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Tid:

Torsdagen den 15 juni 2017 kl 19.00.

Plats:

Stora Murgrönan, Salems centrum

Ärenden:

1

Ekonomiska ramar 2018-2020

2

Omfördelning av medel för oförutsedda utgifter - från KF till KS

3

Indikatorer för energi och transport

4

Svar på motion - Badplats i Flaten och vid Sandbäcl< i sjön Uttran, väckt av
Anders Klerkefors (RÖP)

5

Svar på motion - Präster, skolan och konfirmation, av Håkan Paulsson (KO)

6

Balanslista över obesvarade motioner

7

Svar på interpellation - Säkerhet vid infartsparkering E4. Ställd till
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen (M)

8

Svar på interpellation - Naturvårdsintressen. Ställd till kommunstyrelsens
ordförande Lennart Kalderen (M)

9

Avsägelser och fyllnadsval

10 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Olle Glimvik
Ordförande

Linnea Edström
Sekreterare

Om ledamot är förhindrad att komma till sammantraidet ska detta anmälas till:
Linnea Edström, telefon 08-532 598 11 eller e-post: linnea .edstrom@salem .se

2017-06-08
1 av 1

Kommunfullmäktige

2017-06-15

Gruppsammanträden
Borgerliga gruppen
Måndag den 12 juni kl 20.00-21.00
Konferensrum Bergaholm
Moderata samlingspartiet
Måndag den 12 juni kl 18.00-20.00
Konferensrum Bergaholm
Liberalerna
Måndag den 12 juni kl 18.00-20.00
Konferensrum Talby
Centerpartiet
Måndag den 12 juni kl 18.00-20.00
Konferensrum Lideby
Kristdemokraterna
Måndag den 12 juni kl 18.00
Lunchrummet, Kanslienheten
Socialdemokraterna
Måndag den 12 juni kl 18.30
Konferensrum Högantorp
Rönningepartiet
Måndag den 12 juni kl.18.00
Konferensrum Lundby
Sverigedemokraterna
För information om tid och plats ring
Lars-Göran Holmsten 070-272 43 44
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Kommunstyrelsen

I

Dnr. KS/2017:138.042

KS § 54
Ekonomiska ramar 2018-2020

Efter beredning av ramarna, med beräkning av befolkningsförändringar, effekter av
gällande avtal och löneuppräkningar, med den politiska majoriteten föreslås
nedanstående resultatnivåer.
2018
2019
(mnkr)
2020
Resultat exkl VA och jämförelsestör, efter beredning
I 16,3 10,0 0,0

I

I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2018-2020 bedöms kommunen, givet
dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 "Salems kommun ska ha en
skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn" samtliga åren eftersom skattesatsen
föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 "Salems kommun ska
ha en stabil ekonomi" uppnås 2018-19 men inte fullt ut år 2020 emedan 1% - målet ej
uppnås detta år.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 maj 2017.
I ärendet finns även ordförandeförslag "Välfärdssatsningar och 4H-gård" daterad
2017-05-22, bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyre/sen förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2018-2020 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2017-05-10.
2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden från
nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-10.
3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2018 och
planperioden 2019 - 2020 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att parallellt med
budgetäskandet för år 2019 respektive år 2020 redovisa besparingsåtgärder
uppgående till följande belopp per nämnd:
o Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr
o Socialnämnden 2,6 mnkr
o Kommunstyrelsen 0,3 mnkr
o Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 0, 7 mnkr

Yrkanden och proposition
Mia Franzen (L) och Ankie Bosander (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Ordf. sign .

Just. sign.

I'
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kommun
Kommunstyrelsen
§ 54 (forts.)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
5.

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2018-2020 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2017-05-10.
6. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden från
nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-10.
7. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2018 och
planperioden 2019 - 2020 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att parallellt med
budgetäskandet för år 2019 respektive år 2020 redovisa besparingsåtgärder
uppgående till följande belopp per nämnd:
o Barn- och utbildn ingsnämnden 4,5 mnkr
o Socialnämnden 2,6 mnkr
o Kommunstyrelsen 0,3 mnkr
o Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 0, 7 mnkr

Deltar ej i beslut
Arne Närström {S) och Mats Nittve (MP) deltar ej i beslutet.

