhetssamordnare (KSF) 
• Chefen för fritidsgården (KoF) 
• Chefen för centrala elevhälsan (BoU) 



 

 8 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

• Chefen för individ- och familjeomsorg (Soc) 
• Gata-VA projektledare (Msb) 
• Räddningstjänstens kommunsamordnare 

 
Sammanträden för planeringsgruppen sker minst sex gånger per år. Enligt 
säkerhetssamordnare genomförs i snitt åtta till tio möten årligen.  
 
I den operativa gruppen genomförs, som namnet antyder, arbete utav en mer operativ 
karaktär. Ofta är arbetet i fråga inriktat i huvudsak mot information/insatser på 
individnivå, men även akuta ärenden kan hanteras i gruppen vid behov. Den operativa 
gruppen ansvarar även för att rapportera trender i lokalsamhället till planeringsgruppen, 
i form av de tidigare nämnda lägesrapporterna. 
 
Medlemmarna i den operativa gruppen är enligt överenskommelsen följande: 

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

 
Fritids- och socialfältare är ytterligare två funktioner som, förutom 
säkerhetssamordnaren, lyfts fram som centrala i kommunens brottsförebyggande 
arbete. Framförallt sett till deras roll i det förebyggande/främjande arbetet, sett till deras 
lokalområdesspecifika kunskap och deras kontakt med ungdomar i kommunen. 
Fritidsfältarna (fyra stycken) är anställda genom kultur- och fritidsförvaltningen. 
Socialfältarna (två stycken) är socionomer med fälttjänstgöring, som istället är anställda 
genom socialförvaltningen, socialfältarna är dessutom myndighetsutövare. Av utförda 
intervjuer framkommer att antalet socialfältare upplevs behöva öka då man idag är 
väldigt sårbar vid sjukdom eller annan frånvaro. Att dessa roller skiljer sig åt uppger 
intervjuade representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen 
som tydligt, även för de ungdomar de är i kontakt med. Arbetsbeskrivningar där dessa 
skillnader framkommer finns framtagna och har delgetts granskningen. 
 
I samverkansöverenskommelsen redogörs för en av samordnaren framtagen lokal 
lägesbild med prioriterade samverkansområden. Lägesbilden och 
samverkansområdena tas fram genom bl.a. statistik från Polismyndigheten, 
Stockholmsenkäten, statistik från kommunens bevakningsbolag samt medarbetar- och 
medborgardialoger. Dessa samverkansområden utgör även grunden för de aktiviteter 
som lyfts fram i samverkansöverenskommelsen tillika kommunens medborgarlöften. 
Överenskommelsens aktiviteter redogörs för i en aktivitetsplan som biläggs 
överenskommelsen. I planen redovisas de aktiviteter som prioriteras i samverkan 
mellan kommunen och lokalpolisområdet. Här framkommer därtill syfte/mål med 
aktiviteten, när den ska utföras och vem som ansvarar för genomförandet. Majoriteten, 
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tio av tretton aktiviteter faller inom området ”trygghet i kommunens centrum och andra 
offentliga miljöer”, resterande tre inom området ”tryggare hemmiljö”. 
 
Exempel på aktiviteter inom båda områden är: 

• Föreläsning angående narkotika 
• Trygghetsvandringar 
• Avhopparverksamhet 
• Trafiksamverkan 
• Trygghetskväll 

• Gemensam krog- och 
tobakstillsyn 

• Grannsamverkan 
• Samverkan kring brott i nära 

relationer 
 
En uppföljningsplan tillika kommunikationsplan biläggs även överenskommelsen, 
kopplad till de aktiviteter som redogörs för i aktivitetsplanen. 
Samverkansöverenskommelsen följs upp av planeringsgruppen årligen och redovisas 
sedan till chefssamrådet. 
 
Medborgarlöften 
I samverkan med LPO Södertälje har Salems kommun antagit medborgarlöften i syfte 
att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta i 
sin tur för att motverka en ökad upplevd otrygghet i kommunen. Tillgängliggjorda 
medborgarlöften gäller för 2021 och 2022. Medborgarlöftet är påskrivet utav 
lokalpolisområdeschef tillika kommunstyrelsens ordförande. Löftena uppdateras på 
tvåårsbasis. Dessa medborgarlöften grundar sig i den tidigare omnämnda lägesbilden 
som säkerhetssamordnaren tar fram, tillsammans med underlag från 
medborgardialoger. Några medborgardialoger har emellertid inte genomförts för 
nuvarande medborgarlöften med hänsyn till pandemin. 

Medborgarlöftena tar avstamp i de två övergripande områden som identifierats i 
lägesbilden: (1) trygghet i kommunens centrum och andra offentliga miljöer samt (2) 
tryggare hemmiljö. I tabellen nedan redogörs samtliga medborgarlöften.  

Trygghet i kommunens centrum och andra offentliga miljöer 
Åtgärder i syftet att minska upplevd otrygghet 
Kommunen och polisen genomför fysiska trygghetsvandringar samt digitala 
trygghetsträffar i syftet att engagera och informera medborgare. 
Kommunen och polisen driver ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla en 
uppdaterad lägesbild i syftet att effektivisera trygghetsarbetet. 
Åtgärder i syftet att minska missbruk av narkotika, alkohol och tobak 
Kommunen och polisen utvecklar samverkan med aktörer inom den operativa 
gruppen i syftet att bryta och motverka unga kriminella. 
Polisen arbetar för att motverka individer som missbrukar och säljer narkotika. 
Kommunen och polisen genomför informationsspridning i syfte att motverka ökad 
narkotikaanvändning. 
Kommunen och polisen genomför tobakstillsyn och kontrollköp hos lokala 
tobaksförsäljare. 
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Huruvida någon formell, dokumenterad, uppföljning görs utav medborgarlöftena 
framkommer inte av medborgarlöftet. Uppföljning genomförs enligt 
säkerhetssamordnaren i planeringsgruppen för att sedan redovisas till chefssamrådet. 
Detta sker, likt för samverkansöverenskommelsen, årligen. I dialog med 
säkerhetssamordnare uppges att den uppföljning som görs inte formellt dokumenteras.   
Utöver medborgarlöftena (som i sin tur är nära kopplade till samverkans-
överenskommelsen) utgörs resterande styrdokument utav verksamhetsplaner och 
andra mer kommunövergripande dokument så som kommunens mål.  

Kommentar och bedömning 
Det brottsförebyggande arbetet i Salems kommun är organiserat och strukturerat på ett 
sätt som vi bedömer är ändamålsenligt. Arbetet styrs i huvudsak genom den 
samverkansöverenskommelse som slutits mellan kommun och polis där diverse forum 
för samverkan beskrivs. De olika forum som etablerats har olika funktioner sett till det 
övergripande brottsförebyggande arbetet, på ett sätt som är att betrakta som logiskt 
och tydligt. Samma eller liknande struktur används dessutom med framgång i andra 
kommuner. 
Att medel finns hos kommunstyrelsen för investeringar inom det brottsförebyggande 
området ställer vi oss positivt till. Om kommunstyrelsen vill säkerställa att dessa 
investeringsmedel går specifikt till trygghets-/brottsförebyggande insatser bör man se 
över att potentiellt öronmärka delar av dessa medel för just detta ändamål.  
 

3.2 Intern samverkan i det brottsförebyggande arbetet 
Den interna samverkan drivs i huvudsak i linje med samverkansöverenskommelsen. 
Vad respektive samverkansforum gör, vilka som deltager och hur ofta man 
sammanträder finns att ta del av i föregående kapitel.  
De forum för samverkan som redogörs för i överenskommelsen är visserligen forum för 
intern samverkan, men samtliga grupperingar inkluderar även externa aktörer. Trots 
detta är det framförallt genom dessa forum som kommunens olika interna aktörer möts, 
för dialog och ges möjlighet till samverkan i frågor som rör kommunens 
brottsförebyggande arbete. Det är exempelvis genom chefssamrådet som det 

Tryggare hemmiljö 
Åtgärder i syftet att minska utsatthet för inbrott 
Kommunen och polisen driver på arbetet med grannsamverkan i syftet att göra 
områden mindre attraktiva för inbrott. 
Polisen genomför trafikkontroller med inriktning mot trafikfarligt beteende. 
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brottsförebyggande arbetet diskuteras förvaltningarna och politikerna sinsemellan. 
Medlemmarna i samtliga forum utgörs dessutom till merparten av tjänstepersoner från 
Salems kommun.  
Den interna (tillika externa) samverkan drivs till stor del utav säkerhetssamordnaren 
som dels sitter med i samtliga forum, dels ansvarar för samordningen av kontakter 
mellan kommunens olika forum för samverkan. Samtliga sammanträden för samtliga 
forum protokollförs. 
Utöver de forum för samverkan som etablerats genom samverkansöverenskommelsen 
uppges att andra, ibland mer informella1F

2, forum för samverkan finns att tillgå. 
Regelbundna möten uppges exempelvis ske på veckomässig basis mellan den 
kommunala skolan och fritidsfältare. Samverkan mellan skolan framhålls som mest 
framgångsrik mellan kommun och den kommunala skolan, då vägarna in upplevs som 
enklare. Bl.a. gäller detta vid försök att ta kontakt med och sprida information till 
föräldrar, där kommunen saknar kontaktuppgifter/kontaktvägar till föräldrar på de 
privata skolorna. I frågor som gäller myndighetsutövning, där socialfältarna är 
involverade, är problemen inte lika märkbara. 
 

Kommentar och bedömning 
En välfungerande intern samverkan är central för ett effektivt brottsförebyggande 
arbete. I Salems kommun utgörs den interna samverkan framförallt utav olika 
samverkansforum där information samlas in, bearbetas och sammanställs, för att 
sedan spridas vidare inom organisationen. Vår bild är att nuvarande organisation 
lyckas i det hänseendet. Vi bedömer därför den interna samverkan som 
tillfredsställande.  
 

3.3 Extern samverkan i det brottsförebyggande arbetet 
Det brottsförebyggande arbetet i Salems kommun, drivs till stor del i samverkan med 
olika externa parter. Det huvudsakliga styrdokumentet i kommunens 
brottsförebyggande arbete, samverkansöverenskommelsen, bygger på ett samarbete 
mellan tjänstemän inom kommunen och externa parter, bland annat 
lokalområdespolisen. De externa samverkansprojekt som återfinns i 
samverkansöverenskommelsen, på kommunens hemsida och som lyfts fram i 
intervjuer med tjänstepersoner i kommunen återfinns i delavsnitten nedan. 
Den externa samverkan upplevs av intervjuade på kommunen som i stort 
välfungerande. Framförallt lyfts samverkan med polisen fram som god, med gott 
samförstånd och korta kontaktvägar parterna sinsemellan. 

 
2 Informella sett till att dessa inte alltid sker med samma regelbundenhet, med en mer informell struktur där 
styrdokument och dylikt saknas. 
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3.3.1 MiniMaria Salem 
MiniMaria Salem är ett övergripande samarbete mellan Salems kommun, Region 
Stockholm och Maria Ungdom. MiniMaria Salem är en öppenvårdsmottagning, kopplad 
till huvudmottagningen Maria Ungdom i Stockholm, som syftar till att fånga upp 
ungdomar upp till 20 år som missbrukar alkohol eller narkotika, eller som befinner sig i 
riskzonen för missbruk av alkohol eller narkotika. Verksamheten riktar även in sig mot 
ungdomar med psykisk ohälsa kombinerad med missbruksproblematik.  
Verksamheten erbjuder rådgivning, stöd och konsultation till ungdomar, aktörer i nära 
relation till eller som arbetar nära ungdomar, exempelvis på skolor och fritidsgårdar. 
Detta inkluderar bl.a. missbruksbedömningar och missbruksvård, återfallsprevention, 
familjesamtal och läkarbedömningar. 

3.3.2 Operation kvinnofrid 
Operation kvinnofrid är en samverkansplattform mellan myndigheter i Stockholms län 
som syftar till att bekämpa och förebygga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld 
och sexuellt våld. Aktörerna som innefattas i verksamhetens arbete är Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Polismyndigheten, Kriminalvården, Region Stockholm m fl. Därtill 
består deltagande aktörer utav flertalet kommuner i närområdet, inklusive Salems 
kommun.  
Huvuduppdraget består av att genom strategiskt och förebyggande arbete, möjliggjord 
genom bl.a. samverkan mellan yrkesverksamma, förebygga olika former utav 
våldsutövning.  

3.3.3 Grannsamverkan 
Grannsamverkan i Salem är ett samarbete mellan kommunen, Södertörns 
brandförsvarsförbund samt LPO Södertälje, Södertälje kommun samt Nykvarns 
kommun. Grannsamverkan är ett kommunövergripande arbete som drivs av lokala 
aktörer, där medborgarna i kommunen startar och driver egna grannsamverkans-
grupper. Grannsamverkan handlar i grund och botten om att boende i ett område håller 
uppsikt över varandras bostäder och är vaksamma över vad som händer i närområdet. 
Medlemmar avgör själva hur deras samverkansgrupp ska arbeta i syftet att kunna 
anpassa aktiviteterna efter det lokala behovet.  
På kommunens hemsida för grannsamverkan finns möjlighet för intresserade att 
anmäla sig till utbildning gällande grannsamverkan. Utbildningen skedde 17 oktober 
2022. Ett fördjupningspass är planerat att ske under november/december. Förslag på 
vad fördjupningsföreläsningen ska handla om går att inkomma med direkt på 
hemsidan. 
På hemsidan publicerar kommunen därtill nyhetsbrev på en månadsmässig basis. I 
månadsbrevet redogörs en lägesbild innehållande statistik om antal bostadsinbrott 
föregående månad inom respektive kommun. I nyhetsbrevet delges även olika tips vad 
gäller allt från parkering av bilen, relevanta applikationer eller kommande utbildningar. 
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3.3.4 Trygghets- och nattvandring 
Kommunen driver och stöttar olika former av lokala vandringsverksamheter. 
Trygghetsvandringar genomförs av kommunen, polisen och andra aktörer som bedöms 
relevanta eller som önskar deltaga. Vandringarna genomförs två gånger per år. Senast 
utförd vandring var fjärde april 2022, med en planerad vandring under hösten 2022. På 
kommunens hemsida kan den som vill inkomma med förslag på platser för 
trygghetsvandring. Tanken är att trygghetsvandringar ska göras för att identifiera 
otrygga områden för att sedan ta fram konkreta lösningsförslag som ligger till grund för 
olika åtgärder. 
 
Nattvandringar fyller en liknande funktion som trygghetsvandringarna vad gäller att 
identifiera otrygga platser. Vandringarna genomförs av frivilliga invånare med visst stöd 
från kommunen och polisen i form av resurser och marknadsföring via sina kanaler. 
Nattvandringsgrupper kan även mobiliseras av säkerhetssamordnaren vid behov, 
exempelvis om det pågår något event i kommunen som befaras bli ”stökigt”. 

3.3.5 Externa forum för samverkan 
Nätverk för trygghet och trivsel 

Nätverket för trygghet och trivsel är en operativ samverkansgrupp som verkar 
trygghetsskapande och brottsförebyggande i kommunens offentliga miljöer. Nätverket 
drivs av kommunens säkerhetssamordnare tillsammans med kommunpolis. 
Samverkansforumet består av representanter från kommunen (fritidsgård, skola, 
bibliotek och fältare), polis och räddningstjänsten samt externa aktörer, så som 
bevakningsbolag, fastighetsbolag, centrumägare, Salemföretagarna, Svenska kyrkan 
och nattvandrare. Dess exakta medlemmar uppges kunna variera, och kan anpassas 
efter rådande situation. Salemföretagarna uppges enligt en för granskningen intervjuad 
person, vara ett exempel på en sådan aktör. Nätverket står även med som en aktivitet i 
samverkansöverenskommelsen. Enligt överenskommelsen ska sammanträden ske två 
gånger per år, men gruppen kan även sammankallas vid behov.  
 
Syftet med nätverket är informationsutbyte kring nuläget såväl som att utbilda aktörer 
inom forumet. Vid uppföljning av aktiviteten framkommer att nätverket även bidrar till 
kortare/enklare kontaktvägar parterna sinsemellan, mellan mötena. 
 
 
Samverkansregion Stockholm 
Samverkansregion Stockholm är ett samverkansforum med fokus på kris och 
omvärldsbevakning. Deltagande är samtliga stockholmskommuner, Länsstyrelsen 
Stockholm, representanter från Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten, vissa 
hamnar i Stockholmsregionen, Region Stockholm (inklusive sjukvården). Från Salem 
deltager kommundirektör, kommunikatör och säkerhetssamordnare. Enligt 
kommundirektör går den information som lyfts fram under forumet vidare till 
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kommunstyrelsen för information och vid behov, även för potentiella beslut om extra 
medel.  
 
Utsättningsgrupp 
En gång i veckan träffas socialfältare och fritidsfältare, tillsammans med 
centrumväktare såväl som med kommunväktare för att diskutera nuläget i kommunen, 
sett till samlingsplatser för ungdomar, skadegörelse eller andra potentiellt otrygga 
aspekter i stadsmiljön. Liknande frågor delges även med hjälp utav en applikation, där 
de med tillgång till applikationen kan kontakta varandra, för att på så vis snabbt kunna 
ställa om resurser. Administration utav applikationen ligger på centrumägaren. Att 
administrationen inte ligger på säkerhetssamordnaren uppges bero på 
upphandlingsregler. 
 
En förlängning av den samverkan som sker mellan kommun och centrumägaren är det 
gemensamma ordningsvaktstillstånd som parterna ansökt om. Denna möjliggör för 
väktare att gå mellan kommunalägd tillika centrumägd mark utan förhinder. Tillståndet 
har man haft under en längre tid och förlängt löpande. Överlag upplever intervjuade att 
samverkan mellan kommunens och centrumägarens väktare är välfungerande, trots att 
parterna anlitar olika bolag. Denna samverkan har emellertid inte alltid varit helt 
problemfri. 
 

Kommentar och bedömning 
Den externa samverkan, likt den interna, lägger stort fokus på informationsutbyte 
mellan olika parter. Därtill görs konkreta insatser i samverkan, så som trygghets- och 
nattvandringar samt Grannsamverkan. Kommunens kommunikativa satsningar, sett till 
hur man möjliggjort för kommuninvånare att direkt påverka exempelvis fokusområden 
under utbildningar kopplade till grannsamverkan, eller områden till kommande 
trygghetsvandringar möjliggör för mer träffsäkra insatser. Det skickar dessutom viktiga 
signaler till kommuninvånarna om ämnet prioritet, vilket i sin tur kan ha positiva effekter 
på den upplevda tryggheten i kommunen. Vi bedömer därför kommunens externa 
samverkan som i allt väsentligt ändamålsenlig. 
Att gemensamt ordningsvaktstillstånd finns på plats för kommunen och centrumägaren 
bedömer vi som positivt. Samverkan med centrumägaren, såväl som med andra 
representanter från näringslivet i kommunen, bedömer vi fortsatt bör prioriteras. Att 
nätverket för trygghet och trivsel inkluderar så många relevanta externa aktörer som 
möjligt är därför viktigt. Detta kräver emellertid tydlighet sett till vilka som ska vara med 
i nätverket och vad syftet med dessa sammanträden är. Vi ser därför att en 
uppdragsbeskrivning bör tas fram för nätverket där detta framkommer.  
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3.4 Politisk styrning och uppföljning 
Nuvarande samverkansöverenskommelse löper mellan 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31. 
Under giltighetsperioden ska två uppföljningar genomföras. En för 2021, som redan 
genomförts, och en för 2022. Av tillgängliggjord uppföljning framkommer att majoriteten 
av planerade aktiviteter genomförts, med undantag för de som behövt ställas in med 
anledning av pandemin. 
Exempel på genomförd aktivitet var den för ”avhopparverksamhet”, där kommunen 
tagit fram rutiner för hur man ska hantera avhoppare som söker hjälp via kommunen 
eller polisen. Aktiviteten ”trygghetskväll” där man, likt en trygghetsvandring, för dialog 
med kommuninvånare kring hur kommunen kan blir en tryggare plats, som blev inställd 
p.g.a. pandemin. Beslut togs då att flytta aktiviteten framåt och genomföra den under 
Salemdagen 2022. En sådan dialog uppges ha genomförts av de som intervjuats för 
granskningen. 
Det genomförs ingen formell, dokumenterad, uppföljning av medborgarlöftena från 
kommunens sida. Den uppföljning som sker, görs i planeringsgruppen för att sedan 
redovisas till chefssamrådet. Detta sker, likt för samverkansöverenskommelsen, 
årligen. 
Av genomförda intervjuer framkommer att den politiska styrningen och uppföljningen 
utav kommunens brottsförebyggande arbete genomförs framförallt genom de forum 
som etablerats genom samverkansöverenskommelsen. I huvudsak sker denna 
uppföljning genom chefssamrådet som vid två tillfällen per år bjuder in folkvalda till sina 
sammanträden i syfte att ge de förtroendevalda i Salems kommun mer insyn i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker i kommunen samt 
underlätta för dialog mellan de förtroendevalda och samverkansaktörer. 
Samtliga av kommunens verksamhetsplaner har beslutade trygghetsmål i linje med 
kommunens övergripande mål om att ”Salem ska vara en av Sveriges tryggaste 
kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län”. Kopplat till 
målen finns mätbara indikatorer. Förslag på nämnds-/styrelsespecifika mål tillika 
indikatorer tas fram av respektive förvaltning. Förslagen lyfts sedan för beslut i 
respektive nämnd/styrelse. Verksamhetsplanerna med tillhörande mål följs upp vid 
årets slut i nämnd/styrelsen samt för kommunen överlag. Vid uppföljning redovisas ett 
”betyg” i form av röd-, gul- och grönfärgade målvisare. Betyget baserar på ett index, 
som utgörs utav de indikatorer som tidigare varit uppe för beslut i nämnden/styrelsen. 
Därtill finns kommentarer för respektive mål, som förklarar resultatet tillika redogör för 
hur kommunen/styrelsen/nämnden arbetat med frågan under året. Detta publiceras på 
kommunens hemsida under rubriken ”mål och styrning”, där även indikatorerna för 
respektive mål går att utläsa. 
Uppföljningen ser ut enligt följande: 
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Resultatet från 2021 (se ovan) pekar likt föregående fyra år på en positiv 
trendutveckling, där kommunen gått från 47 på indexet år 2017 till 80 år 2021. Sämst 
resultat för 2021 uppvisar Bygg- och miljönämnden på 50. Bygg- och miljönämndens 
betyg baseras på antalet överprövade delegations- och nämndsbeslut. 
För kommunen som helhet görs bedömningen att målet är uppfyllt. Bedömningen görs 
med utgångspunkt i bl.a. en ökad upplevd trygghet i skolan och kommunens fritidshem, 
installationen utav säkerhetskameror samt utförda insatser för en tryggare utemiljö som 
bl.a. inkluderar väl genomförda nattvandringar. 

3.4.1 Kartläggningsarbete och resursfördelning 
Kommunens samlade kartläggningsarbete är ett resultat dels utav de löpande 
informationsutbyten som sker i de forum för samverkan som redogjorts för tidigare i 
granskningen, dels aktiva kartläggningsinsatser. Av genomförd dokumentgranskning 
tillika utförda intervjuer framkommer följande kartläggningsinsatser som särskilt viktiga. 
 
Trygghets- och nattvandringar 
Som omnämnts tidigare i granskningen driver och stöttar Salems kommun olika former 
av lokala vandringsverksamheter. Trygghetsvandringarna genomförs av kommun, polis 
och andra aktörer som bedöms vara relevanta. Vandringarna syftar i huvudsak till att 
identifiera och kartlägga platser som upplevs otrygga, och där potentiella insatser 
behöver sättas in. På så vis påverkar dessa trygghetsvandringar hur resurserna, sett till 
kommunens brottsförebyggande insatser, allokeras. Dessa vandringar har genom detta 
även en viss uppföljande karaktär i hur dessa kan användas för att identifiera 
effekterna utav tidigare insatser. Exempel på identifierade insatsområden kan enligt 
intervjupersoner vara platser med otillräcklig gatubelysning och områden med klotter 
eller skadegörelse.  
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Nattvandringarna fyller en liknande funktion som trygghetsvandringarna, då de 
observationer som görs, likt trygghetsvandringarna agerar underlag för den lägesbild 
som presenteras i chefssamrådet och lyfts in i samverkansöverenskommelsens och 
medborgarlöftets lägesbild. Det huvudsakliga syftet med nattvandringarna är emellertid 
något annorlunda än för trygghetsvandringarna. Där syftet med nattvandringarna 
snarare handlar om att skapa kontakt med, och visa upp sig för kommunens 
ungdomar, med kartläggningen som en positiv bieffekt. Skillnaden är därutöver att 
nattvandringarna bedrivs helt ideellt och genomförs med en annan, ofta högre, 
frekvens.  
 
Verksamhetsrapporter 
Inför chefssamråden sammanställer planeringsgruppen verksamhetsrapporter. 
Rapporter inkommer först till planeringsgruppen från respektive verksamhet, där 
rapporterna bereds och sammanställs till chefssamrådet för genomgång. Dessa 
redogör för arbetet inom respektive förvaltning men kan även inkludera anmälnings-
statistik från räddningstjänsten, statistiken kring flyktingmottagning samt uppdateringar 
och information kring externa samverkansprojekt. Verksamhetsrapporterna tas fram 
inför varje chefssamråd och syftar till att agera informationsspridande och att ge 
medlemmarna i chefssamrådet ett helhetsperspektiv på det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen.  
 
Lägesrapport 
Lägesrapporter syftar till både den löpande rapportering som går från den operativa 
gruppen, vidare till planeringsgruppen, tillika de mer omfattande lägesrapporter som 
tas fram av planeringsgruppen och presenteras i chefssamrådet när samverkans-
överenskommelsen följs upp.  
Den operativa gruppen har, i kraft av deras verksamhets-/lokalområdesnära arbete, till 
uppgift att löpande ta fram lägesrapporter. I dessa lägesrapporter görs bedömningar, 
baserade på en fem-gradig skala där händelser graderas mellan ”normalt” och ”kritiskt 
läge”. Detta arbete genomförs manuellt i lokala filer utan något systemstöd. Inte heller 
används metoder så som EST (Effektiv Samordning för Trygghet) som stöd i 
kartläggningsarbetet. Exempel på de rapporter som den operativa gruppen tar fram har 
delgetts KPMG för denna granskning. 
Utöver de löpande lägesbilderna som tas fram utav den operativa gruppen, så tar 
planeringsgruppen fram det som i samverkansöverenskommelsen kallas för ”lokal 
lägesbild”. Den lokala lägesbilden syftar till att identifiera prioriterade 
samverkansområden. Dessa områden presenteras i samverkansöverenskommelsen 
och ligger till grund för både medborgarlöftet och de aktiviteter som läggs fram i 
överenskommelsen.  
Rapporterna bygger på: 
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• Statistik från Polismyndigheten 

• Stockholmsenkäten 

• Statistik från kommunens bevakningsbolag 

• Genomförda medarbetardialoger (även kallat medarbetarenkäter) 

• Genomförda medborgardialoger 

• Rapporteringar från lokala aktörer i kommunen (detta inkluderar den operativa 
lägesrapporten) 

• Kommunens felanmälningar avseende skadegörelse 
 

Resursfördelning  

Sett till hur ovan nämnda kartläggningar påverkar beslut kring resursfördelningen inom 
kommunens brottsförebyggande arbete framhåller intervjuade för granskningen att 
dess direkta effekt på resursfördelningen inte är märkbar. Framförallt uppges detta 
bero på att beslutsmandat och budget ligger i linjeorganisationen och inte hos 
chefssamrådet. Viss resursomställning sker inom chefssamrådet, bl.a. som ett resultat 
utav de verksamhets- och lägesrapporter som tas fram, men då görs omställningen på 
initiativ av förvaltningen. De resursomställningar som görs, görs därav internt inom 
förvaltningen. Behovet av att se över frågan om chefsrådets beslutsmandat lyfts fram 
av flera av de som KPMG intervjuat för den här granskningen. 
De löpande lägesrapporter som tas fram av den operativa gruppen leder enligt 
intervjuade för granskningen till förändringar sett till resursfördelningen. Detta handlar 
emellertid om en omställning av redan existerande resurser i form av fältare, vakter 
och/eller polis. Utöver de områden som identifieras under lägesrapporterna i den 
operativa gruppen så fyller den applikation som fältare och vaktbolagen använder en 
liknande funktion sett till resursomfördelning. Av intervjuade fältare uppges 
lägesrapporterna som ett mer strategiskt plandokument och applikationen som något 
som möjliggör för snabb resursomställning vid behov.  
 

Kommentar och bedömning 
Salems kommun har som ett utav sina politiskt fastställda mål att ”Salem ska vara en 
av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län”. För att kommunens förtroendevalda ska få en inblick i huruvida 
verksamheterna uppnår målet krävs löpande uppföljning. Vår bedömning är att den 
politiska uppföljningen av kommunens brottsförebyggande arbete endast är delvis 
ändamålsenlig.  
Målet om att ”Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner…” bryts ner till 
nämndernas/styrelsens verksamhetsplaner som följs upp årligen. Förtroendevalda 
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deltar därutöver i chefssamrådet vid två tillfällen årligen. Utöver detta, genomförs ingen 
ytterligare uppföljning av det samlade brottsförebyggande arbetet till kommunens 
förtroendevalda. Sådan uppföljning bör genomföras löpande. Förslagsvis utav 
säkerhetssamordnaren. 
Effektivt brottsförebyggande arbete kräver, förutom tillräcklig uppföljning, en 
resurssättning som reflekterar identifierade behov, baserad på aktuella lägesbilder och 
informationsunderlag. Lägesrapporter tas fram löpande, men uppges ha begränsad 
påverkan på resursfördelningen. Vi bedömer därför att resursfördelningen vad gäller 
Salems kommuns brottsförebyggande arbete inte är fullt ut ändamålsenlig. 
Viss resursomställning genomförs, bl.a. inom förvaltningarna men även på en mer 
operativ nivå bland exempelvis fältare. Liknande omställning tycks emellertid inte göras 
på en mer central nivå. Detta uppges bero delvis på det faktum att chefssamrådet, som 
det brottsförebyggande arbetets högsta organ, helt saknar mandat att fatta egna 
beslut. Att framgent se över möjligheten att fördela om mandat till chefsrådet är därför 
att betrakta som ett möjligt framtida utvecklingsområde.  
Användandet utav systemstöd eller stöttande metoder så som EST för att underlätta i 
arbetet med att ta fram lägesrapporter är därtill ett möjligt utvecklingsområde för 
kommunens brottsförebyggande arbete. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det 
brottsförebyggande arbetet i Salems kommun bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt 
sätt. Arbetet med att förebygga brott beskrivs och genomförs i praktiken i linje med den 
samverkansöverenskommelse som slutits mellan LPO Södertälje och kommunen. 
Fokus för överenskommelsen är samverkan genom ömsesidigt informationsutbyte, 
detta framstår även vara fokus för hur arbetet ser ut i praktiken. Detta 
samverkansarbete, internt som externt, framhålls av de vi intervjuat som välfungerade. 
Vi bedömer den organisation som etablerats för kommunens brottsförebyggande 
arbete som ändamålsenlig, med roller och ansvar som tydligt framkommer av 
samverkansöverenskommelsen. Vi bedömer att den externa och interna samverkan i 
huvudsak fungerar väl. Trots detta ser vi goda utvecklingsmöjligheter sett till den 
externa samverkan, där nätverket för trygghets och trivsels uppdrag hade kunnat 
tydliggöras och stärkas.  
Att den politiska uppföljningen sker två gånger om året, nästan uteslutande genom 
förtroendevaldas medverkan i chefssamrådet bedömer vi som otillräckligt. Vi ser därför 
ett behov av mer löpande uppföljning. Vi ser därutöver behovet av att säkerställa en 
tillräcklig resursfördelning och tydliga mandat för kommunens brottsförebyggande 
arbete. Underlag tas fram löpande och av god kvalité, dessa uppges dock inte 
märkbart påverka hur resurser fördelas. Detta behöver ses över. 
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Säkerställa en tillräcklig resursfördelning och tydliga mandat i frågor som rör 
kommunens brottsförebyggande arbete. 

— Ta fram en uppdragsbeskrivning till nätverket för trygghet och trivsel.  

— Stärka den politiska uppföljningen av det brottsförebyggande arbetet. Bl.a. 
genom löpande rapporteringar av säkerhetssamordnaren till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 5
 § X KS/2022:444

Remissvar: Samverkan Stockholmsregionen - Gemensam 
målbild 2023-2026

En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna 
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga 
händelser, olyckor eller kriser i Stockholmsregionen. En gemensam modell för samverkan 
togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och en 
störningsfri region, nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR) etablerades.

Varje mandatperiod antas en gemensam målbild för SSR och målbilden för perioden 2023-
2026 har nu inkommit som remiss till kommunen. 

Kommun har inga synpunkter på remissen utan ställer sig positiv till de övergripande 
inriktningarna som presenteras. Kommunen anser även det fördelaktigt att man är tydlig i 
dokumentet att rådande förhållanden i regionen, nationen och även internationellt kan 
komma att påverka målbilden, som snabbt kan komma att behövas formuleras om eller 
omprioriteras. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2023 ska överlämnas 
som svar på remissen angående gemensam målbild 2023-2026, Samverkan 
Stockholmsregionen. 

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Victoria Skynäs & Richard Buske
Säkerhetssamordnare, tf säkerhetssamordnare

Kommunstyrelsen

Remissvar: Samverkan Stockholmsregionen - Gemensam
målbild 2023-2026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2023 ska
överlämnas som svar på remissen angående gemensam målbild 2023-2026, Samverkan
Stockholmsregionen.

Sammanfattning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller
plötsliga händelser, olyckor eller kriser i Stockholmsregionen. En gemensam modell för
samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet,
säkerhet och en störningsfri region, nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR)
etablerades.

Varje mandatperiod antas en gemensam målbild för SSR och målbilden för perioden
2023-2026 har nu inkommit som remiss till kommunen.

Kommun har inga synpunkter på remissen utan ställer sig positiv till de övergripande
inriktningarna som presenteras. Kommunen anser även det fördelaktigt att man är tydlig i
dokumentet att rådande förhållanden i regionen, nationen och även internationellt kan
komma att påverka målbilden, som snabbt kan komma att behövas formuleras om eller
omprioriteras.

Ärendet
Bakgrund
2014 undertecknades avsiktsförklaringen; En trygg, säker och störningsfri region.
Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att varje enskild aktör själv har
begränsat handlingsutrymme och begränsade resurser att hantera händelser och
störningar i regionen och att vi står starka tillsammans. Samverkan Stockholmsregionens,
vilket är det samlade namnet för deltagande aktörer, övergripande målsättning lyder:

Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av
samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd beredskap. Detta
sker genom att; stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga
samhällsfunktioner samt inrikta och samordna regionens resurser för
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att kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller
plötsligt inträffade händelser.

Parter
Deltagande parter
Samverkan Stockholmsregionen består i utgången av 2022 av följande aktörer utan
inbördes ordning:
Länsstyrelsen Stockholm, länets 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten
Region Stockholm, Försvarsmakten Mellersta Militärregionen, SOS Alarm, Trafikverket,
Kustbevakningen, Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Storstockholms
brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda. Fler aktörer kan
tillkomma både som ordinarie medlemmar eller som associerade medlemmar.

Syfte

Dokumentet: Gemensam Målbild 2023-2026, Samverkan Stockholmsregionen,
sammanfattar förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan
Stockholmsregionen under perioden 2023-2026. Utöver den gemensamma grund som
parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser utgör föreslagna
målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den
kommande perioden, inför varje år kommer specifika verksamhetsplaner att tas fram
inom varje målområde, med tillhörande aktiviteter.

Målformuleringarna har framtagits tillsammans av en mindre arbetsgrupp och
målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna
uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla
nuvarande förmågor.

Mål
Måldokumentet ska gälla under fyra år varför utformning av målen medvetet formulerats
inriktande snarare än i kvantitativa termer. Målen består, utöver de redan antagna
grundförmågorna, av 7 stycken målområden, samt ett specificerat projekt.

Målområden
Säker informationsdelning
Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen har utvecklat en gemensam
säkerhetskultur och har ändamålsenliga rutiner för säker informationsdelning.

Omvärldsbevakning och lägesbild
Det finns rutiner och arbetssätt för att omvärldsbevakning hos respektive aktör som vid
behov kan sammanställs i en samlad och målgruppsanpassad lägesbild. Denna ska
komma samtliga till del och ge stöd för beslut och åtgärder hos respektive aktör.

Förberedda inriktningar
Det finns förberedda inriktningar med åtgärdsplaner och budskap för utvalda scenarier
och typhändelser. Inriktningarna utgör en grund och utgångspunkt för arbetet i händelser
och kriser, både aktörsgemensamt och i egen organisation.
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Virtuell och fysisk samverkan
Det finns både virtuella och fysiska mötesrum för de olika forum som etableras i det
aktörsgemensamma arbetet.

Samordnad kommunikation
Kommunikation är en integrerad del av samverkansmodellen och det aktörsgemensamma
arbetet. Samordnad och kvalitetssäkrad kommunikation till prioriterade målgrupper
förbereds gemensamt och kan genomföras för att snabbt kunna nå ut i alla lägen, även
under höjd beredskap. Kommunikationen stödjer prioriterade åtgärder
och bidrar till effektiv hantering.

Totalförsvar
Arbetet är anpassat för att största möjliga totalförsvarseffekt ska uppnås. Effektivitet och
synergier nås genom att så långt som möjligt nyttja befintliga aktörsgemensamma
strukturer och arbetssätt. Anpassningar sker för att omhänderta de krav på
säkerhetsskydd och robusthet som totalförsvaret ställer.

Kontinuitet och uthållighet
Aktörerna har förmåga till kontinuitet och uthållighet i det gemensamma arbetet för att
möta både fredstida kriser och höjd beredskap.

Större projekt inom målbildperioden
Aktörsgemensam satsning mot brottsförebyggande arbete

Finansiering
Fördelning av kostnaden för Samverkan Stockholmsregionen är baserat på antalet
invånare i kommunen. Övriga kostnader för att förstärka kommunens förmåga att leva
upp till de mål som gemensamt har beslutats om i regionen kan under perioden
tillkomma. Salems kommun finansierar sitt deltagande i Samverkan Stockholmsregionen
med statsbidrag, det så kallade 2:4-medlet.

Mats Bergström          Richard Buske
Kommundirektör        Tf Säkerhetssamordnare

Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Bilagor

Gemensam målbild 2023-2026, Samverkan Stockholmsregionen

Delges

Samverkan Stockholmsregionen / Länsstyrelsen Stockholms län

ssr.stockholm@lansstyrelsen.se
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Sammanfattning och läsanvisning 
Detta dokument, Gemensam Målbild 2023–2026 - Samverkan Stockholmsregionen, sammanfattar 
förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan Stockholmsregionen under 
perioden 2023–2026. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring 
och överenskommelser utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma 
arbetet under den kommande perioden 2023–2026. De gällande dokument som utgör grund för 
arbetet är:  
• Avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region  
• Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan  
• Modellbeskrivning, bilaga till överenskommelse, (uppdat. dec -18)  
• Gemensamma förmågor, (uppdat. dec -18) Kommer uppdateras under kommande målbildsperiod. 
 
Målformuleringarna 2023–2026 har framtagits tillsammans med en mindre arbetsgrupp med 
representanter från aktörerna och genom ett remissförfarande med samtliga aktörer.  
Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga 
energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver 
aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom 
alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet. 
 
Den övergripande bedömningen inför skapandet av målbilden 2023–2026 var att många av de 
målområden som fanns för perioden 2019–2022 var fortsatt relevanta, men var i behov av revidering 
och uppdatering. Den övergripande inriktningen och målbilden kvarstår därför med vissa 
uppdateringar och justeringar i målsättning och ambition.  

Omvärldssituationen inför ingången av denna nya målbildsperiod är komplex. Den säkerhetspolitiska 
utvecklingen har skapat en tydligare riktning för krisberedskapen och totalförsvaret än de senaste 
åren. Dock skapar förutsättningarna, behoven, ömsesidiga beroenden och förväntningarna att 
situationen i sin helhet är mycket utmanande. Detta innebär förändrade krav på och behov av 
justeringar och anpassningar på befintliga arbeten, arbetssätt och användning av lokaler. 
Omvärldssituationen innebär att det finns ett än större behov av flexibilitet och anpassning i arbetet. 
Det kan innebära att nya behov uppstår och målbilden helt eller i delar kan behöva justeras eller att 
mål kan behöva omprioriteras under den kommande perioden.  

Måldokumentet ska gälla under fyra år varför utformning av målen medvetet formulerats inriktande 
snarare än i kvantitativa termer. Utformning av mätbarhet och måluppfyllnad har hänvisats till det 
årliga verksamhetsplaneringsarbetet och dess tänkta aktiviteter. VP-processen styrs och beslutas av 
regionala chefsgruppen vilket ger möjlighet för aktörerna att med full insyn styra ambition och 
uppföljning av arbetet.  
Under den föregående målbildsperioden har en stor utveckling skett av länet och samhällets samlade 
förmåga till hantering av samhällsstörningar och kriser. Vi ser fram emot att gemensamt fortsätta 
denna utvecklingsresa med avstamp i de av parterna gemensamt formulerade målbilderna som 
redovisas i detta dokument. 
 
Sven Erik Österberg  
Landshövding, Ordförande regionala rådet  
 
Åsa Ryding 
Länsöverdirektör, Ordförande regionala chefsgruppen  
 
Mikael Jeppson   
Samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen 
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Målbild 2023–2026, Samverkan Stockholmsregionen  

Inledning 

Samverkan Stockholmsregionen 
Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är ett gemensamt aktörsnätverk mellan samhällsaktörer i 
Stockholms län som tillsammans verkar för en trygg, säker och störningsfri region. Samverkan 
Stockholmsregionen ägs, drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar. 
Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att varje enskild aktör själv har begränsat 
handlingsutrymme och begränsade resurser att hantera händelser och störningar i regionen och att vi 
står starkare tillsammans. Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam infrastruktur där 
gemensamma processer, metoder och resurser verkar för att underlätta och stödja aktörerna i att de 
ska nå de övergripande målen och de konkreta leveranser som krävs för att åstadkomma reell skillnad 
i samhället i samband med olika former av samhällsstörningar.   
 
Övergripande målsättning - förväntade effekter och resultat 
Samverkan Stockholmsregionen syftar till att säkra en hållbar, effektiv samverkan och en ökad 
gemensam förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser i Stockholmsregionen. Den 
övergripande målsättningen1 lyder:  

Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i 
vardag, kris och höjd beredskap. Detta sker genom att stärka samhällets förmåga att upprätthålla 
viktiga samhällsfunktioner samt inrikta och samordna regionens resurser för att kunna förebygga 
och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser. 

Målbilden uppnås genom att upprätthålla beredskap i funktionella nätverk, bedriva ständig 
omvärldsbevakning för snabb och proaktiv aktivering, inrikta och samordna arbetet utifrån en samlad 
regional lägesbild samt genom att samordna kommunikation. Arbetet följs upp kontinuerligt och 
utvecklas genom erfarenheter och lärande. 

Deltagande parter 
Samverkan Stockholmsregionen består i utgången av 2022 av följande aktörer utan inbördes ordning: 
Länsstyrelsen Stockholm, länets 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten Region 
Stockholm, Försvarsmakten Mellersta Militärregionen, SOS Alarm, Trafikverket, Kustbevakningen, 
Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar, Södertörns 
brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda. Fler aktörer kan tillkomma både som ordinarie 
medlemmar eller som associerad medlemmar.  

Målbild 2023–2026 - bakgrund  
De grundläggande dokumenten för Samverkan Stockholmsregionen, Avsiktsförklaringen från 2014 och 
Överenskommelsen från 2015, gäller tills vidare. Vid varje ny mandatperiod uppdateras och förankras 
den gemensamma målbilden. Att regelbundet se över och tydliggöra inriktning och ambitionsnivå för 
verksamheten är nödvändigt för att säkerställa att den verksamhet som bedrivs är ändamålsenlig och 
ger största möjliga aktörs- och samhällsnytta.  

Gemensam målbild 2023–2026 - Samverkan Stockholmsregionen tydliggör fokus och prioriteringar för 
den aktörsgemensamma verksamheten för åren 2023–2026. Målbilden har tagits fram med 
utgångspunkt i utvärderingar och erfarenheter av händelser och övningar, i en särskilt sammansatt 

 
1 Den övergripande målsättningen för Samverkan Stockholmsregionen har aktualiserats jämfört med den som står i 
avsiktsförklaringen för att anpassas till rådande förutsättningar med pågående totalförsvarsplanering 
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arbetsgrupp2 och genom diskussioner i ordinarie möten för de olika samverkansnivåerna. 
Målbilden har därefter presenterats och fastslagits av Regionala rådet. 3 

Särskilda förutsättningar  

Omvärldssituationen inför ingången av denna nya målbildsperiod är komplex. Den säkerhetspolitiska 
utvecklingen i Europa och i närområdet har skapat en tydligare riktning för krisberedskapen och 
totalförsvaret än de senaste åren. Dock skapar förutsättningarna, behoven, ömsesidiga beroenden och 
förväntningarna att situationen i sin helhet är mycket utmanande. Detta innebär förändrade krav på 
och behov av justeringar och anpassningar på befintliga arbeten, arbetssätt och användning av lokaler. 
Nedan beskrivs ett par av de förutsättningar som kommer vara dimensionerande för det framtida 
aktörsgemensamma arbetet. 

I februari 2022 inledde Ryssland ett invasionskrig mot Ukraina som i skrivande stund fortfarande 
pågår. Detta har lett till ett antal följdeffekter på internationell och nationell nivå. På ett övergripande 
plan så har takten i totalförsvarsplaneringen kraftigt ökat under de senaste åren.  

o Den 1 oktober trädde Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap i 
kraft. I och med detta infördes bland annat en högre regional nivå, civilområden, 
beredskapssektorer samt ett antal förordningsändringar. Det är ännu inte klarlagt hur 
detta kommer att påverka utvecklade gemensamma strukturer och arbetssätt i SSR – 
men med stor sannolikhet så kommer justeringar att behöva. Utöver detta inleds en 
ny försvarsberedning vilket genererar en ny budget och en än tydligare inriktning för 
ut- och uppbyggnad av totalförsvaret.  

o Den 18 maj 2022 lämnade Sverige tillsammans med Finland in en ansökan att ansluta 
till NATO. Vid en eventuell anslutning och den kommande tiden efteråt kommer 
förmågekrav att ställas på Sverige som kan komna att påverka arbetssätt och 
strukturer i Samverkan Stockholmsregionen. 

o Under den föregående målbildperioden skedde förändringar i lagstiftningen rörande 
säkerhetsskydd4. Detta har ställt förändrade krav på berörda aktörer och förändrade 
krav på arbetssätt för att kunna arbeta aktörsgemensamt. Ett arbete behöver göras 
för att identifiera behov och en gemensam väg framåt.  

Mot bakgrund av ovanstående punkter finns det ett än större behov av flexibilitet och 
anpassning i arbetet. Det kan innebära att nya behov uppstår och målbilden helt eller i 
delar kan behöva justeras eller att mål kan behöva omprioriteras under den 
kommande perioden.  

Allmänna förutsättningar  

Stockholmsregionen är en av Europas mest attraktiva och framgångsrika regioner. Företagandet är 
starkt, forskningen, utbildningen och innovationsförmågan av högsta klass. En tredjedel av Sveriges 
ekonomiska tillväxt skapas här. Sett till befolkningsmängd är Stockholm landets största län och även en 
av Europas befolkningsmässigt snabbast växande regioner. I dagsläget bor ca 2,4 miljoner människor, 
en fjärdedel av Sveriges befolkning, i länets 26 kommuner. Stockholmsregionen är samtidigt, i likhet 

 
2 Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Trafikverket, Stockholms Stad, Huddinge kommun, Länets räddningstjänster och Region 
Stockholm 
3 Regionala rådet, med landshövdingen som ordförande, utgör ägarforum och har det övergripande an-svaret för att arbetet 
sker utifrån intentionerna i den gemensamma avsiktsförklaringen om regional samverkan. För mer information om 
övergripande roll och ansvarsfördelning i Samverkan Stockholmsregionen se modellbeskrivning.  
4  Med detta avses bland annat Säkerhetsskyddslag (2018:585) samt säkerhetsförordningen (2021:955)  



 

6 
 

med många andra växande globala städer, en stad med tydliga sociala och ekonomiska skillnader med 
påföljande utmaningar.  

Stockholmsregionen har också en komplex infrastruktur och transporterna ökar på vägar, järnvägar, i 
kollektivtrafik och med sjöfart. Små störningar kan få stora konsekvenser, vilket innebär en särskild 
utmaning för många samhällsaktörer. I huvudstadsregionen finns också flera av landets viktiga 
funktioner såsom riksdag, regering, statliga myndigheter och annan nationellt samhällsviktig 
verksamhet vilket ställer ytterligare krav. Stockholmsregionens sammantagna förutsättningar gör att 
resurser behöver användas effektivt för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner genom hela 
hotskalan. 