Bes! utsexpedieri ng:
Arkiv
Ekonomi

Ordf. sign.

i

Just. sign .
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Kommunstyrelsens ordförande

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Kommunstyrelsen

Välfärdssatsningar och 4H-gård

Investeringar i avmattning
Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de
kommande tre åren.
Sverige befinner sig i en god konjunktur sedan en tid . Prognoserna talar dock om
minskad tillväxt och därmed reducerade tillväxt av skatteintäkter. Sedan omkring
ett år har Salems kommun gått igenom två skeden av viktiga utredningar och
minst lika väsentliga beslut: Salems Centrum-projektet och en ny grundskola i
Fågelsången. Inte minst sätter den nya grundskolan stora avtryck i
investeringsplanen. Projekten kräver framöver stora resurser i form av arbets- och
beslutskraft. De kommer visa sig vara två veritabla utmaningar för vår kommun.
För mottagningen av nyanlända behövs också ansenliga resurser. Läget är dock
mer överblickbart nu än vid samma tid förra året.
Salems kommun har många år av goda överskott i ekonomin. Vår kommun har
numera Södertörns näst mest konkurrenskraftiga kommunalskatt, sedan ·
sänkningen med 25 öre förra året.

Minskad ökning av skatteintäkterna
Prognoserna indikerar minskad ökningstakt för skatteintäkterna under
planperioden. Särskilt år 3, 2020 visar en avmattning. Arbetet med ramarna har
fokuserats på att nå överskottsmålet på 1 % under 2019 samt nollresultat 2020. En
traditionell lärdom i budgetarbetet är att förutsägelserna för år 3 kan variera
avsevärt, varför år 1 och 2 bedöms mer ingående. År 1, 2018, ser ut att visa på ett
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traditionellt gott överskott. För år 2019 ges nämnderna besparingsbeting på
sammanlagt 8,1 mnkr, mindre än 1 % av budgetomslutningen.
Besparingsprogrammen genomförs i den mån de behövs. Effektiviseringskrav på 1
% eller mer är mycket vanliga i offentliga organisationer.
Ramarbetet har skett på sedvanligt sätt. Ramarna har räkinats upp med
volymökningar för demografiska förändringar, effekter av ny lagstiftning och redan
fattade beslut. Pris- och lönekompensationen ligger på 2 %. Om nämnderna
önskar resurser för nya projekt eller ambitionsökningar måste dessa frigöras inom
ram. Överramäskanden ska inte förekomma i budgetförslaget.
Investeringarna har prioriterats av kommunens ledningsgrupp och därefter av
ramberedningen . lnvesteringsplanen ligger f n inte riktigt inom det av fullmäktige
angivna lånetaket per invånare . Ytterligare arbete med investeringarna kommer
att ske i budgetprocessen i höst.
Tabell: Resultat exkl VA och jämförelsestörande poster