Samhällsutmaningarnas omfattning och komplexitet innebär att varje enskild aktör har begränsat 
handlingsutrymme och därför är det av största vikt att samhällsaktörer i regionen har en väl 
fungerande samverkan. Aktörerna behöver dela information om utmaningar, problem och 
samverkansbehov för att nå målet om en trygg, säker och störningsfri region.  Idag sker en stor del av 
regionens samverkan gällande krisberedskap inom avtalsorganisationen Samverkan 
Stockholmsregionen. Att höja samverkansförmågan bland aktörer med en roll inom 
Stockholmsregionens krisberedskap, och nu även med viktiga roller i Sveriges totalförsvarsplanering, 
är ett ständigt och pågående utvecklingsarbete. 

Urval av verksamhet under målperioden 2019–2022 
Föregående målperiod var den första med en formellt antagen målbild. Utifrån denna målbild har 
sedan årsvisa verksamhetsplaner tagit framför att ytterligare bryta ner målbilden till verksamheter och 
aktiviteter.  
Inom målbildsperioden har ett par större händelser inträffat, aktiviteter genomförts och ett par 
milstolpar uppnåtts.56 Med detta kan det dock poängteras att även om delar planerat 
utvecklingsarbete och aktiviteter fått ställas in och eller har skjutits upp till förmån för hantering av 
mer akuta händelser och större samhällsstörningar så har det skett en förmågeutveckling som i stora 
drag ligger i linje med målområden som återfinns i målbilden. 
 
Inträffade händelser och övningar 
Övning Havsörn 2019 (hösten 2019) 
Nationell samverkansövning med fokus på gråzonsproblematik och kärnteknisk olycka 

- Omfattande kunskapshöjning inom ansvar och roller inom kärnteknik och gråzonsproblematik 
- Samverkansstab under 36 timmar 
- Test av delning av klassad information 
- Informationsdelning över Rakel till inriktande forum  
- Samverkan över Rakel som alternativ till telefoni 
 

Hanteringen av Covid -19 pandemin (våren 2020-våren 2022) 
- Test och vidareutveckling av gemensamma arbetssätt och förmågor såsom samordning, 

inriktning och samordnad kommunikation  
- Utveckling av arbetssätt inom inriktande forum  
- Utveckling av arbetssätt för gemensamma regionala inriktningar 
- Uthållighet 
- Målgruppsanpassning av arbetet  

 
Hanteringen av Rysslands invasion av Ukraina (våren 2022-hösten 2022) 

 
5 En mer detaljerad beskrivning av dessa och ytterligare händelser återfinns i bilaga 1:  Milstolpar Samverkan 
Stockholmsregionen 2019–2022 
6 En förteckning över aktiverade lägen under målbildsperioden återfinns i bilaga 2: Aktiverade lägen Samverkan 
Stockholmsregionen 2019–2022 
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- Ytterligare vidareutveckling av gemensamma arbetssätt 
- Huvudsakliga arbetsområden har varit mottagande av skyddssökande enligt 

massflyktsdirektivet och förberedelser för att kunna hantera regionala konsekvenser till följd 
av det säkerhetspolitiska läget, tex sabotage och cyberhot.   

- Tillämpning av förmågor från pandemihanteringen 
 

Övriga milstolpar 
- Framtagande av nya ytterligare gemensamma regionala inriktningar  
- Införande beredskapsfunktionen Regional kommunikationskoordinator 

 
För ytterligare milstolpar prestationer under målperioden 2019–2022 se bilaga Milstolpar och 
prestationer  

Gemensamma utgångspunkter 
Genom undertecknandet av avsiktsförklaringen har parterna kommit överens om gemensamma 
utgångspunkter som innebär att arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen:  

• Bygger på ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och respekt för den enskilda organisationens 
förutsättningar, parallellt med ett tydligt fokus på samhällsnyttan 

• Har sin grund i förståelsen för att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar 
som ett komplext samhälle skapar 

• Skapar effektivitet i det gemensamma arbetet, samtidigt som varje enskild aktör kan ta del av 
andras erfarenheter och kompetenser för att stödja den egna verksamheten 

• Förutsätter att varje aktör har ett eget ansvar, men bidrar till ett koordinerat agerande och 
beslutsfattande genom att, tillsammans med övriga aktörer, inrikta och samordna det 
gemensamma regionala arbetet. 

 
I det gemensamma ansvaret ingår att: 

• Förankra och kontinuerligt utveckla gemensamma rutiner och processer 
• Representera i regionala samverkansfora 
• Identifiera och genomföra gemensamma utbildningsinsatser 
• Löpande pröva möjligheten att dela resurser och kompetens 
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Verksamhetens grunder 

Verksamheten inom SSR vilar på en samverkansmodell7 som utvecklas löpande utifrån gemensamma 
identifierade behov och lärande. Ägarforum utgörs av Regionala rådet som leder den långsiktiga 
utvecklingen genom att fastställa fleråriga planer och program samt fattar gemensamma 
överenskommelser. Regionala rådet leds av landshövdingen och deltagarna är de yttersta 
beslutsfattarna hos aktörerna och utgörs av kommunstyrelseordförande, myndighetschef eller 
motsvarande i de olika organisationerna. 
 
Grunderna i samverkansmodellen består av följande komponenter: 
 
• Deltagande parter med eget ansvar  

En viktig utgångspunkt i arbetet är självständiga aktörer som aktivt bidrar med sitt engagemang, 
sina erfarenheter och sina kunskaper i det gemensamma arbetet. Alla aktörer behöver löpande 
pröva behovet av samverkan och ge signaler om det finns behov av gemensamt arbete, både 
inför, under och efter händelser och skeenden.  

  
• Tre samverkansnivåer - i ordinarie och aktiverat läge 

Samverkan bedrivs genom tre samverkansnivåer:  
Regionalt inriktande nivå, Regionalt samordnande nivå, samt Verkställande nivå.  

För de olika samverkansnivåerna finns forum som utgår från uppdrag och mandat och som 
arbetar utifrån två perspektiv – ordinarie läge respektive aktiverat läge. 

− Ordinarie läge definieras som den samverkan som är planerad med utgångspunkt i målbild 
och årliga verksamhetsplaner. I ordinarie läge sker all förmågeutveckling och uppföljning.  

− Aktiverat läge definieras som den samverkan som krävs inför, under eller efter händelser, 
baserat på samhällets behov och bedömningen är att det inte ryms inom ordinarie strukturer 
och arbetssätt.  

 
• Gemensamma grundförmågor  

Den övergripande målbilden har konkretiserats genom fem överenskomna gemensamma 
grundförmågor – för varje grundförmåga finns ett antal definierade delförmågor med angiven 
lägsta nivå. Grundförmågorna8 är: 

1) Aktivera aktörsgemensamt arbete 
2) Informationsdela och skapa samlad lägesbild 
3) Samordna aktörsgemensamt arbete 
4) Inrikta aktörsgemensamt arbete 
5) Samordna och inrikta kommunikation 

 
• Förberedda regionala inriktningar  

För ett antal typhändelser finns förberedda regionala inriktningar som ska ligga till grund för hur 
regionen initialt hanterar en sådan typhändelse och som ska utgöra stöd för den fortsatta 
inriktningen av det gemensamma arbetet. 
 

• Gemensamma metoder och arbetssätt 
De gemensamma grundförmågorna och regionala inriktningar omsätts genom gemensamma 

 
7 I dokument Modellbeskrivning - Samverkan Stockholmsregionen fördjupas beskrivning av struktur och representation i olika 
forum samt valda arbetssätt och metoder 
8 Dokument Aktörsgemensamma grundförmågor - Samverkan Stockholmsregionen beskriver förmågor och delförmågor som 
krävs för att realisera den gemensamma målbilden.  
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metoder och arbetssätt. Exempel på detta är rutiner för aktivering av samverkan, mallar för 
lägesbild och arbetet i samverkansstab.  
 

• Gemensamma koordineringsresurser  
Samfinansierade resurser driver och faciliterar det gemensamma arbetet. I ordinarie läge utgörs 
dessa av personal i ett samordningskansli, i aktiverat läge utgörs de av Regional 
samverkanskoordinator i beredskap (RSIB) samt Regional kommunikationskoordinator i 
beredskap (RKK). Resurserna agerar på uppdrag av Regionala chefsgruppen och verkar för att 
samverkan ska leda till effekter i form av inriktning och samordning och i övrigt realisera 
beslutade målbilder. 
 

• Samordnad kommunikation  
Samordnad kommunikation är en integrerad del av arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen 
med målet att ge relevant, kvalitetssäkrad och snabb information vid händelser i regionen och ska 
bidra till önskad effekt i den gemensamma hanteringen. 
 

• Gemensamma teknik- och ledningsstöd 
Ett antal teknik- och ledningsstöd används gemensamt för att möjliggöra informationsdelning och 
kommunikation mellan verksamheterna så väl i ordinarie som i aktiverat läge. Exempel på detta 
är telefonkonferenssystem, Skype, WIS och RAKEL. Nya system kan tillkomma. Tekniklösningar 
ställer krav på tillgänglighet, färdighet och beredskap.  
 

• Gemensam samverkansetablering  
Vid behov kan berörda aktörer inför eller under en händelse samlokaliseras för att i en robust och 
anpassad miljö effektivt dela information och bedriva fördjupad samordning. Detta sker i 
samverkansstab på samordnande nivå och operatörskluster på verkställande nivå. 
 

• Gemensamma övningar och utbildningar 
Genom aktörsgemensamma övningar kan den gemensamma förmågan utvecklas och ytterligare 
utvecklingsbehov identifieras. Med gemensamma utbildningar omsätts lärdomar och justerade 
metoder i faktisk förmåga att nå målet om en trygg, säker och störningsfri region.  
 

• Uppföljning, lärande och förmågeutveckling  
Genom att bedriva löpande arbete inom olika utvecklingsområden, temaområden och 
arbetsgrupper sker utveckling och förbättring. Till grund för detta ligger lärande från 
omvärldsbevakning och erfarenheter av gemensam hantering av händelser. Parterna följer 
kontinuerligt själva upp gemensam hantering av händelser och beställer mer omfattande 
utvärderingar vid särskilda händelser. Det gemensamma lärandet omsätts genom beslutade 
aktiviteter och åtgärder av aktörerna till ökad förmåga via kontinuerligt förändringsarbete. 
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Gemensamma målsättningar 2023–2026 
 
Aktörerna bedriver en ständig utveckling och förbättring inom hela det aktörsgemensamma området. 
Kopplat till detta finns områden som är grundläggande och skapar förutsättningar för arbetet men 
som behöver fortsätta att utvecklas och förankras under ovan nämnda period. Dessa utgörs av:   

− Det gemensamma arbetet stöds av ändamålsenliga rutiner, arbetssätt och mötesformer och 
kopplas effektivt till arbetet hos respektive aktör. 

− Det gemensamma arbetet och strukturerna är följsamma och flexibla och kan anpassas efter 
förändrade förutsättningar i omvärlden 

− Samverkan Stockholmsregionen är känt hos aktörerna som en viktig del i regionens 
krisberedskap och relevanta funktioner och personer har god kunskap om 
samverkanssystemet.  

− Roller och ansvar inom och mellan beslutade samverkansnivåer är kända och tydliga och i det 
gemensamma arbetet representeras respektive aktör av den funktion som har rätt mandat för 
att verka inom aktuell samverkansnivå.  

Med detta som en grund är parterna överens om prioriterad målbild och ambitionsnivå för de 
kommande fyra åren. Målformuleringarna presenteras nedan, under varje målformulering ges en 
förtydligande text.  

Grundförmågor 
Aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen uppfyller de krav som satts upp gemensamt i form av 
grundförmågor i aktiverat läge.  

För att kunna omsätta den övergripande målbilden har följande fem gemensamma grundförmågor 
definierats (se dokument Gemensamma Förmågor): 

  - Aktivera aktörsgemensamt läge 
  - Informationsdela och skapa samlad lägesbild 
  - Samordna aktörsgemensamt arbete 
  - Inrikta aktörsgemensamt arbete 
  - Samordna och inrikta kommunikation 

Till dessa finns ett stort antal delförmågor framtagna vilka konkretiserar och stödjer aktörerna i att 
kunna mäta organisationens förmåga på nedbruten nivå. Den övergripande målbilden uppfylls genom 
att gemensamt definiera årsvis ambition och lägstanivåer kopplade till resp. delförmåga.  

Aktörer inom samverkan Stockholmsregionen uppfyller de krav som satts uppgemensamt i form av 
grundförmågor i ordinarie läge 

För att kunna omsätta den övergripande målbilden har behovet av följande gemensamma förmågor 
definierats  
- Systematisk övning och utbildning  
- Systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling 
- Förutsägbarhet i dokumentation, lagring och spårbarhet (Ökad förutsägbarhet för återkommande 

aktiviteter) 
- Stärkt förmåga att representera sin egen och andra organisationer i ordinarie läge 
- Stärkt förmåga att arbeta i en gemensam funktion, tex som regional samverkankoordinator eller 

regional kommunikationskoordinator  
Ett första delmål i detta arbete är tillsammans att bryta ner målen, definiera innebörden och behoven 
inom respektive förmåga samt att identifiera olika typer av aktiviteter för att bygga förmåga över tid.  
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Säker informationsdelning 
Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen har utvecklat en gemensam säkerhetskultur och har 
ändamålsenliga rutiner för säker informationsdelning 

Målet handlar om att ha kunskap och nödvändiga åtgärder på plats för att kunna dela information som 
omfattas av säkerhetsskydd. Detta uppnås genom att aktörerna vidtar nödvändiga åtgärder inom egen 
organisation samt tecknar att avtal som möjliggör delning av information som omfattas av 
säkerhetsskydd. 
 

Omvärldsbevakning och lägesbild 
Det finns rutiner och arbetssätt för att omvärldsbevakning hos respektive aktör som vid behov kan sammanställs 
i en samlad och målgruppsanpassad lägesbild. Denna ska komma samtliga till del och ge stöd för beslut och 
åtgärder hos respektive aktör. 

Målet handlar om att utveckla och effektivisera arbetet med omvärldsbevakning och samlad lägesbild 
för att bättre kunna stödja behoven hos den slutliga användaren. Med målgruppsanpassning menas de 
olika behov av information som direkt och indirekt berörda aktörer har vid en händelse, t.ex. avseende 
lägesbildens detaljrikedom, uppdateringsfrekvens och snabbhet i skapande och distribution av 
lägesbild. 

 
Förberedda inriktningar 
Det finns förberedda inriktningar med åtgärdsplaner och budskap för utvalda scenarier och typhändelser. 
Inriktningarna utgör en grund och utgångspunkt för arbetet i händelser och kriser, både aktörsgemensamt och i 
egen organisation. 

Målet handlar om att ta fram, förankra och implementera gemensamma scenariospecifika inriktningar 
som stöd för hantering av utvalda typhändelser. Inriktningarna bygger på aktörsgemensamma 
scenariodiskussioner på både inriktande och samordnande nivå. Aktörerna bedömer gemensamt vilka 
typhändelser som är prioriterade. Till respektive inriktning förväntas aktörerna ta fram egna 
checklistor. 

Det finns gemensamma rutiner för att öva och omsätta inriktningarna till åtgärder.  Det finns en 
tydliggjord process för gemensamma regionala inriktningar som inkluderar beställning, prioritering, 
framtagande och uppföljning av nya och befintliga inriktningar. 
 

Virtuell och fysisk samverkan 
Det finns både virtuella och fysiska mötesrum för de olika forum som etableras i det aktörsgemensamma 
arbetet.   

Målet handlar om att löpande och utifrån behoven i rådande omvärldsläge utveckla och förankra och 
anpassa metoder och förutsättningar för aktörerna att kunna bedriva effektiv samverkan på alla 
samverkansnivåer både virtuellt och genom fysiska möten i robusta miljöer. 
 

Samordnad kommunikation 
Kommunikation är en integrerad del av samverkansmodellen och det aktörsgemensamma arbetet. Samordnad 
och kvalitetssäkrad kommunikation till prioriterade målgrupper förbereds gemensamt och kan genomföras för 
att snabbt kunna nå ut i alla lägen, även under höjd beredskap. Kommunikationen stödjer prioriterade åtgärder 
och bidrar till effektiv hantering 
 
Målet innebär att säkerställa att kommunikation integreras i den gemensamma hanteringen före, 
under och efter störningar och kriser. Kommunikationsfunktioner involveras redan i bedömning och 



 

12 
 

analys av en händelse och resurser avsätts i det gemensamma arbetet för att kommunikationen alltid 
ska kunna samordnas.  
Målet innebär också att det gemensamma kommunikationsarbetet utvecklas mot en förmåga att även 
hantera kommunikation under störda förhållanden, t ex när alternativa kanaler och 
kommunikationsmetoder behöver kunna säkerställas.  

Totalförsvar 
Arbetet är anpassat för att största möjliga totalförsvarseffekt ska uppnås. Effektivitet och synergier nås genom 
att så långt som möjligt nyttja befintliga aktörsgemensamma strukturer och arbetssätt. Anpassningar sker för att 
omhänderta de krav på säkerhetsskydd och robusthet som totalförsvaret ställer. 

Målet innebär att SSR och de gemensamma strukturer som tas fram utgör grunden för den 
gemensamma totalförsvarsplaneringen och nödvändig ledning/samordning under höjd beredskap. 
Totalförsvarsplanering ställer dock krav på säkerhetsskydd som innebär att vissa anpassningar behöver 
utvecklas. Länsstyrelsen har en central roll både som sammanhållande och stödjande part för länets 
aktörer i detta arbete. 

Den skärpta säkerhetspolitiska situationen har påskyndat utvecklingen inom totalförsvaret och 
förändringar i planeringsinriktningar är att vänta under inriktningsperioden varför detta mål kan 
behöva utvecklas ytterligare 

 
Kontinuitet och uthållighet 
Aktörerna har förmåga till kontinuitet och uthållighet i det gemensamma arbetet för att möta både fredstida 
kriser och höjd beredskap. 
 
Målet handlar om att varje aktör behöver planera och dimensionera sin organisation utifrån de 
samverkansformer som krävs för både långvariga fredstida kriser och vid ett väpnat angrepp riktat mot 
Sverige. Enligt det aktuella totalförsvarsbeslutet9 bör totalförsvaret under minst tre månader kunna 
hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i 
samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. Detta ställer krav på varje aktörs förmåga 
men målet är främst tänkt att säkerställa att varje aktör tar ansvar för att upprätthålla tillräcklig 
personalvolym och planering för att även säkerställa en effektiv samverkan inom SSR och att de 
gemensamma resurserna får en tillräcklig dimensionering. 
 

Större projekt inom målbildperioden  

Aktörsgemensam satsning mot brottsförebyggande arbete  
En samverkan bestående av länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten, 
Länsstyrelsen, Kriminalvården och Tullverket har etablerats med målsättningen att nå resultat i 
gemensamt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Aktörerna ökar sin förmåga gällande samverkan där handlingskraft är ett ledord. Aktörerna har goda 
erfarenheter av att bedriva förebyggande arbete men ska intensifiera arbetet för att öka tryggheten 
och minska brotts- och drogrelaterade problem i Stockholms län. 

För att bedriva ett långsiktigt, tvärsektoriellt, kunskapsbaserat förebyggande arbete behövs en 
utvecklad och formaliserad samverkan mellan regionens aktörer.  

 
9 Prop 2020/21:30, Totalförsvaret 2021–2025, sid 84   
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Det gemensamma drog- och brottsförebyggande arbetet bygger på öppenhet och respekt för de enskilda 
organisationernas förutsättningar. Varje aktör har ett eget ansvar, men bidrar samtidigt tillsammans med 
övriga aktörer för att driva och samordna det gemensamma, regionala arbetet. 

Fokus för samverkan är: 

• att nå resultat och effekter av de insatser som beslutas genom tydliga prioriteringar 
• en kombination av kort- och långsiktiga målsättningar. 
• att gemensamt förebyggande arbete och krafttag mot droger och brott i Stockholms län. 
• att stärka och utveckla kunskapsbaserat förebyggande arbetet. 

Det är av stor vikt att aktörerna som omfattas lär av varandra och att tidigare erfarenheter tas tillvara. 

Den länsövergripande styrgruppen av ledande beslutsfattare som representerar samtliga aktörer har, i ett 
första delprojekt, satt målet att tillsammans kraftigt minska antalet öppna drogscener i länet. Arbetet 
koordineras genom Samverkan Stockholmsregionen. 
 

Årlig verksamhetsplanering 

Med hänsyn till utvecklingen i omvärlden så finns det ett fortsatt behov av att vara flexibel i mål och 
prioriteringar. Därför planeras en översyn av målbildsdokumentet inför utgången av 2024. 
 
För respektive målområde ska årliga verksamhetsplaner tas fram med en beskrivning om hur parterna ska 
arbeta mot uppsatta mål under året. I verksamhetsplanen ska aktiviteter för respektive målområde tas 
fram tillsammans med en uppföljningsplan som ska följas upp löpande.  
Verksamhetsplanen antas av regionala chefsgruppen och presenteras vid regionala rådet inför varje nytt 
verksamhetsår. 
 
                                    -------------------------------------     Slut    ---------------------------------------- 
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Årsbokslut för kommunstyrelsen

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunstyrelseförvaltningen har en god 
måluppfyllelse. Åtta av elva mål är uppfyllda. Ekonomin är stabil och kostnadsutfallet är lägre 
än budgeterat. Ett mål är för tillfället inte möjligt att följa upp, då det har med Ekonomisk 
samordning för hela kommunens ekonomi att göra och där är resultat ännu ej helt fastställt. 
Kopplat till pensionsskuld och upplupna löner samt befolkningsantalet för december 2022. 

Ärendet redovisas närmare i tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2023. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens årsbokslut 2022 inklusive förslag till överföringar 
avseende investeringar. 

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Josefin Nordin
Ekonom KSF

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2022 för kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens årsbokslut 2022 inklusive förslag till
överföringar avseende investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunstyrelseförvaltningen har en god

måluppfyllelse. Åtta av elva mål är uppfyllda. Ekonomin är stabil och kostnadsutfallet är lägre

än budgeterat. Ett mål är för tillfället inte möjligt att följa upp, då det har med Ekonomisk

samordning för hela kommunens ekonomi att göra och där är resultat ännu ej helt fastställt.

Kopplat till pensionsskuld och upplupna löner samt befolkningsantalet för december 2022.

Kommunstyrelsens nämndmål

Kommunstyrelsens nämndmål har följande utfall för år 2022:
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Kommunstyrelsen har åtta uppfyllda mål och två mål som inte är uppfyllda.

Det ej uppfyllda målet avser miljömålet för resor med kollektivtrafiken, där medborgarna
uppgett att de i lägre utsträckning än föregående år reser med kollektivtrafiken till och från
arbetet/studier. Detta är en konsekvens av att många personer under året har arbetat eller
studerat hemifrån och valt bil som alternativ till kollektivtrafiken. Utvecklingen går dock i
positiv riktning och fler väljer nu åter  kollektivtrafiken år 2022 jfrt år 2021.

Vad gäller nämndmålet information & dialog så mäter vi bl.a. andelen medborgare som läser
tidningen“Salems kommun informerar”. Detta har tyvärr minskat enligt mätningen i
medborgarundersökningen. Dock har medborgarna uppgett att de som läser den, i hög grad
är nöjda med tidningen.

Nämndmålet tillgänglighet mäts inom både telefoni och e-post och har en där en positiv
utveckling skett på båda områdena.

Salems medborgare är positiva till att bo i Salems kommun, vilket visas i den
medborgarundersökning som gjorts under året, och det avspeglas därmed också i
måluppföljningen.

Driftskostnader

Kommunstyrelsen har under verksamhetsåret 2022 använt 75 969 tkr av den totala
budgeten på 78 141 tkr, vilket ger en överskottsresultat på 2 172 tkr för perioden.

Kommunstyrelsens bokslut 2022

Kommunstyrelsens nämnd har ett underskott för året på -533 tkr som beror på ett högre
utfall på arvoden för perioden, en effekt av en ökning av antalet sammanträden under året,
dessutom fanns det i samband med valet ytterligare ett valdistrikt att bemanna för året.

Inom kommunstyrelseförvaltningen visar kansliet en positiv avvikelse om 549 tkr, överskottet
beror på att enheten valt att ej nyttja hela budgeten (genom att vakanshålla en
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halvtidstjänst) för att kompensera för andra befarade underskott inom kommunstyrelsen.
Detta har ej nämnvärt påverkat leveransförmågan år 2022.

Övriga enheter, ekonomienheten, HR enheten och IT enheten visar resultat nära budget.
SBFF underskott beror på att uppräkningen för SBFF kostnader faktiska kostnader varit högre
än den som kommunen räknat med i budgetarbetet. Överskottet på överförmyndarnämnden
förklaras av att nämnden under år 2022 har haft färre ärenden än beräknat.

Av de budgeterade medel 8 600 tkr, som finns inom posten KS till förfogande, har 6 641 tkr
använts under året. Utdelningar av medel har bl.a. gjorts till utredningar för Säby sim och
sporthall, satsning på miljöresurser och klimatanalys inom kommunen och till skolan för barn
i behov av särskilt stöd.

Investeringar

Utav den totala investeringsbudgeten på 14 984 tkr har 6 909 tkr använts under år 2022.

IT enheten har bl.a. investerat i utbyte av stomnät i kommunens fastigheter, investering har
gjorts i infrastruktur, datorer och nätverk inom kommunen.

Det har även gjorts investeringar i uppgraderingar av ekonomisystem och systemstöd inom
ekonomienheten.

Investeringsmedel tillhörande KS till förfogande har för digitalisering delats ut till BoM för
digitalisering av bygglovsprocessen. Av de medel som fanns hos KS till förfogande för senare
fördelning har samtliga medel tilldelats MSB för dränering av Salarp.
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Överföring av investeringar
Fördröjningen i investeringstakten jämfört budget beror till största delen på redan påbörjade
projekt som beräknas att fortgå under 2023, där kostnader ännu ej belastat kommunen.
Därför behöver delar av investeringsbudgeten överföras till år 2023, för att slutföra de
påbörjade projekten. Därför föreslås överföring av investeringsmedel till år 2023 med 5 773
tkr, fördelat per enhet enligt nedan:

Kansliet: 400 tkr

Avser investering i nya Rakelenheter för kriskommunikation samt investering i
kameraövervakning på allmän plats.

Ekonomienheten: 250 tkr

Fortsatta investeringar i uppgradering av ekonomisystemet Agresso och systemstöd för
projektverksamhet i Hypergene.

KS till förfogande: 2 100 tkr

Avseende de medel som finns kvar hos KS till förfogande rörande digitalisering 3 935 tkr
föreslås att 2 100 tkr av dessa överförs till 2023. Överföringarna avser digitalisering av
integrationsmotor, e-tjänsteplattform för försörjningsstöd samt digitalisering av detaljplaner
inom PEX. Samtliga dessa projekt är under planeringsstadiet för uppstart.
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IT enheten: 3 023 tkr

Fortsatta investeringar i kommunens stomnät i kommunens fastigheter, säkerhet inom digital
kommunikation samt datorer och nätverk inom kommunen.

Ekonomiska konsekvenser av överföringar

Investeringarna har betraktats som nödvändiga och är beslutade inom ramen för
kommunens lånetak.

Viktiga händelser
Följande är exempel på vad kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med under 2022:

● De allmänna valen till Riksdag, Region och Kommun genomfördes under hösten.

● Arbetet med krisledningsgrupp och krisledningsnämnd fortsatte under första
halvåret kopplat till dels coronapandemin samt med anledning av Rysslands invasion
av Ukraina.

● Arbetet med införande av ett internhyressystem har fortsatt och beräknas vara
implementerat till budgetåret 2024.

● Under året har arbetet med klimatfrågor fortsatt inom kommunen, dels har en
koldioxidanalys genomförts och dels har en plan för laddinfrastruktur tagits fram.

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilaga:
Årsbokslut 2022 för Kommunstyrelsen VP

Expedieras:
Ekonomienheten
Verksamhetscontroller KSF

Josefin Nordin
Ekonom
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Nr. 7
 § X KS/2022:434 

Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för 
medlemmar i Storsthlm

Storsthlm har skickat ut en remiss avseende förslag till en alternativ modell för uträkning av 
medlemsavgiften. Frågan om en alternativ modell som är baserad på befolkningsstorlek 
väcktes i samband med Storsthlms förbundsmöte 2019. 
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att svara på remissen och inlämna synpunkter 
senast den 1 februari 2023. Salems kommun har fått anstånd att inkomma med svar tills den 
9 februari. Ärendet kommer därefter att behandlas på styrelsens möte den 23 februari 2023. 

Kommunstyrelsen i Salems kommun har inga invändningar mot att en ny modell beräknas på 
befolkningsunderlaget i stället för på skatteunderlaget. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad den 4 januari 2023 som sitt svar 
på Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm. 

______________________
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Kommunstyrelsens förvaltning
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för
medlemmar i Storsthlm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad den 4 januari 2023 som sitt
svar på Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm.

Sammanfattning av ärendet
Storsthlm har skickat ut en remiss avseende förslag till en alternativ modell för uträkning
av medlemsavgiften. Frågan om en alternativ modell som är baserad på
befolkningsstorlek väcktes i samband med Storsthlms förbundsmöte 2019.
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att svara på remissen och inlämna synpunkter
senast den 1 februari 2023. Salems kommun har fått anstånd att inkomma med svar tills
den 9 februari. Ärendet kommer därefter att behandlas på styrelsens möte den 23
februari 2023.

Kommunstyrelsen i Salems kommun har inga invändningar mot att en ny modell beräknas
på befolkningsunderlaget i stället för på skatteunderlaget.

Ärendet
Dagens modell är baserad på kommunens föregående års skatteintäkter och generella
statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Storleken bestäms årligen av
styrelsen inom den av förbundsmötet fastställda ramen. För åren 2019-2022 har ett
avgiftstak motsvarande 0,5 promille av avgiftsunderlaget fastställts. För närvarande är
avgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget.

Kritiken mot dagens modell är att om skattesatsen förändras i kommunen blir avgiften
högre om skatten höjs och lägre om den sänks i och med att avgiften beräknas på
storleken på skatteintäkterna.

Föreslagen modell skulle innebära att avgiften baseras på befolkningsunderlaget. En
beräkning har gjorts för att se hur stor avgiften skulle vara per invånare om den totala
avgiften skulle vara densamma som dagens. Avgiften per invånare skulle då vara 20:55
kronor per invånare i kommunen.

Storsthlm har tittat på vilken grund avgifterna för Skånes kommuner, Göteborgsregionen
och SKR beräknas och de använder befolkningsunderlaget som underlag.

Kommunstyrelsen tycker att förslaget till förändrad beräkningsmodell är mer rättvisande
för samtliga kommuner i länet och har inga synpunkter på förändringen.
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Finansiering
För Salems kommun har avgiften för år 2022 varit 396 081 kronor. Om kommunen skulle
ha debiterats enligt befolkningsunderlaget skulle avgiften varit 348 507 kronor, en skillnad
på 47 574 kronor i lägre avgift. Vilket innebär att förändringen i stort sett är
kostnadsneutral för kommunen.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Bilagor

1. Missiv alternativ avgiftsmodell
2. PM alternativ avgiftsmodell - länets kommunstyrelser
3. Avgifter andra relevanta organisationer
4. Medlemsavgift per kommun

Delges

Storsthlm, S/22/0108
Ekonomienheten
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  Kommunstyrelser i Stockholms län 
 

 

Remiss avseende alternativ avgiftsmodell 
för medlemmar i Storsthlm 
Kommunstyrelser i Stockholms län inbjuds att lämna synpunkter på en alternativ 
modell för uträkning av medlemsavgiften. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till 
Storsthlm senast den 1 februari 2023. 

Sammanfattning 
I samband med Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell 
för medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har därför 
tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och 
statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över 
avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg 
samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga 
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på 
styrelsens möte den 23 februari 2023. 

Ärendegång 
Remissen adresseras kommunstyrelserna. Kommunerna fattar beslut enligt sin 
gällande delegationsordning. 

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

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas synpunkter senast den 1 februari 2023 med e-post 
till registrator@storsthlm.se. Skriv gärna Dnr S/22/0108 i ämnesraden. 
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Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av ekonomichef Gunilla Wictorin, 
gunilla.wictorin@storsthlm.se. 

Bilagor 
Bilagor:  
PM Storsthlms nuvarande beräkningsmodell och alternativ modell 
Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 
Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 

 

Med vänlig hälsning 

 

 Mats Gerdau 
 Förbundsordförande Storsthlm 
  

Johan von Sydow 
Förbundsdirektör Storsthlm 
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Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
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Gunilla Wictorin 

 
Till Stockholms läns kommunstyrelser 
2022-12-05 

Alternativ avgiftsmodell för Storsthlm  
Sammanfattning 
I samband med föregående Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en 
alternativ avgiftsmodell baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har 
därför tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och 
statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över 
avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg 
samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande och alternativ förbundsavgift för Storsthlm 
Förbundsavgiften regleras i förbundets stadgar §24. Avgift ska erläggas i förhållande till 
medlemmens avgiftsunderlag, vilket är summan av föregående års skatteintäkter och 
generella statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Avgiftens storlek bestäms 
årligen av styrelsen inom den av förbundsmötet fastställda ramen. För mandatperioden 
2019 – 2022 har förbundsmötet fastställt ett avgiftstak motsvarande 0,5 promille av 
avgiftsunderlaget.  

Förbundsmötet kan besluta att förbundsavgiften ska baseras på annan grund än 
avgiftsunderlaget om alla medlemmar är eniga om det. Alternativt kan förbundsmötet 
ändra grunden för förbundsavgift genom stadgeändring. 

För närvarande är förbundsavgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget, oförändrat 
sedan 2021, då avgiften sänktes från 0,40 promille. 

Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på att 
avgiften påverkas av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats. Högre skatt – 
högre avgift och tvärtom. 

Om avgift i stället skulle tas ut kopplat direkt till befolkningsstorlek motsvarar 2022 års 
beslutade förbundsavgift 20,55 kr per invånare. En jämförelse av nuvarande avgift 
baserad på 0,39 promille och en befolkningsbaserad avgift per kommun redovisas i 
bilaga.  I detta exempel, baserat på 2022 års avgift, får fem kommuner en högre avgift 
och resterande kommuner en lägre. Ett tak skulle även finnas i ny modell.  

 
Bilagor: 
Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 
Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 
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Förbundsavgifter hos andra relevanta 
organisationer 
Skånes kommuner 
Förbundet är en ideell förening som omfattar 33 kommuner med sammanlagt 
1 402 425 invånare (31 december 2021).  

Förbundet har tidigare haft motsvarande modell för förbundsavgift som Storsthlm, det 
vill säga baserat på ett avgiftsunderlag av skatteintäkter och statsbidrag. År 2020 bytte 
förbundet namn och antog nya stadgar som bland mycket annat omfattar en ny 
finansieringsmodell.  

Avgiften regleras i förbundets nuvarande stadgar §23 och 24. 

Utdrag ur §23  
Medlemsavgiften ska täcka medlemmarnas totala kostnader för förbundets 
verksamheter och aktiviteter med undantag av kurs- och konferensverksamheten. 

Ramen för medlemsavgiftens storlek fastställs för perioden till och med det år då 
nästa ordinarie förbundsmöte äger rum. 

Medlemsavgiften fördelas årligen på medlemmarna utifrån antalet invånare per 
kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 

Styrelsen beslutar årligen om en indexuppräkning av ramen för medlemsavgiften 
med SKR:s prisindex som grund.  

Utdrag ur §24 
Styrelsen får besluta att förbundet, utöver medlemsavgiften, ska ta ut avgifter för att 
tillhandahålla speciella tjänster. 

För 2022 är medlemsavgiften 31 kr per invånare.  

Göteborgsregionen, GR 
Göteborgsregionen är ett kommunalförbund och omfattar 13 kommuner med 
sammanlagt 1 058 278 invånare (31 december 2021). 

Kommunernas avgifter till förbundet baseras på befolkning och uppgår för 2022 till 
75,52 kr per invånare. 

Medlemskommunernas årsavgifter utgör cirka 13 procent av GR:s omsättning. 
Resterande del (87 procent) består av intäkter från bland annat projekt, utbildningar, 
konferenser, och forskningsuppdrag. 

STORSTHLM Bilaga avgiftsmodell

Förbundsavgifter hos andra relevanta
organisationer
Skånes kommuner
Förbundet är en ideell förening som omfattar 33 kommuner med sammanlagt
1 4 0 2 4 2 5 invånare (31 december 2 0 2 1 ) .

Förbundet har tidigare haft motsvarande modell för forbundsavgift som Storsthlm, det
vill säga baserat på ett avgiftsunderlag av skatteintäkter och statsbidrag. År 2 0 2 0 bytte
förbundet namn och antog nya stadgar som bland mycket annat omfattar en ny
finansieringsmodell.

Avgiften regleras i förbundets nuvarande stadgar § 2 3 och 2 4 .

Utdrag ur § 2 3
Medlemsavgiften ska täcka medlemmarnas totala kostnader för förbundets
verksamheter och aktiviteter med undantag av kurs- och konferensverksamheten.

Ramen.för medlemsavgiftens storlek fastställs för perioden till och med det år då
nästa ordinarieförbundsmöte äger rum.

Medlemsavgiften fördelas årligen på medlemmarna utifrån antalet invånare per
kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret.

Styrelsen beslutar årligen om en indexuppräkning av ramen för medlemsavgiften
med SKR:s prisindex som grund.

Utdrag ur § 2 4
Styrelsenfår besluta attförbundet, utöver medlemsavgiften, ska ta ut avgifter för att
tillhandahålla speciella tjänster.

För 2 0 2 2 är medlemsavgiften 31 kr per invånare.

Göteborgsregionen, GR
Göteborgsregionen är ett kommunalforbund och omfattar 13 kommuner med
sammanlagt 1 0 5 8 278 invånare (31 december 2 0 2 1 ) .

Kommunernas avgifter till förbundet baseras på befolkning och uppgår för 2 0 2 2 till
75 ,52 kr per invånare.

Medlemskommunemas årsavgifter utgör cirka 13 procent av GR:s omsättning.
Resterande del ( 8 7 procent) består av intäkter från bland annat projekt, utbildningar,
konferenser, och forskningsuppdrag.
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Sveriges kommuner och regioner, SKR 
Enligt förbundets stadgar (§9) baseras avgiften på ett avgiftsunderlag som utgörs av 
medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med 
medelskattekraften i riket året före avgiftsåret.  

Kongressen beslutar om en ram för avgifter som för perioden 2021 – 2024 ska vara 
högst 0,125 promille. Den årliga avgiften beslutas av SKRs styrelse. 

Styrelsen har fastställt avgiften till 0,1137 promille för 2022 samt att ge en rabatt på 10 
procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 
000 invånare. Beräkningen av avgiften för år 2022 baseras på medelskattekraften i 
riket år 2021 och medlemmens invånarantal år 2020. 

 

STORSTHLM

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Enligt förbundets stadgar (§9) baseras avgiften på ett avgiftsunderlag som utgörs av
medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med
medelskattekraften i riket året före avgiftsåret.

Kongressen beslutar om en ram för avgifter som för perioden 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ska vara
högst 0 , 1 2 5 promille. Den årliga avgiften beslutas av SKRs styrelse.

Styrelsen har fastställt avgiften till 0 , 1 1 3 7 promille för 2 0 2 2 samt att ge en rabatt på 10
procent till kommuner med fler än 2 0 0 ooo invånare och till regioner med fler än 1 ooo
ooo invånare. Beräkningen av avgiften för år 2 0 2 2 baseras på medelskattekraften i
riket år 2 0 2 1 och medlemmens invånarantal år 2 0 2 0 .
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Bilaga. Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun.  
 
 

LÄNETS 
KOMMUNER 

ANTAL 
INVÅNARE 

GÄLLANDE 
MODELL 

ALTERNATIV 
MODELL 

DIFFERENS 

 
31 dec 2020 Avgift 2022 Avgift 2022 

 

 

  0,39 promille 20,55 kr/inv   

TOTALT 2 391 990 49 151 256 kr 49 155 395 kr 4 139 kr 

BOTKYRKA 94 847 2 215 807 kr 1 949 106 kr -266 701 kr 

DANDERYD 32 712 788 338 kr 672 232 kr -116 106 kr 

EKERÖ 28 879 693 917 kr 593 463 kr -100 454 kr 

HANINGE 93 690 2 042 807 kr 1 925 330 kr -117 478 kr 

HUDDINGE 113 234 2 493 484 kr 2 326 959 kr -166 525 kr 

JÄRFÄLLA 81 274 1 777 920 kr 1 670 181 kr -107 739 kr 

LIDINGÖ 48 005 1 065 170 kr 986 503 kr -78 667 kr 

NACKA 106 505 2 236 955 kr 2 188 678 kr -48 277 kr 

NORRTÄLJE 63 673 1 404 396 kr 1 308 480 kr -95 916 kr 

NYKVARN 11 222 254 667 kr 230 612 kr -24 055 kr 

NYNÄSHAMN 28 811 627 506 kr 592 066 kr -35 440 kr 

SALEM 16 959 396 081 kr 348 507 kr -47 574 kr 

SIGTUNA 49 537 1 126 348 kr 1 017 985 kr -108 363 kr 

SOLLENTUNA 73 990 1 562 195 kr 1 520 495 kr -41 701 kr 

SOLNA 83 162 1 316 905 kr 1 708 979 kr 392 074 kr 

STOCKHOLM 975 551 18 597 621 kr 20 047 573 kr 1 449 952 kr 

SUNDBYBERG 52 801 967 607 kr 1 085 061 kr 117 454 kr 

SÖDERTÄLJE 100 111 2 377 248 kr 2 057 281 kr -319 967 kr 

TYRESÖ 48 678 1 093 990 kr 1 000 333 kr -93 657 kr 

TÄBY 72 755 1 482 525 kr 1 495 115 kr 12 590 kr 

UPPLANDS VÄSBY 47 184 1 039 747 kr 969 631 kr -70 116 kr 

UPPLANDS-BRO 30 195 682 792 kr 620 507 kr -62 285 kr 

VALLENTUNA 34 119 754 529 kr 701 145 kr -53 384 kr 

VAXHOLM 11 886 265 581 kr 244 257 kr -21 324 kr 

VÄRMDÖ 45 566 956 880 kr 936 381 kr -20 499 kr 

ÖSTERÅKER 46 644 930 240 kr 958 534 kr 28 294 kr 
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 § X KS/2023:60    BUN/2022:231

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella 
program i gymnasieskolan 2023

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från Storsthlm. 

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 september 
2022 och beskrivs i barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelsen daterad den 31 
augusti 2022. 

Beslutet delgavs kommunstyrelseförvaltningen den 15 december, varav ärendet är försenat. 

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-09-27 § 57 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-08-31. 

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta prislistan 
för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 baserat på en genomsnittlig 
uppräkning om 1,8 procent av programpengen. 

______________________



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-09-27 

 5  av  15 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 57  Dnr. BUN/2022:231 

 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan samt 
 förslag �ll prislista 
 Nuvarande samverkansavtal gällande na�onella program på gymnasieskolan 
 inom Storsthlm anger a� avtalsparterna årligen ska besluta om justering av 
 programpriserna e�er förslag från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende 
 uppräkning av programpriser och struktur�llägg (inklusive programprislista 
 2023) ska vara fa�ade före 15 december 2022. Förslaget i sin helhet lämnas i 
 tjänsteskrivelsen som bilaga. Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2023. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� föreslå kommunfullmäk�ge a� anta 
 prislistan för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 baserat på en 
 genomsni�lig uppräkning om 1,8 procent av programpengen. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Rektor Rönninge gymnasium 

 Ekonomikontoret 

 Kommunstyrelsen 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 
 2022-08-31 

 Dnr BUN/2022:231 
 1  av 2 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
 Malin Gulde 
 Verksamhetsstrateg 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Uppräkning av programpriser och struktur�llägg för 
 na�onella program i gymnasieskolan 2023 

 Förslag �ll beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� föreslå kommunfullmäk�ge a� anta prislistan för 
 gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 baserat på en genomsni�lig uppräkning om 1,8 
 procent av programpengen. 

 Ärendet 

 Nuvarande samverkansavtal gällande na�onella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 
 anger a� avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna e�er förslag från 
 Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och struktur�llägg 
 (inklusive programprislista 2023) ska vara fa�ade före 15 december 2022. Förslaget i sin helhet 
 lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga. Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2023. 

 Ekonomiska konsekvenser 

 -  Ny föreslagen genomsni�lig uppräkning av programpengen är 1,8 %. 
 De na�onella programmen föreslås räknas upp med i genomsni� 1,8 %. Några yrkesprogram, 
 däribland Barn-och fri�dsprogrammet och Försäljnings-och serviceprogrammet, föreslås räknas 
 upp med 3 %. 

 -  Ny föreslagen uppräkning av struktur�llägg är 1,8 % 
 Förvaltningen budgeterar struktur�llägg ute�er u�all för närmast föregående år. Struktur�llägg 
 betalas ut i februari och oktober. Struktur�llägg utgår från alla elevers individuella meritvärden 
 från årskurs 9 och beräknas u�från sannolikheten a� de ska nå högskolebehörighet. Meritvärdet 
 från årskurs nio utgör grund för beräkning även för gymnasieelever i årskurs två och tre. 

 Sammanfa�ning ekonomiska konsekvenser 
 Ramfördelningen inför 2023 kommer a� beslutas i oktober så förvaltningen har ännu inte 
 budgeterat kostnaden för gymnasiet, men räknar med a� prisökningen om 1,8 % ska tas inom 
 ram. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 
 2022-08-31 

 Dnr BUN/2022:231 
 2  av 2 

 Katarina Sweding  Malin Gulde 
 Förvaltnings- och skolchef  Verksamhetsstrateg 

 Bilagor 
 Rekommenda�on Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 

 Delges 
 Rektor Rönninge gymnasium 
 Ekonomikontoret 
 Kommunstyrelsen 
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Samverkansavtalet utgör grunden  
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett 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, motsvarar ca 1,5 procent av den samlade 
kostnaden för programpengen, drogs 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 

STORSTHLM

Samverkansavtalet utgör grunden
Från och med den 1 januari 2 o 1 5 gäller ett 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 2 0 1 5 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 1 6 , 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.

Samverkansomrädets 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 2 o 1 4 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, motsvarar ca 1,5 procent av den samlade
kostnaden för programpengen, drogs av programpriserna inför 2 0 1 5 som sedan
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med är 2 0 1 6 finns
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.

Inför läsäret 2 0 1 5 / 2 0 1 6 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid
2 0 0 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 2023 
 

Meritvärdesintervall  Belopp kalenderår 2023 (kr)  Belopp per termin 2023 (kr)  
 

0 – saknar meritvärde            7 590                 3 795     

1 – 79         10 715                 5 358     

80 – 119         10 715                 5 358     

120 – 159            9 378                 4 689     

160 – 199            6 028                 3 014     

 
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. 

STORSTHLM

antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm
hemsida.

Belopp för strukturtillägget under 2023

MeritvärdesintervalI Belopp kalenderår 2023 (kr) Belopp per termin 2023 (kr)

o - saknar meritvärde 7590 3 795

1- 79 10 715 5 358

8 0 - 119 10 715 5 358

120 - 159 9378 4 689

1 6 0 - 199 6 028 3 014

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 samverkansomrädet 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 samverkansomrädet (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.  

STORSTHLM

Elev folkbokförd i Storsthlms samverkansområde och går i
kommunal skola (eller regiondriven skola) utanför
samverkansområdet
Då alla program erbjuds inom värt samverkansomräde blir eleven normalt
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) utanför
samverkansomrädet. 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 samverkansomrädet även om de går i en kommunal skola (eller
regiondriven) utanför värt samverkansomräde. 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
UEDBom 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 samverkansomräde.

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 samverkansomrädets 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 UEDBskapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka
elever som går i skola inom samverkansomrädet. 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 2023 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2022. För 
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. 
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2022 och rikspris 
i slutet av januari 2023. 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 4 200 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.  

  

STORSTHLM

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 samverkansomrädet.

Priser beslutade av Skolverket m.fl.
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex.
Skolindex för 2 0 2 3 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2 0 2 2 . För
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan.
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2 0 2 2 och rikspris
i slutet av januari 2 0 2 3 . 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 2 3 - 2 5 8&för kommunala
skolor samt 17 kap 3 5 - 3 6 SSfr fristäende 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 2 0 0 kronor per elev och ämne 17 kap.
16 Sskollagen.

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
samverkansomräde och som går i skola inom samverkansomrädet samt vid fristående
gymnasieskolor.