Resultat (mnkr)
Mål, 1% av skatter
och bidrag

2018

2019

2020

16,3

10,0

0

9,5

!9,8

10,1

Alliansens prioriteringar
Alliansmajoriteten lägger stor vikt vid kvaliteten inom välfärdstjänsterna. Genom
uppräkningar av ramarna kan kommunen leverera fortsatt och omvittnat god
kvalitet inom skolor och förskolor, kultur- och fritid samt hela den sociala sektorn,
inte minst äldreomsorgen. Efterfrågan på hemtjänst och sä1rskilt boende ökar
stadigvarande, helt enligt befolkningsprognoserna. Förutom ramtillägg beroende
på fler vårdtagare har ramberedningen också lagt medel för ytterligare en
biståndsbedömare inom äldreomsorgen. Anslaget till kommunstyrelsens
förfogande har förstärkts med 1,8 mnkr.
Den sociala omsorgen för personer med funktionsnedsättning eller
kommuninvånare som behöver stöd enligt Lagen om stöd och service eller annan
individ- och familjeomsorg, växer i omfattning. Kommunen har ett gott renomme
när det gäller att ordna dagverksamhet, boenden, personliga assistenter,
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boendestöd m m för dessa målgrupper. I ramförslaget räknas anslagen till
Socialnämnden 2018 totalt upp med 17,1 mnkr samt därutöver löneuppräkning
med 2% på lönesumman.
För Alliansen är attraktiva skolor och förskolor en framgångsfaktor för Salem.
Genom åren har kommunen återkommande fått bekräftelse på att våra skolor och
förskolor är en starkt bidragande faktor till att barnfamiljer väljer att bo i vår
kommun. När ramarna för barn- och utbildning nu, totalt inkl. löneuppräkning,
räknas upp med 14,0 mnkr till nästa år visar det att den politiska majoriteten
fullföljer denna kvalitetssatsning.
Alliansen fortsätter satsa extra på matte-, läs- och skrivkunskaper i skolan. Fortsatt
stimulansåtgärder för mer läsning sker i samverkan mellan bibliotek och skola.
Konturerna börjar nu klarna för den blivande grundskolan i Fågelsången. Skolan
ska även innefatta en förskola och totalt inrymma omkring 500 elever. I valet
mellan en mindre idrottshall och en fullstor sådan dimensionerad för innebandy
och basketspel, föreslår Alliansmajoriteten en fullstor hall med mindre läktare.
Det beräknas kosta omkring 65 mnkr vilket är 40 mnkr mer i investering än en
mindre hall, men är väl motiverat med tanke på föreningslivets behov av
inomhushallar. Säby inomhushall föreslås få nytt golv år 2020.
Genom att planeringen för området Södra Hallsta nu tagit fart är det också dags
att rita in en förskola för sex avdelningar inom området. Målsättningen är att
bygget av förskolan ska stå klart 2020.
Ett nytt gruppboende enligt LSS ska också anläggas. Plats och tidsplanering
hanteras i separat ärende.
Kommunen kan anträda vägen mot dessa betydande investeringar tack vare en i
grunden stabil och välskött ekonomi.
Beträffande andra viktiga händelser framöver, med viss koppling till detta ärende
kan följande nämnas.
Ersboda 4H-gård ska enligt planerna börja anläggas i höst. VA- och väganslutning
behandlas i särskilt ärende. Målsättningen är att verksamheten ska kunna starta
under nästa år. Till höstens budget avses en ny elbilsstrategi fasas in i budgeten
med ett antal laddstolpar för kommunens egna fordon. Dessutom ska en
laddstation, ämnad för allmänheten, byggas på södra infartsparkeringen vid
Rönninge station.
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Ett förslag till planuppdrag för Rönninge Kungsgård beräknas kunna läggas fram i
höst. Överklagandeprocessen för Karlskronaviken går mot sitt förutsägbara
avslutande. Efter att planen vunnit laga kraft beräknas ett första spadtag för gångoch cykelvägen tas innan årets slut.
Internt inom kommunens administration görs en del IT-satsningar. Projektet med
nytt intranät beräknas starta 2018. Detta kommer att kunna bli ett attraktivt
informations- och arbetsredskap för vår personal. Allt är dock inte attraktiva
IT-investeringar. Genom nytt EU-direktiv som blivit svensk lag är kommunerna
skyldiga att bygga upp en ny IT-infrastruktur för att öka ambitionerna för
personskydd. PUL ska ersättas av ny lagstiftning, vilket bl a innebär att
kommunerna ska tillsätta särskilda tjänster för att i ännu högre grad skydda
personliga integritetsintressen i de kommunala databaserna. Dessa
EU-ambitioner, kallade GDPR, är onödigt kostsamma med tanke på att databaser
sedan länge är en förutsättning för att kunna få del av kommunal service och
välfärdssystem.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Ekonomienhetens
tjänsteskrivelse 2017-05-10.

Lennart Kalderen
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Ekonomiska ramar för budget- och planpe!rioden 2018-2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2018-2020 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2017-05-10.
2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden
från nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad
2017-05-10.
3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2018 och
planperioden 2019 - 2020 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att parallellt med
budgetäskandet för år 2019 respektive år 2020 redovisa besparingsåtgärder
uppgående till följande belopp per nämnd:
o Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr
o Socialnämnden 2,6 mnkr
o Kommunstyrelsen 0,3 mnkr
o Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 0,7' mnkr

Sammanfattning av ärendet
Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestör, efter beredning

2018
16,3

2019
10,0

2020
0,0

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2018-2020 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 "Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn" samtliga åren
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9
"Salems kommun ska ha en stabil ekonomi" inte uppnås fullt ut eftersom
resultatindikatorn 1 % av skatter och bidrag ej uppnås år 2020.

Inledning
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SKL:s cirkulär 17:18 ligger till grund för ekonomienhetens beräkningar över kommunens
skatte- och bidragsintäkter 2018-2020. Ramberedningen bedömer att eventuella effekter
av riksdagsbeslut om vårbudgeten är, för Salems Kommun, myieket begränsade. I
beräkningarna har också hänsyn tagits till en uppdaterad befolknings prognos för
kommunen. Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det bost:adsbyggande kommunen
planerar för i det pågående arbetet med ny översiktsplan.