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

För elever, folkbokförda inom samverkansomrädet, som är andrahandsmottagna i
kommunal skola utanför Storsthlms samverkansomräde ska denna prislista användas
vid jämförelse med anordnarens pris.
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet 
Program och inriktning  Pris 2023 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 88 412 
 

Fritid- och hälsa (BFFRI) 88 412 
 

Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA) 88 412 
 

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

119 817 
 

Husbyggnad (BAHUS) 119 817 

Mark och anläggning (BAMAR) 119 817 

Måleri (BAMAL) 119 817 

Plåtslageri (BAPLA) 119 817 

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3 – eget pris 224 291 
 

Ekonomiprogrammet (EK) 81 692 
 

Ekonomi (EKEKO) 81 692 

Juridik (EKJUR) 81 692 

El- och energiprogrammet (EE) 114 548 
 

Automation (EEAUT) 114 548 

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 114 548 

Elteknik (EEELT) 114 548 

Energiteknik (EEENE) – eget pris 121 605 
 

Estetiska programmet (ES) 111 377 
 

Bild och formgivning (ESBIL) 111 377 

Dans (ESDAN) 111 377 

Teater (ESTEA) 111 377 

STORSTHLM

Prislista - nationella program inom samverkansområdet
Program och inriktning Pris 2023

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 8 8 4 1 2

Fritid- och hälsa (BFFRI) 88 412

Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA) 88 412

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar 119 817
årskurs 1
Husbyggnad (BAHUS) 119 817

Mark och anläggning (BAMAR) 119 817

Måleri (BAMAL) 119 817

Plåtslageri (BAPLA) 119 817

Anläggningsfordon (BAANL) - åk 2 och 3 - eget pris 224 291

Ekonomiprogrammet (EK) 8 1 6 9 2

Ekonomi (EKEKO) 8 1 6 9 2

Juridik (EKJUR) 8 1 6 9 2

El- och energiprogrammet (EE) 114 548

Automation (EEAUT) 114 548

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 114 548

Elteknik (EEELT) 114 548

Energiteknik (EEENE) - eget pris 121605

Estetiska programmet (ES) 1 1 1 3 7 7

Bild och formgivning (ESBIL) 1 1 1 3 7 7

Dans (ESDAN) 1 1 1 3 7 7

Teater (ESTEA) 1 1 1 3 7 7
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Estetik och media (ESEST) – eget pris 115 825 

Musik (ESMUS) – eget pris 129 529 

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) 92 524 

Inga nationella inriktningar 
 

 

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

138 702 

Karosseri och lackering (FTKAR) 138 702 

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 138 702 

Personbil (FTPER) 138 702 

Transport (FTTRA) –åk 2 och 3 – eget pris 209 231 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 92 524 
 

Administrativ service (HAADM) 92 524 

Handel och service (HAHAN) 92 524 

Hantverksprogrammet (HV) 111 995 
 

Finsnickeri (HVFIN) 111 995 

Florist (HVFLO) 111 995 

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (HVFRS) 111 995 

Textil design (HVTEX) 111 995 

Övriga hantverk (Skolverket har koder) 111 995 

Guldsmed (HVGUL) – erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 92 780 
 

Hotell- och turismprogrammet (HTHUT) 92 780 
 

Humanistiska programmet (HU) 82 010 
 

Kultur (HUKUL) 82 010 
 

STORSTHLM

Estetik och media (ESEST) - eget pris 115 825

Musik (ESMUS) - eget pris 129 529

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) 92 524

Inga nationella inriktningar

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar 138 702
årskurs 1
Karosseri och lackering (FTKAR) 138 702

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 138 702

Personbil (FTPER) 138 702

Transport (FTTRA) -äk 2 och 3 - eget pris 209 231

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 92 524

Administrativ service (HAADM) 92 524

Handel och service (HAHAN) 92 524

Hantverksprogrammet (HV) 111995

Finsnickeri (HVFIN) 111995

Florist (HVFLO) 111995

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (HVFRS) 111995

Textil design (HVTEX) 111995

Övriga hantverk (Skolverket har koder) 111995

Guldsmed (HVGUL) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller
Hotell- och turismprogrammet (HT) 92 780

Hotell- och turismprogrammet (HTHUT) 92 780

Humanistiska programmet (HU) 82 010

Kultur (HUKUL) 82 010
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Språk (HUSPR) 82 010 
 

Industritekniska programmet (IN) 147 858 
 

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 147 858 

Processteknik (INPRO) 147 858 

Produkt och maskinteknik (INPRK) 147 858 

Svetsteknik (INSVE) 147 858 

Naturbruksprogrammet (NB) 172 468 
 

Djurvård (NBDJR) 172 468 
 

Lantbruk (NBLAN) – eget pris 213 869 
 

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) 90 333 
 

Naturvetenskap (NANAT) 90 333 

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 90 333 

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 132 777 
 

Bageri och konditor (RLBAG) 132 777 

Kök och servering (RLKOK) 132 777 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

81 513 
 

Beteendevetenskap (SABET) 81 513 

Samhällsvetenskap (SASAM) 81 513 

Medier, info och kommunikation (SAMED) - åk 2 och 3 – eget pris 97 125 
 

STORSTHLM

Språk (HUSPR) 82 010

Industritekniska programmet (IN) 147 858

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 147 858

Processteknik (INPRO) 147 858

Produkt och maskinteknik (INPRK) 147 858

Svetsteknik (INSVE) 147 858

Naturbruksprogrammet (NB) 172 468

Djurvård (NBDJR) 172 468

Lantbruk (NBLAN) - eget pris 213 869

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) 90 333

Naturvetenskap (NANAT) 90 333

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 90 333

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 132 777

Bageri och konditor (RLBAG) 132 777

Kök och servering (RLKOK) 132 777

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar 8 1 5 1 3
årskurs 1
Beteendevetenskap (SABET) 8 1 5 1 3

Samhällsvetenskap (SASAM) 8 1 5 1 3

Medier, info och kommunikation (SAMED) - äk 2 och 3- eget pris 97125
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Teknikprogrammet (TE) 94 645 
 

Design och produktutveckling (TEDES) 94 645 

Informations- och medieteknik 94 645 

Produktionsteknik (TEPRO) 94 645 

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 94 645 

Teknikvetenskap (TETEK) 94 645 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 115 958 
 

Fastighet (VFFAS) 115 958 

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) 115 958 

VVS (VFVVS) 115 958 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 92 851 
 

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 enskilda överenskommelser mellan hemkommun och anordnarkommun eller 
med 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) 
 

2023 

Rör ett stort antal godkända utbildningar 
 

 

STORSTHLM

Teknikprogrammet (TE) 94645

Design och produktutveckling (TEDES) 94 645

Informations- och medieteknik 94 645

Produktionsteknik (TEPRO) 94 645

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 94 645

Teknikvetenskap (TETEK) 94 645

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 115 958

Fastighet (VFFAS) 115 958

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) 115 958

VVS (VFVVS) 115 958

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 92 851

Inga nationella inriktningar

Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper
Under perioden från och med prislistan 2 0 2 0 till 2 0 2 1 fanns ett fastställt pris för elever
som är antagna till ett nationellt program inom samverkansomrädet och har behov av
att gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk
verksamhet. Det gemensamma priset är från och med prislistan 2 0 2 2 borttagen och
ersätts av enskilda överenskommelser mellan hemkommun och anordnarkommun eller
med tilläggsbelopp utifrån elevens individuella behov.

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt
för elever i klass med hörselanpassning
Inför 2 0 1 7 ärs prislista beslutades om att införa interkommunal
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och elever i klass med
hörselanpassning.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 2023

Rör ett stort antal godkända utbildningar
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Tilläggsersättning Lagidrott 18 194 

Tilläggsersättning Individuell idrott 21 833 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2023 

Ersättning kr/elev/läsår 9 001 

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

2023 

Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium 357 391 

Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium 357 014 

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra 
gymnasium 319 134 

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra 
gymnasium 319 134 

Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 319 908 

Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium 375 656 

El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 460 348 

 
 
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 2023 

Barn- och fritidsprogrammet 91 753 

Bygg-och anläggningsprogrammet 123 406 

Ekonomiprogrammet 83 177 

El- och energiprogrammet 117 577 

STORSTHLM

Tilläggsersättning Lagidrott 1 8 1 9 4

Tilläggsersättning Individuell idrott 21833

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2023

Ersättning kr/elev/läsår 9 001

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med 2023
hörselanpassning
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)

Vård- och omsorgsprogrammet - Kungsholmens västra gymnasium 357 391

Naturvetenskapliga programmet - Kungsholmens västra gymnasium 357 014

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende - Kungsholmens västra
gymnasium 319134

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle - Kungsholmens västra
gymnasium 319134

Ekonomiprogrammet - Thorildsplans gymnasium 319 908

Teknikprogrammet - Thorildsplans gymnasium 375 656

El- och energiprogrammet - Thorildsplans gymnasium 460 348

Prislista för Introduktionsprogrammet - Programinriktat val
Ersättningen för IMVska utgå från de programpris för det nationella program som det
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 f ö r kommunala skolor
samt 17 kap 35-36$$ för fristäende anordnare). Däremot utgär 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 2023

Barn- och fritidsprogrammet 91 753

Bygg-och anläggningsprogrammet 123 406

Ekonomiprogrammet 8 3 1 7 7

El- och energiprogrammet 1 1 7 5 7 7

11(16)



 
 

 

12(16) 

Estetiska programmet 113 223 

Fordons- och transportprogrammet 142 287 

Försäljnings- och serviceprogrammet 96 188 

Handels- och administrationsprogrogrammet 96 188 

Hantverksprogrammet 115 094 

Hotell- och turistprogrammet 96 188 

Humanistiska programmet 83 177 

Industriprogrammet 150 465 

Naturbruksprogrammet 175 111 

Naturvetenskapliga programmet 91 280 

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 135 668 

Samhällsvetenskapsprogrammet 83 177 

Teknikprogrammet 96 424 

VVS - och fastighetsprogrammet 119 448 

Vård -och omsorgsprogrammet 96 188 

 
 
OBS! Uppdateras under hösten/vintern 2022/23 
Priser 2023 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 
(yrkesdansare).  
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2023 års skolindex. Skolindex för 2023 
är x,xxxx. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2023 års pris (inkl 
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2023. 

Program och inriktning Pris 2023 

Estetiska programmet (ES)  

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS)   

STORSTHLM

Estetiska programmet 113 223

Fordons- och transportprogrammet 142 287

Försäljnings- och serviceprogrammet 96188

Handels- och administrationsprogrogrammet 96188

Hantverksprogrammet 115 094

Hotell- och turistprogrammet 96188

Humanistiska programmet 8 3 1 7 7

Industriprogrammet 150 465

Naturbruksprogrammet 175 111

Naturvetenskapliga programmet 91280

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 135668

Samhällsvetenskapsprogrammet 8 3 1 7 7

Teknikprogrammet 96 424

VVS - och fastighetsprogrammet 119 448

Värd -och omsorgsprogrammet 96188

OBS! Uppdateras under hösten/vintern 2022/23
Priser 2023 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad
(yrkesdansare).
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2 0 2 3 ärs skolindex. Skolindex för 2 0 2 3
är x,xxxx. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2 0 2 3 ärs pris (inkl
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2 0 2 3 .

Program och inriktning
I

Pris 2023

Estetiska programmet (ES)

Botkyrka - Nycirkus (ESCIRVS)
I
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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)   

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)  

STORSTHLM

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)

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)
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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  

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  

STORSTHLM

Danderyd - Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) AK1+AK2

Danderyd - Danderyds gymnasium (NABILVEINAMUSVE) AK3

Danderyd - Danderyds gymnasium (NATEAVE) AK1+ AK2

Danderyd - Danderyds gymnasium (NATEAVE) AK3

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) AK1+ AK2

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILV E ) AK3

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) AK1+ AK2

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) AK3

Stockholm - Östra real (NAESEVE) AK1+ AK2

Stockholm - Östra real (NAESEVE) AK3

Stockholm - Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)

Stockholm - Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)

Stockholm - Anna Whitlock gymnasium (NADESVE)

Täby - Ava Gymnasium (NAMUSVE) AK1+AK2

Täby - Ava Gymnasium (NAMUSVE) AK3

Täby - A v a Gymnasium (NANASVE)

Lycee Francais (Riksprislistan)

Tyska skolan (Riksprislistan)

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) AK1+AK2

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) AK3

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) AK1+AK2

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILV E ) AK3

Kulturama (NANASVE) AK1+AK2

Kulturama (NANASVE) AK3
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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)  

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)   

STORSTHLM

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)

Stockholm - Globala gymnasiet (SASAMOS) (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)

Lycee Francais (Riksprislistan)

Tyska skolan (Riksprislistan)

Kristofferskolan (SAWALVE)
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Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)  

Ekonomiprogrammet (EK)  

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)  

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)   

Flygteknikutbildningen (FX)  

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)  

 

 

STORSTHLM

Viktor Rydberg, Djursholm (SABETOS) (Riksprislistan)

Ekonomiprogrammet (EK)

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEKOVE)

Huddinge - östra gymnasium (EKMUSVE)

Flygteknikutbildningen (FX)

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)
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Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld och förtryck

Vision och mål har satts för det löpande arbetet mot våld i nära relationer. Målen är:

1. Förbättra stödet till personer som upplevt våld i nära relationer.
2. Sprida kunskap om kvinnofrid, våld i nära relationer och hedersförtryck inom

socialförvaltningen och bland kommunens medborgare.
3. Främja samverkan och nätverk inom våld i nära relationer dels internt i kommunen

dels interkommunalt.

En plan för åtgärder med uppföljning utifrån presenteras i planen.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 7 december 2022 och beskrivs i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2022.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna “Handlingsplan -

För kvinnofrid och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och

förtryck - mål, åtgärder och ansvarsfördelning”.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära rela�oner 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

 Förslag �ll beslut 
 1. Socialnämnden beslutar a� godkänna “Handlingsplan - För kvinnofrid och mot våld i 
 nära rela�oner  samt hedersrelaterat våld och förtryck - Mål, åtgärder och 
 ansvarsfördelning” 

 2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäk�ge a� godkänna “Handlingsplan - För 
 kvinnofrid och mot våld i nära rela�oner  samt hedersrelaterat våld och förtryck - Mål, 
 åtgärder och ansvarsfördelning” 

 Sammanfa�ning av ärendet 
 De�a dokument ska på e� systema�skt sä� säkra god kvalitet och utveckling inom 
 området. 

 Ärendet 

 Vision och mål har sa�s för det löpande arbetet mot våld i nära rela�oner. Målen är: 

 1.  Förbä�ra stödet �ll personer som upplevt våld i nära rela�oner 
 2.  Sprida kunskap om kvinnofrid, våld i nära rela�oner och hedersförtryck inom 

 socialförvaltningen och bland kommunens medborgare 
 3.  Främja samverkan och nätverk inom våld i nära rela�oner dels internt i 

 kommunen dels interkommunalt 

 En plan för åtgärder med uppföljning u�från presenteras i planen. 

 Konsekvenser för miljön/klimat 
 - 

 Konsekvenser för medborgarna 
 Utsa�a medborgarnas trygghet bör öka med en konkret handlingsplan. 

 Konsekvenser för barn 
 Barn som lever i våldsutsa�a familjer får e� ökat stöd med en konkret handlingsplan. 

 Finansiering 
 Ingen finansiering behövs. 
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https://docs.google.com/document/u/0/d/15fD_QfY5yL69yqgReV3zSMNx7skzWCQxA285FeqEcpg/edit
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 1. Inledning 

 Våld  mot  kvinnor  och  våld  i  nära  rela�oner  är  e�  stort  folkhälsoproblem  som  får  omfa�ande 
 konsekvenser  för  individ  och  samhälle.  I  linje  med  FN:s  deklara�on  om  avskaffande  av  våld  mot 
 kvinnor,  den  europeiska  deklara�onen  för  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män  på  lokal  och  regional 
 nivå  samt  Europarådets  konven�on  om  förebyggande  och  bekämpande  av  våld  mot  kvinnor  och  våld 
 i  hemmet,  har  Salems  kommun  tagit  fram  denna  handlingsplan  som  uppställer  mål,  åtgärder  och 
 organisatorisk  struktur  som  sy�ar  �ll  a�  ge  stöd  �ll  våldsutsa�a,  våldsutövare  och  barn  som  upplevt 
 våld samt a� förebygga våld i nära rela�oner. 

 Den  vanligaste  formen  av  våld  i  nära  rela�oner  är  det  våld  som  riktas  mot  kvinnor  och  barn  av  en 
 närstående  man.  Sam�digt  är  målet  a�  behandla  och  motverka  all  form  av  våld  i  nära  rela�oner, 
 inbegripet  våld  mot  heterosexuella  män  eller  våld  mot  hbtq-personer  samt  hedersförtryck,  som  kan 
 rikta  sig  mot  både  flickor  och  pojkar.  A�  tala  i  könsneutrala  termer  osynliggör  det  vanligaste  våldet, 
 vilket  är  det  som  sker  mot  en  kvinna  av  en  närstående  man.  Därför  är  det  vik�gt  a�  tala  om  både 
 kvinnofrid och våld i nära rela�oner. 1

 Hedersrelaterat  våld  och  förtryck  har  sin  grund  i  kulturella  föreställningar  om  kön,  makt  och 
 sexualitet.  Familjens  rykte  och  heder  ses  som  avhängigt  flickors  och  kvinnors  fak�ska  eller  påstådda 
 beteende.  Det  kan  även  drabba  pojkar.  Denna  kontroll  kan  leda  �ll  hot  om  våld,  våld,  inklusive  dödligt 
 våld.  A�  specifikt  arbeta  mot  hedersrelaterat  våld  och  öka  kunskapen  kring  de�a  i  e�  förebyggande 
 sy�e är vik�gt för kommunen och är i linje med den na�onella strategin. 2

 1.1 Vision 

 Salem  vill  ha  e�  samhälle  utan  våld  mot  kvinnor,  barn  och  män.  Familjen  måste  präglas  av  frihet, 
 skyldigheter,  ansvar  och  trygghet.  I  e�  fram�da  samhälle  vill  vi  a�  de  som  drabbas  av  våld  får 
 behövlig  hjälp  och  stöd  �digt,  a�  även  barnen  behandlas  som  bro�soffer  samt  a�  våldsutövaren  hålls 
 ansvarig  för  sina  handlingar  samt  ges  möjlighet  �ll  stöd  i  a�  förändra  si�  beteende.  I  vårt  samhälle  är 
 män  och  kvinnor  jämställda.  Det  reak�va  inslagen  med  �llhandahållande  av  stöd  och  insatser  ska 
 komple�eras  med  e�  förebyggande  arbete  där  normer  och  kulturella  värderingar  som  leder  �ll  våld 
 och hedersförtryck synliggörs och motarbetas. 

 2  Sveriges Kommuner och Regioner, För kvinnofrid - mot våld i nära rela�oner, s. 8. 
 1  Sveriges Kommuner och Regioner, För kvinnofrid - mot våld i nära rela�oner. 
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 1.2 Om denna handlingsplan 

 De�a  dokument  ska  på  e�  systema�skt  sä�  säkra  god  kvalitet  och  utveckling  inom  området.  Genom 
 a�  uppställa  konkreta  mål  samt  upprä�a  ru�ner  och  arbetsmetoder  ska  socialtjänstens  samtliga 
 enheter  säkerställa  a�  våldsutsa�a  individer  och  barn  som  upplevt  våld  ges  e�  fullgo�  stöd  samt  a� 
 våldsutövaren  hålls  ansvarig  och  erbjuds  behandling.  Det  övergripande  sy�et  med  denna 
 handlingsplan  är  a�  garantera  a�  de  sociala  insatserna  inom  ramen  för  området  svarar  upp  mot  de 
 krav som socialtjänstlagen ställer på socialnämnden. 

 2. Organisa�on och ansvar 

 Det  är  statens  och  kommunernas  ansvar  a�  ge  stöd  och  skydd  �ll  personer  som  utsä�s  eller  riskerar 
 a�  utsä�as  för  våld.  Inom  socialförvaltningen  är  det  verksamhetsområdet  Myndighetsutövning  som 
 arbetar  med  ärenden  som  rör  våld  i  nära  rela�oner.  Dock  ska  samtliga  enheter  inom 
 socialförvaltningen  vara  uppmärksamma  på  om  våld  eller  andra  missförhållanden  förekommer  i 
 klienternas  rela�oner  och  uppmärksamma  de�a  enligt  enhetens  ru�ner.  Enheterna  är  även  ansvariga 
 a�  informera  Familjeenheten  om  det  finns  barn  i  familjer  där  det  där  det  förekommer  våld, 
 försummelse  eller  missförhållande.  Ärenden  som  rör  misstanke  om  förekomst  av  våld,  försummelse 
 eller  missförhållande  inom  klientens  familj  ska  utredas  och  bedömas  av  en  handläggare  med 
 myndighetsansvar. 

 Inom  ramen  för  de�a  är  det  av  stor  vikt  a�  man  kan  etablera  god  kontakt  med  våldsutsa�a  individer 
 samt  arbetar  med  kompetens-  och  kunskapsutveckling  hos  personalen.  För  a�  främja  de�a  arbete 
 har socialtjänsten en samordnare samt en samverkansgrupp mot våld i nära rela�oner. 

 2.1 Samordnare mot våld i nära rela�oner 

 Inom  socialtjänsten  finns  en  samordnare  som  verkar  för  a�  utveckla  kommunens  arbete  mot  våld  i 
 nära  rela�oner  genom  kunskapsutveckling.  Arbetet  sker  i  samråd  med  de  olika  samverkansgrupper 
 som  finns  inom  ämnet,  både  interkommunalt  och  internt  inom  kommunen.  Samordnaren  ska  bland 
 annat  verka  för  a�  informa�on  om  stöd  �ll  våldsutsa�a,  våldsutövare  och  barn  som  upplevt  våld 
 finns  �llgängligt  på  kommunens  hemsida  och  sociala  medier  samt  regelbundet  i  informa�onsbladet 
 Salem informerar. 

 Samordnaren deltar ak�vt i olika externa samverkansforum inom ämnet. Idag består dessa av: 

 ●  Länsstyrelsen och kommuner i Stockholms län. 
 ●  Samverkan Södertörnskommunerna. 
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 ●  Samverkansgrupp Södertälje. 

 2.2 Samverkansgrupp mot våld i nära rela�oner 

 Socialförvaltningen  har  en  samverkansgrupp  mot  våld  i  nära  rela�oner  där  deltagare  från  samtliga 
 enheter  finns  representerade.  Sy�et  är  a�  ge  stöd  �ll  varandra  inom  ramen  för  målsä�ningen  a�  alla 
 som  jobbar  i  Salems  kommun  ska  känna  sig  trygga  med  a�  ställa  frågor  om  våld  och  veta  vad  man  ska 
 göra  med  det  svar  som  man  får  samt  a�  dela  kunskap  om  vad  som  är  aktuellt  inom  området. 
 Möjlighet finns även a� diskutera aviden�fierade ärendefrågor. 

 2.3 Sociala insatser 

 Den  som  utsä�s  för  våld  i  en  nära  rela�on  kan  få  informa�on,  råd  och  stöd  genom  socialsekreterare 
 eller  samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner.  Dessa  kan  även  hjälpa  �ll  med  kontakter  med  andra 
 myndigheter  och  frivilligorganisa�oner  vid  behov.  Förutom  råd  och  stöd  kan  socialtjänsten  även 
 besluta om a� bevilja bistånd i form av: 

 ●  Skyddat  boende  i  den  akuta  situa�onen  och  hjälp  med  kontakter  för  a�  ordna  annat  boende 
 på längre sikt. 

 ●  Ekonomiskt bistånd. 
 ●  Bearbetande stödsamtal. 
 ●  Förhandsbedömning, i samråd med Barnahus, av barnens behov av skydd och stöd. 
 ●  Vård och behandling vid missbruk och beroende. 
 ●  Annat individuellt anpassat bistånd. 

 3. Mål 

 Salems  kommun  har  antagit  e�  antal  mål  inom  ramen  för  arbetet  a�  främja  kvinnofrid  samt 
 motverka  våld  i  nära  rela�oner  och  hedersförtryck.  Målen  är  förankrade  med  hjälp  av  (1)  konkreta 
 åtgärder,  (2)  sy�et  med  dessa  åtgärder,  (3)  exempel  på  hur  dessa  åtgärder  kan  ta  sig  u�ryck,  (4)  vem 
 eller vilka som bär ansvaret för a� åtgärderna verkställs. 

 3.1 Mål 1 - Förbä�ra stödet �ll personer som upplevt våld i nära rela�oner 

 Den  som  utsä�s  för  våld  eller  hot  om  våld  från  någon  närstående  ska  snabbt  få  stöd  och  hjälp  i  sin 
 situa�on.  Barn  som  upplevt  våld  ska  få  stöd  a�  bearbeta  sina  upplevelser.  Särskilt  utsa�a  grupper; 
 äldre,  personer  med  funk�onsnedsä�ning,  missbrukande  kvinnor,  utländska  kvinnor  och  personer 

 6 



 som  blir  utsa�a  för  hedersrelaterat  våld,  samkönade  rela�oner  samt  tonårsflickor,  ska  få  hjälp  och 
 stöd i sin situa�on. 

 I  sy�e  a�  förbä�ra  socialtjänstens  förmåga  a�  ge  stöd  och  behandling  åt  personer  som  utsa�s  för 
 våld  i  nära  rela�oner  uppställs  nedan  e�  antal  åtgärder  som  respek�ve  ansvarig/enhet  systema�skt 
 ska arbeta ute�er. 

 ÅTGÄRD 3.1.1  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Ställa frågor �ll 
 klienter och brukare 
 om det förekommer 
 våld eller hot i 
 familjen/släkten. 

 Fånga upp mörkertal 
 då många våldsutsa�a 
 väljer a� inte berä�a 
 om våldet 

 “Jag vet inte om de�a 
 är e� problem för dig, 
 men många kvinnor 
 har upplevt våld eller 
 hot i sina rela�oner. 
 Jag har därför 
 ru�nmässigt börjat 
 fråga alla om de�a. 
 Hur ser det ut i din 
 rela�on/familj?” 

 “E�ersom många 
 personer jag träffar i 
 mi� arbete lever med 
 någon som skadar 
 eller hotar dem, och 
 många inte vet a� det 
 är något man kan 
 prata med oss om och 
 få hjälp med, har jag 
 numera börjat fråga 
 alla om det 
 förekommer våld i 
 rela�onen/familjen.” 

 Alla som i sin 
 yrkesutövning har 
 kontakt med klienter 

 När  du  frågar  någon  om  vem  förövaren  är,  undvik  könsspecifika  ord  och  använd  istället  ord  som 
 “partner”,  de�a  för  a�  inte  utesluta  a�  personen  utsä�s  för  våld  i  en  samkönad  rela�on.  När  man 
 frågar  om  våld  ska  man  tänka  på  a�  snarare  samtala  om  det  och  om  våldets  olika  u�ryck.  De�a 
 för  a�  fånga  upp  det  våld  som  inte  är  fysiskt.  Det  är  mycket  vanligt  med  även  t  ex  psykiskt, 
 ekonomiskt och sexuellt våld. 

 Får  man  indika�oner  om  a�  våld  har  förekommit  i  en  familj  där  det  finns  barn  ska  man  all�d  fråga 
 om  barnets  situa�on.  Många  personer  som  utsä�s  för  våld  vill  skydda  sina  barn  från  våldet 
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 genom  a�  hävda  a�  barnen  inte  hört  eller  se�  något.  Det  är  vik�gt  a�  som  professionell  a�  inte 
 nöja  sig  med  det  svaret.  Barn  vet  nästan  all�d  vad  som  händer  i  hemmet.  Därför  ska  man 
 informera  om  a�  forskning  entydigt  visar  a�  nästan  alla  barn  �ll  våldsutsa�a  har  hört  eller 
 bevi�nad  våld,  och  a�  det  finns  e�  samband  mellan  mäns  våld  mot  kvinnor  och  våld  mot  barn. 
 Orosanmälan ska all�d göras �ll Familjeenheten om det finns barn i familjen. 

 ÅTGÄRD 3.1.2  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Anställda ska ta 
 kontakt med 
 samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 eller annan 
 socialsekreterare på 
 Vuxenenheten vid 
 kännedom om a� 
 någon utsa�s för våld 
 i en nära rela�on 

 Ge snabbare stöd och 
 behandling för 
 våldsutsa�a personer 

 Samordnaren eller 
 socialsekreterare på 
 Vuxenenheten är 
 rådgivande gentemot 
 andra anställda i 
 kommunen. Besöks�d 
 erbjuds samma dag 
 eller dagen e�er vid 
 behov av snabb 
 skyddsbedömning. 

 Varje anställd inom 
 enheterna i 
 socialförvaltningen 
 samt samordnaren 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner  kan  ge  råd  och  stöd  samt  hjälpa  �ll  a�  upprä�a  en 
 polisanmälan,  om  personen  så  önskar  och  det  bedöms  som  säkert  u�från  skyddsperspek�v  och 
 säkerhet  .  Rådgivning  kan  ges  även  �ll  någon  som  vill  vara  anonym.  Vidare  kan  samordnaren 
 koordinera  kontakt  med  andra  myndigheter  och  vid  behov  följa  med  som  stöd  �ll  olika  instanser 
 såsom polisen, vårdcentralen, �ngsrä�en med mera. 

 Samordnaren  arbetar  även  konsulta�vt  gentemot  handläggare  för  a�  bidra  �ll  a�  personer  som 
 utsä�s  för  våld  får  e�  professionellt  och  respek�ullt  bemötande  i  sina  kontakter  med 
 socialtjänsten. 

 ÅTGÄRD 3.1.3  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Vid kännedom om a� 
 våld har förekommit i 
 en barnfamilj ska en 
 anmälan om oro kring 
 barn göras �ll 
 familjeenheten inom 
 IFO 

 Säkerställa barnets 
 bästa och agera i 
 enlighet med 
 barnkonven�onen 

 Var och en som får 
 kännedom om något 
 som kan innebära a� 
 socialnämnden 
 behöver ingripa �ll e� 
 barns skydd. 
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 3.2  Mål  2  -  Sprida  kunskap  om  kvinnofrid,  våld  i  nära  rela�oner  och 
 hedersförtryck inom socialförvaltningen och bland kommunens medborgare 

 Inom  ramen  för  det  förebyggande  arbetet  är  det  vik�gt  med  kunskapsspridning  av  informa�on 
 kopplat  �ll  våld  i  nära  rela�oner  samt  synliggöra  problemområden.  All  personal  inom 
 socialförvaltningen  ska  ha  kunskap  om  de  specifika  problem  som  kan  vara  kopplat  �ll  våld  eller  hot 
 om våld i nära rela�oner inom olika områden. Exempel på de�a kan vara: 

 ●  Kvinnomisshandel 
 ●  Hedersrelaterat våld 
 ●  Våld mot äldre 
 ●  Våld mot personer med funk�onsnedsä�ning 
 ●  Våld mot missbrukande kvinnor 
 ●  Våld mot utländska kvinnor 
 ●  Våld mot tonårsflickor 
 ●  Våld i samkönade rela�oner 

 Nedan följer specifika åtgärder inom ramen för kunskapsspridning. 

 ÅTGÄRD 3.2.1  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 All personal inom 
 socialförvaltningen 
 ska ha kännedom om 
 denna handlingsplan 
 och gällande ru�ner 

 Kvalitetssäkra arbetet 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Ha dokumentet 
 �llgängligt på 
 intranätet. Skicka ut 
 no�ser när revidering 
 har ske� 

 Verksamhetschef / 
 enhetschef ska 
 informera sin personal 
 om denna 
 handlingsplan. 
 Varje anställd ansvarar 
 själv för a� känna �ll 
 innehållet. 

 ÅTGÄRD 3.2.2  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 All personal inom IFO 
 ska ha kännedom om 
 handboken 

 Kvalitetssäkra arbetet 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Informera nyanställda 
 och skicka ut no�ser 
 om revidering har 
 ske� 

 Varje anställd ansvarar 
 för a� känna �ll 
 innehållet. 

 ÅTGÄRD 3.2.3  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Socialförvaltningens  Skaffa sig aktuell  Samverkansgruppen 
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 arbetsgrupp inom 
 våld i nära rela�oner 
 ska ha representanter 
 från varje enhet. 
 Representanterna är 
 ambassadörer inom 
 den egna enheten och 
 ska sprida 
 informa�onen vidare 
 i sin enhet 

 kunskap inom 
 området och hi�a en 
 gemensam pla�orm 
 inom 
 socialförvaltningen för 
 a� motverka våld i 
 nära rela�oner 

 mot våld i nära 
 rela�oner �llsammans 
 med samordnaren. 

 ÅTGÄRD 3.2.4  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Socialförvaltningens 
 personal ska 
 regelbundet få 
 kompetensutveckling 
 och informa�on inom 
 våld i nära rela�oner 

 Kvalitetssäkra arbetet 
 mot våld i nära 
 rela�oner och bä�re 
 upptäcka signaler från 
 våldsutsa�a personer 
 för a� kunna erbjuda 
 adekvat stöd och 
 informa�on. 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 deltar i utbildningar 
 och konferenser. 
 Denna kunskap sprids 
 �ll 
 samverkansgruppen, 
 där respek�ve 
 representant sprider 
 det vidare �ll 
 respek�ve enhet. 

 Respek�ve enhetschef 
 ansvarar för a� 
 nyanställda får 
 relevant utbildning 
 gällande våld i nära 
 rela�oner. 

 ÅTGÄRD 3.2.5  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Ta fram 
 informa�onsbroschyr 
 med informa�on om 
 vilket stöd kommuner 
 och 
 frivilligorganisa�oner 
 kan erbjuda inom 
 ramen för våld i nära 
 rela�oner samt göra 
 de�a �llgängligt på 
 salem.se 

 Få våldsutsa�a 
 personer a� söka stöd 
 och sprida kunskap 
 kring hur man gör för 
 a� söka specifikt stöd 

 Broschyrer kan läggas 
 i offentliga utrymmen 
 och byggnader 
 inklusive skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 kommunala 
 hyresbostäder 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 

 ÅTGÄRD 3.2.6  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Omvärldsbevaka och 
 förmedla riktade 
 kampanjer för a� 
 påverka a�tyder 

 Eliminera 
 objek�fiering av 
 kvinnokroppen och 
 främja en sund och 

 Genomföra 
 informa�onskampanje 
 r på sociala medier 
 och/eller sä�a upp 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 
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 kring sex mot 
 ersä�ning och 
 pornografi 

 jämställd syn på sex  kampanjer i offentliga 
 utrymmen och 
 byggnader inklusive 
 skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 kommunala 
 hyresbostäder 

 ÅTGÄRD 3.2.7  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Mo�vera och erbjuda 
 våldsutövare a� ta 
 emot stöd och 
 behandling 

 Se �ll a� våldsutövare 
 hålls ansvariga för 
 utövat våld samt 
 förebygga våld innan 
 det ske� 

 Sprida stödlinjen “Välj 
 a� sluta” 
 (valja�sluta.se) 
 genom a� lägga ut 
 kampanjer på sociala 
 medier och/eller sä�a 
 upp kampanjer i 
 offentliga utrymmen 
 och byggnader 
 inklusive skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 kommunala 
 hyresbostäder 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 
 samt alla som i sin 
 yrkesroll kommer i 
 kontakt med 
 våldsutövare 

 ÅTGÄRD 3.2.8  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Öka kunskapen hos 
 personal i förskolor 
 om våld och deras 
 förmåga a� 
 uppmärksamma 
 utsa�a barn 

 Bä�re möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner samt 
 säkerställa barnets 
 bästa och agera i 
 enlighet med 
 barnkonven�onen 

 Förmedla utbildningar, 
 arbetsmaterial etc. �ll 
 ansvariga 
 förskolechefer. T ex 
 handledningen “Liten 
 och trygg” 
 (jagvillveta.se/forskola 
 ) i förskolor 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner. 

 ÅTGÄRD 3.2.9  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Omvärldsbevaka och 
 sprida informa�on 

 Få utsa�a a� söka 
 stöd och hjälp samt 

 Genomföra 
 informa�onskampanje 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
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 om tvångsäktenskap 
 och hedersrelaterat 
 våld och var man kan 
 söka hjälp och stöd 
 samt vilka rä�gheter 
 som gäller 

 motverka 
 hederskultur genom 
 a� påverka a�tyder 

 r på sociala medier 
 och/eller sä�a upp 
 kampanjer i offentliga 
 utrymmen och 
 byggnader inklusive 
 skolor 
 socialförvaltningens 
 olika enheter, 
 kommunhuset, 
 vårdcentralen, SFI och 
 hyresvärdar 

 och 
 samverkansgruppen i 
 samråd med Origo - 
 Resurscentrum mot 
 hedersrelaterat 
 förtryck 

 ÅTGÄRD 3.2.10  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Tillhandahålla 
 utbildningar inom 
 hederskultur �ll 
 personal och 
 yrkesverksamma 
 inom kommunen 

 Förebygga 
 hedersrelaterat 
 förtryck och våld 

 Sprida grundkursen 
 om hedersrelaterat 
 våld och förtryck, 
 webbkursheder.se �ll 
 socialtjänst, förskola - 
 skola m.fl. 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen i 
 samråd med Origo - 
 Resurscentrum mot 
 hedersrelaterat 
 förtryck 

 3.3  Mål  3  -  Främja  samverkan  och  nätverk  inom  våld  i  nära  rela�oner  dels 
 internt i kommunen dels interkommunalt 

 Som  e�  led  i  a�  främja  arbetet  mot  våld  i  nära  rela�oner  använder  sig  socialförvaltningen  av  interna 
 och externa nätverk. 

 Inom  kommunen  finns  en  intern  samverkansgrupp  med  representanter  från  socialförvaltningens 
 olika  enheter.  Sy�et  är  a�  stärka  e�  långsik�gt  arbete  inom  området  och  ha  en  gemensam  pla�orm 
 för  a�  sprida  kunskap  och  aktuell  informa�on.  Samordnaren  ansvarar  för  omvärldsbevakning  och  a� 
 informera  samverkansgruppen  om  aktuell  forskning,  informa�on,  lagändringar  m.m.  Tillsammans  ska 
 samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner  och  samverkansgruppen  planera  si�  fram�da  arbete  inom 
 ramen  för  a�  stärka  skyddet  för  våldsutsa�a  och  barn  som  upplevt  våld  samt  främja  insatser  för  de 
 som utövat våld i nära rela�oner. 

 Socialförvaltningen  i  Salems  kommun  har  avtal  med  Rela�onvåldscenter  i  Södertälje  kommun.  Där 
 kan  våldsutsa�a  få  stödsamtal,  enskilt  eller  i  grupp,  rådgivning,  stöd  i  kontakt  med  polis,  myndigheter 
 mm.  Barn  och  ungdomar  som  upplevt  våld  kan  få  stöd  via  verksamheten  Nyckeln,  som  är  en  del  av 
 Rela�onsvåldscenter.  Via  Nyckeln  erbjuder  familjebehandlare  stödsamtal  både  enskilt  och  i  grupp. 
 Våldsutövare  kan  erbjudas  behandling  från  Öppenvårdsteamet  eller  från  Manscentrum  i  Stockholm. 
 Vidare  deltar  samordnaren  mot  våld  i  nära  rela�oner  i  samverkansgrupp  med  Länsstyrelsen  och 
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 kommuner  i  Stockholms  län  där  arbete  mot  våld  i  nära  rela�oner  diskuteras.  Samordnaren  är  med  i 
 Samverkansgrupp  Södertälje  där  samverkansfrågor  diskuteras  och  de  deltagande  är  bl  a  polis, 
 åklagare, Södertälje och Nykvarns kommun. 

 Salems  kommun  har  avtal  med  Bro�sofferjouren  för  a�  stärka  skyddet  för  den  som  utsä�s  för  våld  i 
 nära rela�oner. 

 Nedan  följer  organisatoriska  åtgärder  inom  ramen  för  samverkan  i  sy�e  a�  stärka  kommunens 
 kunskap och förutsä�ningar a� motverka våld i nära rela�oner. 

 ÅTGÄRD 3.3.1  SYFTE  EXEMPEL  ANSVARIG 

 Förmedla aktuell 
 informa�on och vid 
 behov �llkalla 
 samverkansmöten 
 inom den interna 
 samverkansgruppen 
 mot våld i nära 
 rela�oner 

 Diskutera ny kunskap 
 och förslag på 
 åtgärder för a� ak�vt 
 arbeta med a� fråga 
 om våld och a� alla 
 medarbetare ska vara 
 trygga med a� 
 hantera de svar man 
 får. 

 Samordnare kan 
 �llsammans med 
 representant från 
 samverkansgruppen 
 informera i 
 arbetsgrupper om 
 våld i nära rela�oner, 
 a� fråga om våld och 
 vilket stöd som finns 
 a� få för våldsutsa�a 
 och våldsutövare 

 Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen. 

 ÅTGÄRD 3.3.2  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Delta i 
 Samverkansgrupp 
 Södertälje 

 Utveckla 
 samverkansfrågor och 
 möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner 

 2 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 ÅTGÄRD 3.3.3  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Arbetsplatsträff vid 
 Vårdcentralen och 
 Familjecentralen 

 Utbilda personal om 
 våld i nära rela�oner 
 och diskutera hur man 
 kan arbeta med 
 utsa�a personer 

 2 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 ÅTGÄRD 3.3.4  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 
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 Delta i na�onella 
 samverkansforum 
 med Länsstyrelsen 
 och 
 Stockholmskommune 
 rna 

 Utveckla 
 samverkansfrågor och 
 möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner 

 3-4 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 ÅTGÄRD 3.3.5  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Delta i Södertörns 
 nätverk för kvinnofrid 

 Utveckla 
 samverkansfrågor och 
 möjligheter a� 
 motverka våld i nära 
 rela�oner 

 2 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
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 4. Uppföljning och kvalitetssäkring 

 För  a�  säkerställa  god  kvalité  och  rik�ghet  gällande  kommunens  arbete  inom  ramen  för  kvinnofrid, 
 våld  i  nära  rela�oner  samt  hedersrelaterat  våld  och  förtryck  ska  kommunen  arbeta  enligt  principerna 
 nedan. 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.1 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Uppföljning och 
 eventuell revidering 
 av denna 
 handlingsplan 

 Göra en 
 omvärldsbevakning 
 inom området och 
 säkerställa a� 
 handlingsplanen är 
 uppdaterad 

 Vartannat år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 
 och 
 samverkansgruppen 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.2 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Föra sta�s�k över 
 antalet 
 barn/kvinnor/män 
 som erbjudits insatser 
 inom våld i nära 
 rela�oner och 
 sammanställa 
 informa�onen 

 Få en nulägesbild 
 inom området och se 
 om kommunens 
 arbete inom våld i 
 nära rela�oner ger 
 önskat resultat 

 1 ggr/år  Verksamhetsområde 
 Myndighetsutövning 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.3 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Ta del av 
 Polismyndighetens 
 sta�s�k över anmälda 
 kvinnofridsbro� och 
 barnfridsbro� i 
 Salems kommun 

 Få en nulägesbild 
 inom området och se 
 om kommunens 
 arbete inom våld i 
 nära rela�oner ger 
 önskat resultat samt 
 uppmärksamma 
 poli�ker 

 1 ggr/år  Samordnaren mot 
 våld i nära rela�oner 

 KVALITETSSÄKRING  SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 15 



 4.4 

 Ta del av 
 brukarenkäterna och 
 sammanställa 
 informa�onen som 
 behandlar våld i nära 
 rela�oner 

 Få en nulägesbild 
 inom området och se 
 om kommunens 
 arbete inom våld i 
 nära rela�oner ger 
 önskat resultat 

 1 ggr/år  Planerings- och 
 utvecklingsenheten 

 KVALITETSSÄKRING 
 4.5 

 SYFTE  HUR OFTA  ANSVARIG 

 Sammanställa 
 sta�s�ken enligt 
 punkt 4.1-4.4 och 
 lägga in i årsbokslutet 

 Underrä�a 
 socialnämnden inom 
 området och se om 
 kommunens arbete 
 inom våld i nära 
 rela�oner ger önskat 
 resultat 

 1 ggr/år  Socialchefen/verksam 
 hetschef inom 
 Myndighetsutövning 
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 Bilaga 1 - Lags��ning och andra styrande dokument 

 Socialtjänstlagens portalparagraf 
 Samhällets socialtjänst skall på demokra�ns och solidaritetens grund främja människors 
 ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt ak�va deltagande i 
 samhällslivet. 

 Socialtjänsten skall under hänsynstagande �ll människans ansvar för sin egen och andras 
 sociala situa�on inriktas på a� frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderä� och integritet. 

 Socialnämndens ansvar 
 ”  Till socialnämndens uppgi�er hör a� verka för a�  den som utsa�s för bro� och dennes 
 närstående får stöd och hjälp. 

 Socialnämnden ska särskilt beakta a� kvinnor som är eller har varit utsa�a för våld eller 
 andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för a� förändra sin 
 situa�on. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta a� barn som bevi�nat våld eller andra övergrepp 
 av eller mot närstående vuxna är offer för bro� och kan vara i behov av stöd och hjälp.” 
 (  5 kap 11 § SoL,  2007:225). 

 I förarbetena �ll 5 kap. 1 § SoL framgår bland annat a� socialtjänstens insatser ska 
 underlä�a familjens uppgi� a� ge känslomässig trygghet �ll barn. Här framhålls behovet av 
 e� nära samarbete med hemmen. När våld i nära rela�oner uppdagas i en familj bör det 
 således leda �ll massiva stödinsatser för såväl barnet och kvinnan - som o�ast är den 
 våldsutsa�a - samt våldsutövaren för a� skapa förutsä�ningar för barnet a� växa upp under 
 trygga förhållanden. 

 I 3 kap. 3 § SoL framgår a� insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet samt a� 
 kvaliteten i verksamheten systema�skt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

 Socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS 2009:22) 
 Socialnämnden bör i verksamhet som rör våldsutsa�a kvinnor och barn som bevi�nat våld 
 Säkerställa a� de metoder som används för a� ge stöd och hjälp är u�ormade u�från den 
 bästa �llgängliga kunskapen om behoven hos barn som bevi�nat våld och kvinnor som 
 utsa�s för våld samt om vilka metoder som ger bäst resultat. 

 Nämnden bör vidare i verksamheten beakta både gruppers och enskildas behov av stöd och 
 hjälp, inklusive sådana särskilda behov som kan uppstå på grund av t.ex. ålder, etnicitet, 
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 sexuell läggning, funk�onsnedsä�ning, eller missbruk och beroende. 

 Barnkonven�onen: Ar�kel 19 
 Konven�onsstaterna skall vidta alla lämpliga lags��nings-, administra�va och sociala 
 åtgärder samt åtgärder i utbildningssy�e för a� skydda barnet mot alla former av fysiskt 
 eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 
 eller utny�jande (även sexuellt utny�jande) medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 
 förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. Sådana skyddsåtgärder bör, på det 
 sä� som kan vara lämpligt, innefa�a effek�va förfaranden för såväl upprä�andet av sociala 
 program som sy�ar �ll a� ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd som 
 andra former av förebyggande åtgärder. 
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 Bilaga 2 - Våld i nära rela�oner 
 Våld i nära rela�on innebär a� offret utsä�s för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld eller 
 hot om våld av en person �ll vilken hon har eller har ha� en nära rela�on. Våldet handlar 
 o�a om maktutövning och kontroll, och drabbar framförallt kvinnor men även män i alla 
 samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Våld i nära rela�oner kan handla om mäns våld mot 
 kvinnor, men även om våld i samkönade rela�oner och hedersrelaterat våld. 

 Det är vik�gt a� ständigt ha e� säkerhetstänkande kring den som är utsa� för våld och 
 omedelbart verka för a� våldet upphör. Det är också vik�gt med förståelse och medvetenhet 
 kring vad den drabbade varit med om och vilka konsekvenser det får. 

 Våldets olika u�ryck 
 Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, 
 smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person a� göra något mot sin vilja eller a� avstå 
 från a� göra något den vill  (Per Isdal). Våld i nära  rela�oner är o�a e� mönster av 
 handlingar som kan vara allt från sub�la handlingar �ll grova bro�. O�a förekommer en 
 kombina�on av dessa former av våld. 

 Fysiskt våld  – exempelvis slag, knuffar, örfilar,  sparkar, hålla fast, släpa, nypa, skaka, dra i 
 håret, ta stryptag, hota med vapen eller använda vapen. 
 Psykiskt våld  – exempelvis hot, trakasserier, förnedring,  förödmjukelse, trycker ned, 
 utskällningar, a� man vägrar tala med den utsa�a, verbala kränkningar, inlåsning och social 
 isolering, övergivande, svek, kontroll, svartsjuka, stalking, förstöra ägodelar, utpressning. 
 Ekonomiskt våld  – exempelvis stöld av pengar och värdesaker,  förskingring och a� man 
 felak�gt utger sig för a� företräda den utsa�a, kontroll av ekonomin. 
 Sexuellt våld  – exempelvis tvingar någon �ll sexuella  handlingar som inte känns okej för den 
 utsa�a, ovälkommen beröring, sexuella trakasserier, våldtäkt. 
 Latent våld  - en känsla och stämning där hot är dolda  i blickar, kroppsspråk och gester. 
 Våldet är oförutsägbart och kan dyka upp närsomhelst.  Det latenta våldet påminner om 
 �digare våld eller hotar om ny� våld. 
 Försummelse  – riktas o�a mot personer med sjukdom,  funk�onsnedsä�ning och äldre. 
 Exempel är vanvård, a� den utsa�a inte får hjälp a� sköta sin hygien, o�llräcklig föda, 
 felak�g medicinering, a� sakna �llgång �ll telefon. 

 Våldets konsekvenser 
 Våld i nära rela�oner medför stora nega�va konsekvenser för alla inblandade, såväl den 
 våldsutsa�a, som utövaren och barnen i familjen. Mäns våld mot kvinnor är e� av de 
 allvarligaste hoten mot kvinnors trygghet och hälsa, och påverkar o�a kvinnans hela 
 livssitua�on. Kvinnans utsa�het förstärks y�erligare genom a� våldet o�ast sker i det egna 
 hemmet och kan pågå utan a� omgivningen ser vad som sker. 