Sveriges ekonomiska utveckling
Källa : SKL, februari och april, maj 2017

Sveriges ekonomi har under senaste året varit i snabb tillväxt och fjolåret avslutade
starkt med 3,2% i BNP ökning. SKL's bedömning är att konjunkturen kommer att vara
fortsatt god men att tillväxttakten är under avmattande. Den framtida produktionstillväxten bedöms baseras på bättre fart på exporten och hushåillens konsumtion emedan
investeringar och offentlig konsumtion förväntas växa i något långsammare takt.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges
2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP"

3,9

Sysselsättning. timmar"

1.0

3,2
1,9

2,8

2,2

1,5

0,3

1,6
0,0

1.5
0,0

Relativ arbetslöshet. nivå

7.4

Timlön, nationalräkens'kapem a
Timlön, konjunktur:lönestatisliken

3.2
2,4

6,9

6,5

6,4

6,5

6.7

2,3

3;1

3,1

3.4
3,4

3.4

2,6

3,0
2,9

Konsumentpris, KPIF-KS

0.6

1,3

1,7

1,9

2.0

2,0

3.4

Konsumentpris, KPI

o.o

1,0

1,6

2,8

2.1

2,3

2,0

2,3
0,8

2,7

Realt skatteunderlag

0.4

0,5

Befolkning

1, 1

1,2

1,3

1,2

1,1

1,1

*Kalenderkorrigerad un.·eck/ing.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi gör att sysselsättningen fortsätter att
öka och att arbetslösheten pressas tillbaka under år 2017. Därefter förutspås att
tillväxten i sysselsättningen, i likhet med BNP tillväxten, planar ut - men på en fortsatt
hög nivå. lnflationstakten förväntas vara relativt låg under år 2017 för att successivt öka
under de därefter kommanden åren.

Kommunsektorns ekonomiska utveckling
Källa : SKL, februari och april , maj 2017

Den starka ekonomiska tillväxten har under några år bidragit till ett växande
skatteunderlag. Nu planar tillväxttakten successivt ut och ökningen av antal arbetade
timmar upphör. Detta medför att skatteunderlaget framledes inte kommer att växa i
samma takt som tidigare år, se tabell 2.
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Tabell 2. Olika skatteundertagsprognoser
Procentuell förändring

2016

2017

2018

2019

2020

20'1 6-2020

SKL, apr

5.0

4.4

4,0

3,5

3,6

22,2

Reg. apr

4,9

4,8

4,1

4,2

3,9

24,0

ESV, apr

5,4

4,6

3,8

3,8

3,8

23,3

SKL, feb

4 ,9

4,6

3,7

3,5

3,6

22,0

Kalla: Ekonomlstymingsvmet, Regeringc-n, SKL

SKL är mer pessimistisk än regeringen avseende skatteunderlagets utveckling de
kommande åren. Framförallt skiljer sig prognoserna åt vad avser år 2019-2020 då
regeringen väntar sig fortsatt större ökning av antal sysselsatta timmar och snabbare
lönehöjningar än vad SKL gör.
Ser vi till skatteunderlagets reala tillväxt blir det än tydligare att kommunernas underlag
för skatteintäkter bromsar in rejält i tillväxt. För kommunsektorn prognostiserar SKL att
det kommer det att medföra en alltmer problematisk situation då befolkningen och
behoven av kommunala tjänster såsom skola, vård och omsorg samtidigt växer extra
snabbt. Takten för kostnadsökningen motsvaras inte av samma takt för intäktsökningar.
Se diagram nedan. SKL pekar därför på behovet av ökat fokus på effektiviseringar och
pekar på förbättringsområden såsom ny teknik, jämförelser med "best practise" samt
mindre statliga styrning.
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Kommunsektorns investeringsbehov
Källa : SKL, maj 2017