 Våld i nära rela�oner har o�a e� bestämt mönster. Våldet kommer in i rela�onen successivt 
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 och inleds o�a med a� kvinnans livs- och handlingsutrymme gradvis inskränks av mannen. I 
 rela�oner där våld förekommer skapas o�a en starkt emo�onellt band mellan mannen och 
 kvinnan, en emo�onell bindning som rymmer olika känslor som kärlek, hat, rädsla, 
 medlidande, skuld, hopp, vilja a� förstå mannen, ömsesidigt beroende o.s.v. Rela�onen 
 pendlar mellan våld och värme/närhet. För kvinnans del tenderar våldet a� mer och mer 
 normaliseras. 

 Kvinnor som levt eller lever i rela�oner där våld förekommer/förekommit får o�a symptom 
 liknande pos�rauma�skt stressyndrom. De får o�a mardrömmar, blir överdrivet vaksamma 
 och lä�skrämda, får minnesförlust, sömnsvårigheter o.s.v. I våldets spår förlorar en del 
 kvinnor självförtroendet som förälder. Drabbas kvinnan dessutom av depression finns det en 
 stor risk a� hon inte förmår skapa en trygg rela�on �ll eventuella barn. När våld förekommer 
 i en familj är barnen särskilt utsa�a och deras situa�on måste därför uppmärksammas 
 noggrant. A� barn bevi�nar våld inom familjen är sedan 2021 stra�art. Barnfridsbro� kan 
 ge upp �ll två års fängelse. Grovt barnfridsbro� kan ge upp �ll fyra års fängelse. Våld i nära 
 rela�oner leder o�a �ll allvarliga trauman för såväl kvinnor som barn. 

 Det våld som män drabbas av i nära rela�oner ser likadant ut som det våld kvinnor utsä�s 
 för; det förekommer fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, psykisk våld kopplat �ll barn och 
 ekonomiskt utny�jande. Det som skiljer det psykiska våld som män utsä�s för från det som 
 kvinnor utsä�s för är a� kvinnor i större utsträckning vi�nar om a� de blir utsa�a för hot, 
 medan männen i högre utsträckning utsä�s för trakasserier och kontroll. 

 A� som man utsä�as för våld i en nära rela�on leder o�a �ll skam, och skam leder i sin tur 
 o�a �ll tystnad. Män kan uppleva det som förödmjukande a� inte leva upp �ll samhällets 
 förväntningar på manlighet, vilket gör det svårare a� berä�a om sin situa�on och be om 
 hjälp. Ju mer skam en person utsä�s för, desto mindre vill denne prata om det som uppfa�as 
 som skamligt och tystnaden bidrar �ll a� våldet fortgår. Studier visar a� män o�a är rädda 
 för a� berä�a om a� de utsä�s för våld på grund av oro för omgivningens reak�oner och för 
 a� inte bli trodd. 

 Särskilt utsa�a eller sårbara grupper 
 Regeringen skriver i sin handlingsplan från 2007 a� vissa grupper av kvinnor är särskilt 
 utsa�a när det gäller våld e�ersom omgivningen tenderar a� fokusera mer på andra 
 omständigheter kring dessa kvinnor, t.ex. deras funk�onshinder, utländska bakgrund, 
 missbruk eller ålder, än a� de blivit utsa�a för våld. Regeringen påpekar i sin handlingsplan 
 a� varje våldsutsa� kvinna måste bemötas u�från si� behov av stöd och skydd oavse� vem 
 hon är och vilken bakgrund hon har. 

 Äldre kvinnor som utsä�s för våld är en grupp som o�a osynliggörs och ”glöms bort”. 
 Kvinnorna kan ha utsa�s för våld under e� långt äktenskap och för många äldre kvinnor är 
 det särskilt svårt och skamligt a� skiljas. Många är också ekonomiskt beroende av sina män. 
 Även unga kvinnor är en särskilt sårbar grupp. Det är inte ovanligt med våld och sexualiserat 
 våld mot unga kvinnor t.ex. i en ny rela�on eller under en graviditet. Flickor med osynliga 
 funk�onshinder kan vara extra utsa�a. Kvinnor med utländsk bakgrund är också en sådan 
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 särskilt utsa� grupp. Dessa kvinnor vågar sällan anmäla förövaren av rädsla för a� inte få 
 stanna i landet. Bristande språkkunskaper och avsaknad av släkt och vänner försvårar, liksom 
 a� kvinnan kanske inte känner �ll vilka rä�gheter hon har och dessutom kan vara rädd för 
 myndigheterna. 

 Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sä� men utmärkande är a� det är 
 planerat, kollek�vt och a� hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i 
 patriarkala system och handlar �ll största delen om kontroll av flickors och kvinnors 
 sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Även pojkar och män kan 
 vara utsa�a för hedersrelaterat våld och förtryck. Våldet är sank�onerat av familjen och den 
 närmaste omgivningen, såväl kvinnor som män. 

 HBTQ-personer är en grupp som regeringen pekar ut som en särskilt utsa� grupp. Det är o�a 
 extra svårt för dessa personer a� prata om våld som förekommer i deras rela�oner. De kan 
 vara rädda för a� deras sexuella läggning ska avslöjas, och rädslan för omgivningens 
 oförståelse och nega�va reak�oner gör a� många är beredda a� utstå mycket innan de 
 söker hjälp. 

 Kvinnor med fysiska, psykiska eller intellektuella funk�onsnedsä�ningar är extra sårbara 
 e�ersom de o�a står i en starkare beroendeställning �ll andra och i synnerhet �ll sin partner. 
 Risken finns a� beroende och utsa�het ökar i förhållande �ll hur omfa�ande 
 funk�onsnedsä�ningen är. Funk�onsnedsä�ningen kan också göra a� kvinnorna har 
 prak�ska svårigheter a� beskriva vad de utsa�s för och a� söka hjälp. De kan också riskera 
 a� inte bli trodda på grund av sin funk�onsnedsä�ning. Kvinnor med psykiska 
 funk�onsnedsä�ningar riskerar o�a a� utsä�as för sexuella övergrepp. 

 Bland kvinnor med missbruksproblem har en stor andel blivit utsa�a för våld. Dessa kvinnor 
 har en extra problema�sk situa�on, då de o�a är beroende av mannen u�från si� missbruk. 
 För kvinnor med missbruksproblem är risken a� fokus hamnar mer på missbruket än på 
 våldet. 

 21 



 Bilaga 3 - Insatser och behandling 
 Socialförvaltningen i Salem köper tjänster och samverkar med: 

 Rela�onsvåldscenter i Södertälje 
 Rela�onsvåldcenter erbjuder stöd �ll våldsutsa�a och barn som upplevt våld. 

 Socialjouren i Södertälje 
 Socialjouren ger råd, stöd och hjälp i akuta situa�oner kvällar och helger. Socialjouren 
 prioriterar insatser där barn och ungdomar är inblandade samt ärenden gällande våld i nära 
 rela�oner. 

 Familjerådgivningen i Huddinge 
 Familjerådgivning är en samtalsbehandling som vänder sig �ll vuxna, i första hand par, med 
 rela�onsproblem. Familjerådgivning tar emot såväl heterosexuella som samkönade par. All 
 personal har tystnadsplikt och om ni vill kan ni vara anonyma. 

 Öppenvårdsteamet 
 Öppenvårdsteamets uppgi� är a� genom familjebehandling och samtal bidra �ll a� barn och 
 ungdomarna mår bra i sin familjesitua�on och a� föräldrarna klarar av si� föräldraskap. 
 Öppenvårdsteamet erbjuder behandling �ll våldsutövare. 

 Familjecentralen 
 Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig �ll alla blivande föräldrar och 
 småbarnsföräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Familjecentralen är en mötesplats för familjer 
 där man kan knyta kontakter, få informa�on, kunskap, råd och stöd. 

 Ungdomsmo�agningen 
 Ungdomsmo�agningen är öppen för flickor och pojkar i åldern 13 - 23 år. Som ungdom kan 
 du få svar på frågor kring sex, rela�oner, preven�vmedel, känslor osv. Alla besök är gra�s och 
 personalen har tystnadsplikt. 
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Kommunstyrelsen

Ärende 10

§ XX KS/2022:24

SN/2022:144

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e
kvartalet 2022 som ej verkställts

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

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 7 december 2022 beskrivs i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporteringen

av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej verkställts.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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 Lena Persson 
 Systemförvaltare 

 Socialnämnden 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e 
kvartalet 2022 som ej verkställts 

 Förslag �ll beslut 
 Socialnämnden föreslår kommunfullmäk�ge a� godkänna rapporteringen av gynnande 
 beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej verkställts 

 Ärendet 

 Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f §  SoL (socialtjänstlagen)*,  28 f § LSS (lag om stöd 
 och service �ll vissa funk�onshindrade)** samt 16 kapitlet 6h § SoL*** skyldighet a� 
 rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), 
 OF (omsorg �ll personer med funk�onsnedsä�ning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

 Socialnämnden ska �ll Inspek�onen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

 ●  gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte 
 verkställts tre månader från dagen för beslut. 

 ●  gynnande beslut om bistånd, enligt  4 kapitlet 1 §  SoL och 9 § LSS, där 
 verkställigheten avbru�ts och inte verkställts inom tre månader från datum för 
 avbro�. 

 ●  gynnande beslut om bistånd,  enligt  4 kapitlet 1 §  SoL och 9 § LSS, som avslutats 
 av annan anledning utan a� verkställas. 

 ●  gynnande beslut om bistånd,  enligt  4 kapitlet 1 §  SoL och 9 § LSS, som �digare 
 rapporterats som ej verkställda men som senare har verkställts. 

 Socialnämnden rapporterar �ll Inspek�onen för vård och omsorg, revisorer och 
 fullmäk�ge a� för perioden 2022-07-01 - 2022-09-30 finns  sex (6)  gynnande beslut som 
 ej verkställts a� rapportera (se bilaga). 

 För perioden finns  inga (0)  avbro� i verkställigheten  där biståndet inte åter verkställts 
 inom 3 månader a� rapportera (se bilaga). 

 För perioden finns  inga (0)  gynnande beslut som avslutats  av annan anledning utan a� 
 verkställas a� rapportera (se bilaga) 
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 För perioden finns  sex (6)  gynnande beslut som �digare  rapporterats som ej verkställda 
 men som nu verkställts (se bilaga). 

 Konsekvenser för miljön/klimat 
 Inte relevant 

 Konsekvenser för medborgarna 
 Medborgaren får inte de insatser som de beviljats om inte besluten verkställs. 
 Medborgaren får vänta på insatserna om de beslut som beviljats inte verkställs inom tre 
 månader. Medborgaren får vänta på insatser om verkställigheten avbryts och inte åter 
 verkställs inom tre månader 

 Konsekvenser för barn 
 Barn får inte de insatser som de beviljats om inte besluten verkställs. Barn får vänta på 
 insatserna om de beslut som beviljats inte verkställs inom tre månader. Barn får vänta på 
 insatser om verkställigheten avbryts och inte åter verkställs inom tre månader 

 Finansiering 
 Om beslut inte verkställs omedelbart och senast inom tre månader från beslutsdatum kan 
 IVO döma kommunen �ll vite. 

 Jenny Thorsell  Lena Persson 
 Socialchef  Systemförvaltare 

 Bilaga: 
 Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej verkställts 

 Delges 
 Akten 
 Biblioteket 
 Revisorer 
 Kommunfullmäk�ge 
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 Lagtexter 
 *Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f§ 
 Rapporteringsskyldighet 
 6 f §  Socialnämnden ska �ll Inspek�onen för vård  och omsorg och �ll de revisorer som 
 avses i  3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725)  rapportera  alla gynnande nämndbeslut 
 enligt  4 kap. 1 §  som inte har verkställts inom tre  månader från dagen för beslutet. För 
 varje beslut ska nämnden ange �dpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet 
 gäller samt kor�a�at uppge skälen för dröjsmålet. 

 Socialnämnden ska vidare dels �ll Inspek�onen för vård och omsorg, dels �ll revisorerna 
 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt  4 kap.  1 §  som inte har verkställts på ny� 
 inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden 
 ange �dpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kor�a�at 
 uppge skälen för dröjsmålet. 
 Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.  Lag (2017:742). 

 **Lag om stöd och service �ll vissa funk�onshindrade 28 f § 
 Rapporteringsskyldighet 
 28 f §  En nämnd som avses i  22 §  ska �ll Inspek�onen  för vård och omsorg och �ll de 
 revisorer som avses i  3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725)  rapportera alla gynnande 
 nämndbeslut enligt  9 §  som inte har verkställts inom  tre månader från dagen för beslutet. 
 För varje beslut ska nämnden ange �dpunkten för beslutet och vilken typ av insats 
 beslutet gäller samt kor�a�at uppge skälen för dröjsmålet. 

 Nämnden ska vidare dels �ll Inspek�onen för vård och omsorg, dels �ll revisorerna 
 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt  9 §  som  inte har verkställts på ny� inom tre 
 månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange 
 �dpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kor�a�at uppge 
 skälen för dröjsmålet. 
 Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.  Lag (2017:735). 

 ***Socialtjänstlagen 16 kap. 6 h § 
 6 h §  Socialnämnden skall �ll fullmäk�ge lämna  en sta�s�krapport över hur många av 
 nämndens gynnande beslut enligt  4 kap. 1 §  som inte  har verkställts inom tre månader 
 från dagen för respek�ve beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa 
 beslut gäller samt hur lång �d som har förflu�t från dagen för respek�ve beslut. 

 Nämnden skall �ll fullmäk�ge även lämna en sta�s�krapport över hur många av 
 nämndens gynnande beslut enligt  4 kap. 1 §  som inte  har verkställts på ny� inom tre 
 månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer 
 av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång �d som har förflu�t från dagen för respek�ve 
 beslut. 
 Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.  Lag (2006:495)  . 

https://lagen.nu/2001:453#K16P6fS1
https://lagen.nu/2017:725#K3P10
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https://lagen.nu/1993:387#P9
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§ XX KS/2023:62

KFN/2022:59

Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter för
2023.

Avgifter för bad fastställs av kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan anses
som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och kostnader
har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige att från och med 2023-03-01 2023 justera avgifterna för Säby sim- och
sporthall enligt förslag i medföljande bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby sim- och sporthall
2023 på sitt sammanträde 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma
med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim- och
sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-01-18 och beskrivs i
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 reviderad 2022-12-29.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har bilagan till tjänsteskrivelsen
reviderats för att förtydliga att den innehåller först en jämförelse av befintliga priser, samt
sedan ett förslag till nya priser.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till

avgifter för bad vid Säby sim- och sporthall för 2023, att gälla från och med

2023-03-01.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Henrik Svensson
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Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter
för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023.

2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-03-01.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter
för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan
anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och
kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige  fr o m 2023-03-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall
enligt förslag i medföljande bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och
sporthall 2023 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma
med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim-
och sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 12
 § X KS/2023:47 

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument och behövs för att 
organisationen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. I delegationsordningen anges den 
beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda och tjänstemän på förvaltningen. 
Kommunstyrelsen har en delegationsordning som antogs 2010 och som sedan har reviderats 
ett antal gånger. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att kommunen skulle införa en 
teknisk nämnd från och med år 2023, och i december fattades beslut om ett reglemente för 
den nya nämnden, samt ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Med den nya 
ansvarsfördelningen krävs att inte bara tekniska nämnden antar en delegationsordning utan 
att också kommunstyrelsen antar en ny delegationsordning, samt att bygg- och 
miljönämnden reviderar sin delegationsordning. Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tillsammans arbetat fram förslag till 
delegationsordning för alla tre nämnder. 

Delegationsordningen syftar till att effektivisera beslutsfattandet inom nämndens 
ansvarsområde så att ärenden avgörs på rätt nivå, så snart som möjligt. Vad som är rätt nivå 
för ett specifikt beslut kan variera över tid och mellan olika kommuner beroende exempelvis 
på politisk inriktning eller organisatoriska förutsättningar. Delegationsordningen kommer 
precis som tidigare att revideras även framgent när behov så finns.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ny delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2023-01-18 ska gälla, vilket ersätter tidigare delegationsordning från 2010-05-24. 

______________________

Sändlista
Samtliga nämnder
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Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ny delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2023-01-18 ska gälla, vilket ersätter tidigare delegationsordning från 2010-05-24. 

Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument och behövs för att 
organisationen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. I delegationsordningen anges den 
beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda och tjänstemän på förvaltningen. 
Kommunstyrelsen har en delegationsordning som antogs 2010 och som sedan har 
reviderats ett antal gånger. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att kommunen skulle 
införa en teknisk nämnd från och med år 2023, och i december fattades beslut om ett 
reglemente för den nya nämnden, samt ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
Med den nya ansvarsfördelningen krävs att inte bara tekniska nämnden antar en 
delegationsordning utan att också kommunstyrelsen antar en ny delegationsordning, samt 
att bygg- och miljönämnden reviderar sin delegationsordning. 
Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför 
tillsammans arbetat fram förslag till delegationsordning för alla tre nämnder. 

Delegationsordningen syftar till att effektivisera beslutsfattandet inom nämndens 
ansvarsområde så att ärenden avgörs på rätt nivå, så snart som möjligt. Vad som är rätt 
nivå för ett specifikt beslut kan variera över tid och mellan olika kommuner beroende 
exempelvis på politisk inriktning eller organisatoriska förutsättningar. Delegationsordningen 
kommer precis som tidigare att revideras även framgent när behov så finns.

Vissa ärenden får inte delegeras, vilket regleras i 6 kap. 38 § kommunallagen (KL):

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden/styrelsen i dess helhet eller av 
kommunfullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag (Salems kommun har inte beslutat 
att införa medborgarförslag) och som överlåtits till nämnden, eller

5. ärenden som som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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När nämnden delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som 
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts.

En delegat har alltid rätt att överlämna ett ärende till nämnden för beslut i ärenden som 
delegerats, om delegaten tycker att ärendets karaktär gör att detta är mer lämpligt. 
En nämnd som är missnöjd med hur en delegat beslutar, kan när som helst återkalla sitt 
delegationsuppdrag eller själv ta över ett ärende och besluta. 

Förberedande och verkställande åtgärder, som normalt ankommer på en anställd att 
utföra för att verksamheten ska fungera, är inte delegationsbeslut. Till skillnad från 
delegationsbeslut så saknas normalt utrymme för beslutsalternativ och valmöjligheter vid 
ett verkställighetsbeslut. Ställningstagandet är i dessa fall ofta styrt av riktlinjer, tidigare 
nämndbeslut eller avtal. Rätten att som tjänsteperson agera vid verkställande åtgärder 
följer med den tjänst man har. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet 
är inte alltid helt klar och gränsen kan förändras över tiden, varför delegationsordningen 
bör ses över med jämna mellanrum.

Vid framtagandet av den nya delegationsordningen har dessa regler och perspektiv 
beaktats och arbetats in i dokumentet. 

Mats Bergström Elina Peronius
Kommundirektör

Christina Lood
Förvaltningschef miljö- och 
sambyggnadsförvaltningen

Kommunsekreterare

Karin Ternbom
Nämndsekreterare

Bilagor
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning från 2010

Delges
Samtliga nämnder

https://www.salem.se/contentassets/00b048bbca6747cca77578f87d7eec65/delegationsordning-rev-ks-2019-11-04.docx.pdf
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Inledning

Styrning och ledning
De förtroendevalda i kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, det vill säga beredning, beslut och verkställighet. Beslut enligt

kommunallagen (2017:725) nedan benämnd KL kan endast fattas av fullmäktige, nämnd, eller med stöd av en delegationordning.

Karaktäristiskt för beslut enligt KL är att det förutsätter ett självständigt ställningstagande som kräver överväganden och bedömningar inför flera beslutsalternativ.

Salems kommun, liksom de flesta andra kommuner, präglas av styrning genom mål, riktlinjer och ramanslag. Detta får bl.a. till följd att en stor del av den

kommunala verksamheten är att betrakta som ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar och gränsen kan

förändras över tiden.

Vad kan kommunstyrelsen delegera?
Kommunstyrelsen är den nämnd i kommunen som har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess övergripande
uppgifter beskrivs i dess reglemente som kommunfullmäktige antagit. Enligt KL beslutar varje nämnd själv, inom de ramar som lagen anger, vilka ärendegrupper
eller enskilda ärenden som ska delegeras och vem som ska erhålla beslutanderätten på nämndens vägnar.

Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende.

I delegationsordningen anges ärendegrupper.

Delegation av beslutanderätten i ett enskilt ärende som inte omfattas av delegationsordningen sker genom ett särskilt beslut av nämnden. Som exempel kan
nämnas när nämnden tagit ställning i sak i ett visst ärende, men där det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden från att fatta beslut direkt.
Istället för att nämnden tar upp ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras i det aktuella ärendet, eventuellt med lämpligt villkor.

Delegeringsförbud
En nämnd har det politiska ansvaret och måste kunna fatta beslut i frågor som är av betydelse för medborgarna.

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller (6 kap. § 38 KL)
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1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller1

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL,

2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,

3. ärenden om upphandling, eller

4. ärenden om valfrihetssystem.

Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?
Enligt 6 kap. 37 § KL får nämnden delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag.

Flera anställda kan inte ges rätt att besluta i samma typ av ärenden vid sidan av varandra, utan i så fall måste beslutanderätten fördelas, exempelvis efter
ansvarsområden, beloppsnivåer eller geografiska områden.

I delegationsordningen kan nämnden ange en viss kategori/grupp av tjänstemän, exempelvis förvaltningschef eller enhetschefer. I dessa fall gäller delegationen
inom respektive chefs ansvarsområde. För att uppfylla kraven vid granskning av ansvar ska man, efter att ha tagit del av delegationsordningen och eventuell
arbetsordning, finna endast en tjänsteman som haft rätt att avgöra ett visst ärende. Enligt KL 7 kap. 1 §  är kommundirektören chef för den förvaltning som finns
under styrelsen. Det innebär att om beslutet är delegerat till förvaltningschef är delegaten kommundirektören i de fall beslutet ligger under
kommunstyrelseförvaltningens ansvarsområde, eller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef i de fall beslutet ligger under plan- och
exploateringsenhetens verksamhetsområde. Eftersom kommunstyrelsens är anställningsmyndighet för hela förvaltningsorganisationen kan samtliga av kommunens
förvaltningschefer vara föremål för delegation, beroende på var personalen som beslutet gäller är placerad i kommunen.

Uppdraget följer tjänst eller politiskt uppdrag
Det är praktiskt att låta en beslutanderätt följa ett politiskt uppdrag eller en tjänst eftersom nämnden då inte behöver fatta nya beslut vid fyllnadsval eller
nyanställningar. Om en vikarie sätts in och delegaten angetts med en tjänstebeteckning blir den tillförordnade "automatiskt" delegat. Skälet är att det är den som

1 Salems kommun har inte beslutat att införa medborgarförslag
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vid varje tillfälle uppehåller en tjänst eller en funktion som utövar beslutanderätten.

Ett delegationsuppdrag till ordförande avser tjänstgörande ordförande.

Brådskande ärenden
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att fatta beslut i brådskande ärenden enligt KL 6 kap. § 39. Förutsättningen är att
beslutet inte kan vänta till nämndens nästa sammanträde. Delegatens beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.

Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte används slentrianmässigt. Det ska i princip vara en sådan situation där alternativet till
ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra sammanträde.

Villkor för delegationsuppdrag
Nämnden kan ställa villkor för att kontrollera eller begränsa delegationsuppdraget. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller
villkor om samråd innan ett beslut fattas. Ett delegationsuppdrag kan begränsas till "positiva beslut". Det innebär att en delegat som överväger avslag, måste
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut. Har inget sagts gäller delegationen såväl positiva som negativa beslut.

En delegat får inte själv utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott eller en tjänsteman.

Att avstå från delegationsbeslut
En delegat har alltid rätt att överlämna ett ärende till nämnden för beslut i ärenden som delegerats, om ärendets beskaffenhet gör detta lämpligt. Något krav på
delegaten att särskilt motivera ett sådant överlämnande finns inte.

En delegat är skyldig att överlämna ett enskilt ärende till nämnden för avgörande om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Registrering och anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av nämnddelegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden. Beslutet ska anmälas till nämnden för
kännedom (inte ”godkännas” av nämnden). En nämnd som är missnöjd med hur en delegat beslutar, kan när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller själv
ta över ett ärende och besluta.

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade av nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig
dokumentation.Delegationsbesluten ska anmälas till ansvarig nämnd t för att bli rättsligt bindande för kommunen.
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Varje beslut ska innehålla:

1. uppgift om ärende,

2. vem som beslutat,

3. när beslutet fattats,

4. vilket beslut som fattats,

5. vara undertecknat med namnförtydligande,

6. ange vilken delegation beslutet vilar på.

Det är inte möjligt att två personer skriver under ett beslut. Endast en person kan vara beslutsfattare.

Anmälan till nämnden tillgodoser kravet på kontroll och registrering, rättssäkerhet och information. Nämnden bestämmer själv formerna och tidpunkten för
återrapporteringen.

När protokollet från nämndens sammanträde efter justering anslås, börjar överklagandetiden löpa för de delegationsbeslut som anmälts vid sammanträdet.