Kommunkoncernernas investeringsvolymer har ökat under en llingre period, ca 45 %
sedan år 2007. De kommunala budgetarna visar på än högre investeringsplaner för de
kommande åren. Det framtida behovet är sprunget ur en befolkningstillväxt samt att
många befintliga kommunala verksamhetslokaler är uppförda under 1960- och
1970-talen och nu är i behov av omfattande renoveringar eller att ersättas med nya.
Investerings- ökningarna skapar i sin tur tryck på driftskostnaderna och finansieringen
skapar ökat räntekänslighet.
Finansiering av investeringar kan i princip ske genom positiva årsresultat, avskrivningar,
försäljning av anläggningstillgångar, avsättningar och extern upplåning. SKL's kalkyler
visar på att gapet mellan finansiering genom eget resultat och avskrivningar i förhållande
till finansieringsbehovet ökar alltmer för Sverige kommuner, se diagram nedan. Därmed
kommer att behövas att allt större andel av investeringarna att finansieras genom
upplåning eller försäljning av anläggningstillgångar.
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Prognostiserade skatter och bidrag 2018 - 2020 för Salems kommun
I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och
bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan
budget-/planåren.
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Antal in,ånare inräknade i Budget

I
I

Utfall:oromos

I

Antuinvånare lllt årets innan

16 7j0

16890

17130

201!>
tkr
833 354
44 742
70 8S2
-4 547
0
0
-2 5S4

2020

-2646

2018
tlka·
804 368
45426
70283
-3 076
0
0
-2 563

884~74

~

mm

9'1608!>

0

0

0

16630
2017
tkr
772 736
54 530
60517
-162
0

I

Skatteintäkter
Inkomstutjämningsbidrag'-avgift
jKostnadsutjämning
IRegleringsbidrag/-avgift
Strul"turbidrag
Införandebidrag
LSS-utjämning (inkl införanderegler)

0

I
I
ISumma intikter
I
!Sluta°l'Täkning 2015, komgering
Sluta,Täkning 2016, komgering
Sluta,Täkning 2017

1361

0

0

0

ni

0

0

0

880564

914 438

!>41846

!>7608!>

28422

29 874

29874

29874

908985

'944312

971720

I 005 •963

5 088

5088

3 630

2180

914 073

949400

975 350

1 008 143

-5

Summa intäkter (inkl. arrälm. & skatte,·Wing)

tkr
858942
54199
71 889
-6355
0
0
-2 587

I

I

Fastildtetsa,1dft:
Summa intäkter mligt cirkl p:18 dt 2017-04-27

Del a,· tillskottet (enligt flyJ.."tingvariabler)
SUMAL.\ - skatteintäkter samt bidrag (A)

~

För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas
följande exempel:
Känslighetsanalys
Antal invånare den 1 november året före
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning per år
Differens mnkr

2018
16 709

2019
16804

2020
16 965

-2,2

-4,8

-9,4

Ramberäkningar för åren 2018 - 2020 - Driftbudget
I ramarna för åren 2018-2020 har hänsyn enbart tagits till konsekvenser av:
•
•
•

Ny lagstiftning
Volymökningar/minskningar
Helårseffekter av tidigare fattade beslut

Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestör, efter beredning

J.~ ·

2018
16,3

2019
10,0

2020
0,0
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I ram för socialnämnden har bl a tagits höjd för ökad verksamhet inom området för
personer med funktionsnedsättning, ökat antal personer med hemtjänst samt för fler
platser för äldre med särskilt boende. Inom ram för barn- och 1utbildningsnämnden ser vi
framför allt ett utökat antal platser inom förskola och grundskola under ramperioden .

Kompensation för löne- och prisökningar
I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2% och arvodesökningar med
ökning motsvarande inkomstbasbeloppets utveckling per år. Däremot har ingen
kompensation för prisökningar tillförts ramarna .

Besparingar år 2019 och år 2020
I ramarna ingår en belopps bestämd besparing om 8,1 mnkr fölr år 2019 samt år 2020. År
2020 kan i senare skede bli föremål för ytterligare besparingsåtgärder beroende på hur
ekonomin utvecklar sig de kommande året.

Planeringsunderlag för investeringar åren 2018
I beredningen har särskild beaktats kommande investeringsbehov avseende
verksamhetslokaler för förskola och skola . Behoven är beräknade med
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan som grund .
Investeringarna uppgår till betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte
kraftigt överstiga det lånebelopp per invånare kommunen har som vägledning vid beslut
om investeringsnivå .