Jäv
Delegat får inte fatta beslut i ärenden där denne är jävig. Enligt KL 6 kap. 28 § är en anställd eller förtroendevald jävig bland annat om han eller hon eller någon
närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.

Jäv ska beaktas vid beslut som fattas på delegation. Det ankommer på den enskilde delegaten att beakta sin opartiskhet och uppge om det finns omständigheter
som kan antas utgöra jäv mot denne i det enskilda beslutet. Beslut i ärende där delegat kan anses jävig ska av delegaten hänskjutas till överordnad eller till
kommunstyrelsen.

Vidaredelegation
Om en nämnd med stöd av KL kap. 9 § 31 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Om en vidaredelegat av någon anledning är frånvarande eller jävig,
har förvaltningschefen möjlighet att själv fatta beslutet. Oavsett om beslutet fattas genom delegation eller vidaredelegation ska delegaten anmäla beslutet till
kommunstyrelsen.
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Verkställighet
Kännetecknande för ett delegationsbeslut är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.

Verkställighetsbeslut är däremot sådana där de anställda följer redan fastställda regler, riktlinjer, avtal, tidigare nämndbeslut och direktiv. Det finns i princip inte utrymme

för självständiga bedömningar och beslutsalternativ saknas. Dessa beslut ingår i det dagliga arbetet som en del i tjänsteutövningen. Verkställighetsbeslut behöver inte

utformas skriftligen och anmäls inte till nämnden. Verkställighetsbeslut går inte att överklaga.

Anmälningsförfarande
Delegat Rutin för anmälan till nämnden

Ordförandebeslut fattade i brådskande
ärenden enligt KL kap. 6 § 39

Återrapporteras till nämden vid nästa
sammanträde i sitt ursprungliga format.

Övriga delegationsbeslut Återrapporteras till nämden vid varje
sammanträde via framtagen
delegationslista. På lista ska framgå datum
för beslut, vad beslutet avser/ärende och
delegaten.

Övrigt
Delegationsordningen gäller enligt förekommande exemplifierade angivna lagrum. Om någon bestämmelse som denna delegationsordning hänvisar till ändras,
flyttas eller ersätts av annan bestämmelse, gäller den ändringen direkt i den antagna delegationsordningen.

Kommunstyrelsen ska ha god kännedom om delegationsordningen. Den ska revideras vid behov, men ska godkännas av kommunstyrelsen i början av varje
mandatperiod.
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Roller

Förkortning Roller

KSO Kommunstyrelsens ordförande

KDir Kommundirektör

FC Förvaltningschef

FC - MSB Förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

EC Enhetschef

EC - Pex Enchetschef plan- och exploateringsenheten

KC Kommunikationschef

EkoC Ekonomichef

KSek Kommunsekreterare

Nsek Nämndsekreterare

DSO Dataskyddsombud

SäkSam Säkerhetssamordnare
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InkSam Inköpssamordnare kommunstyrelseförvaltningen

NÖC Närmast överordnad chef

U Ursprungsdelegat
(den som fattat beslutet som ska korrigeras,
t ex. om enhetschefen har fattat beslutet så får denne själv ändra sitt beslut)

Lagstiftning

Förkortning Lag, förordning, föreskrift mm

AB Allmänna bestämmelser

AL Anläggningslag (1973:1149)

GDPR Dataskyddsförordningen - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988)

FOL Folkbokföringslag (1991:481)

FL Förvaltningslag (2017:900)

JB Jordabalken (1970:994)

KBL Kamerabevakningslag (2018:1200)

KL Kommunallag (2017:725)

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
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Vapenskyddslagen Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar

BefL Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47)

LL Ledningsrättslag (1973:1144)

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBL Plan- och bygglag (2010:900)

RB Rättegångsbalken (1998:204)

SkadestL Skadeståndslag (1972:207)

Spellagen 2018:1138

PMFS Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 2019:2

Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)

ÄULL Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
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1 ALLMÄN FÖRVALTNING
Nr. Ärende Lagrum/Styrdok. Delegat Vidaredelegat Kommentar

Förtroendevalda
1.1 Besluta i ärenden som är så brådskande att

kommunstyrelsens avgörande inte kan
inväntas.

6 kap. 39 § KL KSO Ska enligt 6 kap. 40 § anmälas vid styrelsens nästa
sammanträde.

1.2 Beslut om förtroendevaldas inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
deltagande i kurser och konferenser, resor och
logi inom EU/EES.

KSO, KSAU
när det
gäller beslut
för KSO

Beredning och yttranden

1.3 Beslut om beredning av remisser och andra
förfrågningar om kommunens yttrande eller
synpunkter, från externa myndigheter och
andra organisationer.

KDir KSek Hur ärendet har beretts ska framgå vid beslutstillfället.
Beslut om hur ärendet remitterats anmäls ej.

1.4 Beslut om att avstå från att lämna yttrande
eller synpunkter

KDir

1.5 Beslut om yttrande och övriga
förvaltningsrättsliga beslut i ärenden om
folkbokföring och taxering till skatt

FOL KDir
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Kommunvapnet

1.6 Beslut om tillstånd att använda
kommunvapnet

1 §
Vapenskyddslagen

KDir KC

Överklagande

1.7 Avvisning av för sent inkommen överklagan § 45 FL FC KSek

1.8 Beslut att avvisa ombud eller biträde i ärende § 14 FL FC

1.9 Beslut om yttrande med anledning av att
delegationsbeslut överklagats i första instans

FC U Den som har fattat det överklagade beslutet beslutar
också om yttrandet. Vid prövning i högre instans beslutar
kommunstyrelsen om yttrandet.

1.10 Överklagande av beslut från annan myndighet
samt avge yttrande  i det överklagade ärendet
avseende sådana beslut som rör
kommunstyrelsens verksamhetsområde och
som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt

FC EC

Kommunens talan

1.11 Beslut att utfärda fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter

12 kap. RB FC
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Delgivning

1.12 Ta emot och teckna delgivning för
kommunstyrelsens räkning

6 kap. 36 § KL FC NS § 42 i kommunstyrelsens reglemente: Delgivning med
kommunstyrelsen sker med ordföranden,
kommundirektören, styrelseledamot eller annan anställd
som kommunstyrelsen beslutar. Delgivning behöver inte
återrapporteras till kommunstyrelsen, enligt 7 kap. 8 § KL

Fullmakt avseende försändelser

1.13 Beslut att utfärda fullmakt att kvittera
postförsändelser och andra försändelser
ställda till Salems kommun samt
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

KDir

Allmäna handlingar

1.14 Beslut att helt eller delvis avslå enskilds
framställan om utlämnande av handling eller
beslut om att lämna ut en handling med
förbehåll som inskränker den enskildes rätt att
röja innehållet eller annars förfoga över
handlingen

kap. 6 OSL
kap. 2 TF

FC EC

Rättelser
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1.15 Rätta beslut som till följd av betydande
skrivfel, räknefel eller annat sådant
förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet

37-39 §§ FL FC U Den som har fattat beslutet som ska rättas får också fatta
beslut om rättningen. Obetydliga skriv- eller räknefel är
verkställighet.

1.16 Redaktionella ändringar av informations-
hanteringsplanen med tillhörande bilagor,
såsom byte av system, förvaringsplats, lagrum
och språkgliga justeringar

FC EC

Övrigt

1.17 Godkänna rapport från kommunstyrelse-
förvaltningen om de klagomål som
förvaltningen mottagit

KSAU Görs årligen.

1.18 Beslut om att lämna tillstånd till
registeringslotteri

6 kap. 9 §
spellagen

KDir KSek

2 EKONOMI OCH FINANS
Nr. Ärende Lagrum/Styrdok. Delegat Vidaredelegat Kommentar

KS budget

2.1 Beslut om omdisponering av budgetmedel
inom kommunstyrelsens totalram och som
inte betyder en justering av
kommunstyrelsens beslutade
budgetfördelning

KDir EkoC Efter samråd med berörda enhetschefer
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Fordringar

2.2 Avskrivning av fordringar, avstående från vite
och motsvarande, inom kommunstyrelsens
ansvarsområde, upp till 1 prisbasbelopp per
kund och tillfälle

Riktlinje för
fordrings-
bevaktning och
inkasso

KDir EkoC I samråd med berörd enhetschef. Enligt särskild blankett.

Borgensförbindelser och prövning av avtalad säkerhet

2.3 Prövning av avtalad säkerhet, på belopp upp
till 15 prisbasbelopp, för det fall det i avtalet
överlämnats till kommunstyrelsen att göra
denna prövning

FC

2.4 Prövning av avtalad säkerhet, på belopp
mellan 15 och 150 prisbasbelopp, för det fall
det i avtalet överlämnats till kommunstyrelsen
att göra denna prövning

Policy för
kommunala
borgensåtagande

KSO

Attestansvar

2.6 Beslut att utse attestanter och ersättare för
dessa inom kommunstyrelseförvaltningens
ansvarsområde samt finansförvaltningen

Attestreglemente KDir EkoC

2.7 Beslut att utse attestanter för plan- och
explateringsenheten

Attestreglemente FC - MSB EC - PEX
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3 UPPHANDLING OCH INKÖP
Kommunstyrelsens delegationsordning i frågor rörande inköp och upphandling är styrande för kommunens övriga nämnders delegationsordningar. Andra
beloppsgränser tillämpas av tekniska nämnden.

Alla avrop som görs från ett befintligt ramavtal, och där det inte enligt ramavtalet krävs förnyad konkurrensutsättning, är verkställighet. Dessa avrop genomförs av
respektive beslutsattestant enligt av kommunstyrelsen antagen attestförteckning.

Nr. Ärende Lagrum/Styrdok. Delegat Vidaredelegat Kommentar

3.1 Beslut att fastställa förfrågningsunderlag för
upphandlingar avseende varor och tjänster
med ett uppskattat kontraktsvärde
understigande 100 prisbasbelopp.

LOU FC

3.2 Beslut att fastställa förfrågningsunderlag för
upphandlingar gällande upphandlingar
avseende varor och tjänster med ett
uppskattat kontraktsvärde understigande 50
prisbasbelopp.

LOU FC EC

3.3 Beslut om att tilldela kontrakt upphandling till
ett värde understigande 100 prisbasbelopp

LOU FC InkSam Beslutanderätten inkluderar alla typer av upphandlingar
såsom ramavtal, driftavtal och uppdrag och förutsätter
att kostnaden ligger inom budget

3.4 Besluta om att avbryta en upphandling till ett
värde understigande 100 prisbasbelopp

LOU FC EC
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3.5 Beslut om att tilldela kontrakt, inklusive att
avbryta upphandling till ett värde
överstigande  100 ppb

LOU FC Beslutanderätten inkluderar alla typer av upphandlingar
såsom ramavtal, driftavtal och uppdrag och förutsätter
att kostnaden ligger inom budget

4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Nr. Ärende Lagrum/Styrdok. Delegat Vidaredelegat Kommentar

4.1 Beslut om att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal för nämndens
räkning  under pågående avtalsperiod.

Artikel 28.3 GDPR FC EC Vid tecknade i samband med nytt tjänsteavtal är det
delegationen om upphandling som gäller

4.2 Beslut om att helt eller delvis avslå begäran
från en registrerad om att få information om
huruvida personuppgifter som rör honom
eller henne håller på att behandlas, få tillgång
till personuppgifterna och information om
ändamål m.m. med behandlingen. (”Rätt till
information”).

Artikel 15 GDPR FC EC

4.3 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få felaktiga
personuppgifter som rör honom eller henne
rättade. (”Rätt till rättelse”).

Artikel 16 GDPR FC EC

4.4 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få sina
personuppgifter raderade. (”Rätt till
radering”).

Artikel 17 GDPR FC EC
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4.5 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att begränsa
personuppgiftsbehandling. (”Rätt till
begränsning av behandling”).

Artikel 18 GDPR FC EC

4.6 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om få ut de
personuppgifter som rör honom eller henne
samt överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig. (”Dataportabilitet”).

Artikel 20 GDPR FC EC

4.7 Beslut om att fortsätta behandling av
personuppgifter trots den registrerades
invändningar på grund av för kommunen
berättigade skäl för behandlingen som väger
tyngre än den registrerades intressen,
rättigheter och friheter eller om det sker för
fastställande, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk. (”Rätt att göra
invändningar”).

Artikel 21 GDPR FC EC

4.8 Rapport om personuppgiftsincident Artiklar 33.5, 5.2,
24 GDPR

FC DSO Ska alltid upprättas oavsett om anmälan görs till IMY eller
inte. Rapport om incidenten ska upprättas och tillställas
nämnden.

5 SÄKERHET OCH FÖRSÄKRINGAR
Nr. Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegat Kommentar
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5.1 Beslut att begära sändning av viktigt
meddelande till allmänheten (VMA) och/eller
myndighetsmeddelande
informationsmeddelande vid extraordinär
händelse

KDir KC Avser situationer då krisledningsnämnden inte trätt i
funktion

5.2 Yttrande angående antagande till hemvärnet
och avtal mellan enskild person och
hemvärnet

KDir SäkSam

5.3 Yttrande i ärende om kameraövervakning KBL KDir SäkSam Ska ske i samråd med DSO då det vanligen förekommer
mycket personuppgifter.

5.4 Beslut om yrkande om skadestånd vid skada
på kommunens egendom

SkadestL KDir SäkSam

5.5 Tecknande och uppsägning av försäkringar hos
av kommunstyrelsen antagen
huvudförsäkringsgivare

KDir SäkSam

5.6 Ingå säkerhetsskyddsavtal 2 kap. 6 §
säkerhetsskydds-
lagen

KDir SäkSam

5.7 Besluta om registerkontroll och placering i
säkerhetsklasser

3 kap. 5-10 §§
säkerhetsskydds-
lagen
5 kap 8 §
säkerhetsskydds-
förordningen

KDir SäkSam

5.8 Fastställa säkerhetsskyddsanalys avseende
nämnden analys och kommunövergripande
analys

2 kap. 1 §
säkerhetsskydds-
lagen
2 kap. 1 §
säkerhetsskydds-
förordningen

KDir
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2 kap. 10 § PMFS

6 PLAN-, MARK- OCH EXPLOATERINGSÄRENDEN
Nr. Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegat Kommentar

6.1 Ansöka om lantmäteriförrättning, föra
kommunens talan, ingå överenskommelser
och godkänna förrättningar i rollen som
fastighetsägare

FBL, ÄULL, AL, LL FC MSB EC PEX

6.2 Ansöka om lantmäteriförrättning, föra
kommunens talan, ingå överenskommelser
och godkänna förrättningar i rollen som
byggnadsnämnd enligt FBL 4 kap 15 § 3 st

FBL, ÄULL, AL, LL FC MSB EC PEX

6.3 Samråd med lantmäterimyndigheten FBL, AL, LL FC MSB EC PEX

6.4 Med ledning av de med kommunfullmäktige
bestämda riktlinjerna besluta om uttag av
gatukostnader enligt 6 kap 24-38 §§ PBL

FC MSB EC PEX

6.5 Teckna plankostnadsavtal FC MSB EC PEX

6.6 Beslut om köp och försäljning av fast egendom
med beloppsgräns till och med två (2) miljoner
kr inom budgetram

FC MSB EC PEX

6.7 Beslut om flyttning- och intrångsersättning
med beloppsgräns till och med två (2) miljoner
kr inom budgetram

FC MSB EC PEX
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6.8 Ingå servitutsavtal till förmån för kommunens
fastigheter samt träffa avtal om nyttjanderätt
där kommunen är nyttjanderättshavare

JB FC MSB EC PEX

6.9 Ingå servituts-  och nyttjanderättsavtal som
belastar kommunens fastighet

JB FC MSB EC PEX

6.10 Tecknande av avtal så som t.ex. optionsavtal
och marktilldelningsavtal som har till syfte att
leda till försäljning av fast egendom

FC MSB EC PEX Avser avtal som inte innehåller priser, köpesummor eller
annars innehåller prissatta ekonomiska åtaganden eller
skyldigheter.

6.11 Beslut om att ansöka om och företräda
kommunen som ledningshavare i ärenden
enligt ledningsrättslagen (1973:1144)

FC MSB

7 ARBETSGIVARFRÅGOR
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela kommunens personal, enligt kommunstyrelsens reglemente. Anställningsmyndighet är den myndighet som i
första hand har personalansvar för arbetstagaren. Delegationsbeslut på samtliga förvaltningar anmäls till kommunstyrelsen.

Nr. Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegat Kommentar

7.1 Lämna uppdrag till sammanslutning av
kommuner avseende arbetsgivarfrågor

6 kap. 3 § BefL
AB

KSAU Detta kan exempelvis vara uppdrag till lönenämnden.

7.2 Godkänna lönejusteringar utanför löneöversyn
bortsett från nyanställningar och/eller
tillträdande av ny roll.

FC HR-chef För att undvika löneglidning samt hålla ihop kommunens
lönestruktur. Detta handlar om avvikelser från ordinarie
löneprocess.

7.3 Utfärda anvisningar för kommunens nämnder
avseende tolkning och tillämpning av lagar,
avtal och andra bestämmelser rörande

KSAU
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kommunen som arbetsgivare och dess
anställda

7.4 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av
lagar, avtal och andra bestämmelser rörande
kommunen som arbetsgivare och dess
anställda

FC HR-chef

7.5 Beslut om stridsåtgärd KSAU

7.6 Beslut om samt teckna kollektivavtal med
bindande verkan för kommunen rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess anställda samt att säga
upp kollektivavtal

AB, MBL FC HR-chef

7.7 Träffa överenskommelse i samband med
löneöversyn

FC HR-chef

7.8 Beslut om anställning av

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir Efter samråd med berörd nämndsordförande.

- Övrig personal Kap. 2 AB FC NÖC

7.9 Beslut om tillförordnad chef under högst två
månader

Resp. chef Vid ex. semester utser respektive chef en tillförordnad
som därmed övertar chefens delegation

7.10 Beslut om tillfälligt förordnande under högst
sex månader av

- kommundirektör KSO

- förvaltningschef KD
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7.11 Beslut om anställning med olika typer av
anställningsstöd exempelvis lönebidrag

FC Efter samråd med HR.

7.12 Beslut om förbud mot bisyssla avseende AB Efter samråd med HR-chef.

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir

- Övrig personal FC NÖC

7.13 Beslut om tjänsteresor som kan innefatta
övernattning utanför Sverige men inom
EU/EES avseende

- kommundirektör KSO

- förvaltningschef KDir

- övrig personal FC NÖC

7.14 Beslut om tjänsteresor utanför EU/EES KSAU

7.15 Beviljande av tjänstledighet utan lön avseende Efter samråd med HR-chef. Gäller ej sådan tjänstledighet
som följer av lag eller förordning.

- förvaltningschef KDir

- enhetschef FC

- Övrig personal FC NÖC

7.16 Beviljande av tjänstledighet med bibehållen
lön eller del därav avseende

Efter samråd med HR-chef

- kommundirektör KSO

- förvaltningschef KDir

- enhetschef och övrig personal FC
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7.17 Överenskommelse om avgångsvederlag för
högst 9 månader

KDir HR-chef

7.18 Överenskommelse om avgångsvederlag över 9
månader.

KSAU

7.19 Beslut om stadigvarande omplacering efter
utredning avseende

7 § st 2 LAS, AB Efter samråd med HR-chef. Tillfällig omplacering anses
vara verkställighet.

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir

- enhetschef och underställd personal FC

7.20 Beslut om disciplinär åtgärd AB Efter samråd med HR-chef

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir

- enhetschef och underställd personal FC

7.21 Beslut om avstängning från tjänstgöring samt
beslut om bibehållande samt innehållande av
lön

AB Efter samråd med HR-chef

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir

- enhetschef och underställd personal FC

7.22 Uppsägning på grund av arbetsbrist LAS Efter samråd med HR-chef

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir

- enhetschef och underställd personal FC
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7.23 Uppsägning på grund av personliga skäl LAS 4, 7 §§ Efter samråd med HR-chef

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir

- enhetschef och underställd personal FC

7.24 Beslut om avsked LAS 18 Efter samråd med HR-chef

- kommundirektör KSAU

- förvaltningschef KDir

- enhetschef och underställd personal FC

7.25 Beslut rörande polisanmälan angående brott
begånget av anställd i tjänsten

Efter samråd med HR-chef

- av kommundirektör KSAU

- av förvaltningschef KDir

- övrig personal FC NÖC

7.26 Beslut om anställningsstopp KSAU

7.27 Beslut i principiella frågor upptagna i
pensions- och försäkringsavtal

KDir HR-chef
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Nr. 13
 § X KS/2023:64 

Åtgärd för minskad internbelastning i sjön Uttran

Bygg - och miljöenheten har tagit fram ett åtgärdsunderlag för minskad internbelastning i 
sjön Uttran (bilaga 1). Detta då tidigare utredningar visat att fosforbelastningen i sjön Uttran 
ligger på icke acceptabla nivåer. Underlaget togs fram av Salem, Södertälje och Botkyrka 
kommuner tillsammans med Naturvatten AB och finansierades till största del med LOVA-
bidrag (bidrag från länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt).

Med stöd av framtaget underlag beslutade bygg- och miljönämnden 2021-12-07 (bilaga 2) att 
godkänna rapporten samt:

1. att föreslå kommunstyrelsen godkänna utredningen.
2. att föreslå kommunstyrelsen utforma en avsiktsförklaring tillsammans med 

Södertälje och Botkyrka kommuner för att reducera internbelastningen i Uttrans 
sediment.

Kommunstyrelseförvaltningen har därefter haft en dialog med Södertälje och Botkyrka 
kommun vilket resulterat i ett avtalsförslag (bilaga 3). Avtalet innebär att Salem tillsammans 
med de övriga kommunerna deltar i ett projekt där åtgärder vidtas för att förbättra Uttrans 
hälsa, däribland aluminiumbehandling och eventuellt ett reduktionsfiske. Södertälje kommun 
är behjälpliga med projektledning, administration och upphandling av åtgärderna.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens godkänner utredning: Åtgärdsunderlag för minskad 

internbelastning i sjön Uttran.
2. Kommunstyrelsens beslutar att Salems kommun tecknar avtal om att tillsammans 

med Södertälje kommun och Botkyrka kommun finansiera och genomföra åtgärder 
mot internbelastning i sjön Uttran.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Kommundirektör

Kommunstyrelsen

Åtgärd för minskad internbelastning i sjön Uttran

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens godkänner utredning: Åtgärdsunderlag för minskad

internbelastning i sjön Uttran.
2. Kommunstyrelsens beslutar att Salems kommun tecknar avtal om att tillsammans

med Södertälje kommun och Botkyrka kommun finansiera och genomföra
åtgärder mot internbelastning i sjön Uttran.

Ärendet
Bygg - och miljöenheten har tagit fram ett åtgärdsunderlag för minskad internbelastning i
sjön Uttran (bilaga 1). Detta då tidigare utredningar visat att fosforbelastningen i sjön
Uttran ligger på icke acceptabla nivåer. Underlaget togs fram av Salem, Södertälje och
Botkyrka kommuner tillsammans med Naturvatten AB och finansierades till största del
med LOVA-bidrag (bidrag från länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt).

Med stöd av framtaget underlag beslutade bygg- och miljönämnden 2021-12-07 (bilaga 2)
att godkänna rapporten samt:

1. att föreslå kommunstyrelsen godkänna utredningen.
2. att föreslå kommunstyrelsen utforma en avsiktsförklaring tillsammans med

Södertälje och Botkyrka kommuner för att reducera internbelastningen i Uttrans
sediment.

Kommunstyrelseförvaltningen har därefter haft en dialog med Södertälje och Botkyrka
kommun vilket resulterat i ett avtalsförslag (bilaga 3). Avtalet innebär att Salem
tillsammans med de övriga kommunerna deltar i ett projekt där åtgärder vidtas för att
förbättra Uttrans hälsa, däribland aluminiumbehandling och eventuellt ett
reduktionsfiske. Södertälje kommun är behjälpliga med projektledning, administration
och upphandling av åtgärderna.

Finansiering
Projektet beräknas efter avdrag för Lova-bidrag totalt kosta 8,3 mnkr. Kostnaderna
fördelas lika mellan kommunerna och Salems kommun bekostar därmed 2,8 mnkr. Medel
för detta kommer att avsättas i kommunens årsbokslut för år 2022 och projektet har
därmed sin finansiering.

Mats Bergström
Kommundirektör
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Bilagor

Bilaga 1. Tjänsteskrivelse Bygg - och miljöenheten samt rapport “Åtgärdsunderlag för minskad
internbelastning”
Bilaga 2. Bygg - och miljönämndens beslut 2021-12-07
Bilaga 3. Avtal om åtgärder och finansiering mellan Salem, Södertälje och Botkyrka kommun

Delges

Bygg - och miljönämnden
Södertälje kommun
Botkyrka kommun
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