Ramförslag och direktiv för fortsatt budgeitarbete
Driftmedel
I bilaga 1 redovisas förslag till ramar för budget- och planperioiden 2018-2020.
Ramförslaget innefattar omfattande kostnadsökningar för kommunen :
•
•
•
•

•

Såväl äldre som barn och unga ökar i antal. Med föreliggande befolkningsprognos
som grund har volymökningar inom kommunens kärnverksamhet er beaktats.
Uppräkning för kommande lönerörelser har beaktats med 2% per år.
Kostnader kopplade till ingångna avtal har uppräknas med index (KPI eller
liknande).
Kommunens kostnader för avskrivningar stiger i takt med att en ökande
befolkning driver ökade behov av investeringar i infrastruktur och
verksamhetslokaler.
Kostnaderna för pensionsåtaganden ökar i takt med att kommunen närmar sig
puckeln för de ålderskategorier av anställda som har pensionsanspråk som enligt
gällande regler ej är skuldförda utan kostnadsförs i ta kt med utbetalning.

Sammantaget medför det att kommunen nogsamt måste pröva och prioritera varje
potentiell kostnadsökning utöver de ovan nämnda sådana. Det fortsatta budgetarbetet
kommer att ske med återhållsamhet på vad avser andra kostnadsökningar än av ovan
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nämnd karaktär och tillika innehålla förväntningar om besparingar om 8,1 mnkr för år
2019 och år 2020.
Besparingarna ska tas fram av respektive nämnd inför höstens budgetbehandling och
fördelar sig belopps mässigt per nämnd för år 2019 och år 2020 enligt följande:
•
•
•
•

Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr
Socialnämnden 2,6 mnkr
Kommunstyrelsen 0,3 mnkr
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 0,7 mnkr

Åtgärder som stödjer besparingarna ska presenteras inför höstens budgetberedning.
De fastställda ramarna och kommunens sedan tidigare fastställda övergripande mål är
styrande för det fortsatta budgetarbetet. Varje nämnd ska se över sina mål som utgår
från de övergripande målen och precisera/bryta ner dessa för den egna verksamheten.
För måluppföljningen anges de indikatorer som ska tillämpas.

Förändringar av delar av verksamheten i respektive nämnd och dess förvaltnings
ansvarsområde ska pga det ekonomiska läget finansieras inom den för
nämnden/förvaltningen angivna ramen . Innebär förändringarna kostnadsökningar eller
intäktsminskningar i form av satsningar, kvalitetsförbättringar, utökad verksamhet eller
annat, ska detta finansieras genom omprioriteringar inom nämndens ansvarsområde. Det
innebär att varje kostnadsökning eller intäktsminskning i någon eller några av nämndens
verksamhetsområden ska motsvaras av en kostnadsminskning eller intäktsökning så att
full finansiering av förändringen säkerställs och ryms inom nämndens/förvaltningens
totala ram. Motiven för och konsekvenserna av såväl utökad och/eller upprioriterad som
minskad och/eller nedprioriterad verksamhet ska anges i respektive nämnds/förvaltnings
budget.
Detta innebär att ingen nämnds/förvaltnings budget överskrider givna ramar och att
inga äskanden utöver ovan nämnda ram ska tas upp i kommande budgetförslag.

Investeringar
Ett planeringsunderlag för investeringar har framtagits under ramberedningen.
Planeringsunderlaget innefattar en investeringsvolym som beräkningsmässigt ger en
låneskuld per invånare om 30 590 kr vid utgången av ramperioden. Detta ska ställas i
relation till övergripande mål nr 9 där det anges som indikator a1tt långfristiga skulder per
invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt. Länssnittet uppgick år
2015 till 24 639 kr per invånare - och efter reduktion för produktionskostnaden för SÄBO
till 22 639 kr per invånare.
I planeringsunderlaget redovisas investeringarna uppdelad per nämnd/förvaltning och
verksamhet. Varje nämnd/förvaltning har att pröva de redovisade investeringarna till
omfattning och genomförandetid, givet att den totala investeringsramen inte
överskrides.
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I den mån ytterligare investeringar, eller investeringar till högre belopp än de som anges i
ramarna, bedöms som synnerligen angelägna och/eller oundgängliga kan ytterligare
investeringsmedel äskas till budgetberedningen .
I den mån sådana äskanden framställs kan de komma att prövas i budgetberedningen .
Detta förutsätter att de inte leder till att den samlade låneskulden för Salems kommun
inte ökas jämfört med skuldberäkning baserat på planeringsunderlaget.
Eventuella sådana äskanden från respektive nämnd/förvaltning ska rangordnas i
prioritetsordning, innan de överlämnas till kommundirektöre n som i samråd med
kommunledningsgruppen (KLG) bereder och rangordnar dessa äskanden inför
budgetberedningen.
Planeringsunderlaget återfinns i bilaga 2.

God ekonomisk hushållning
Salems kommun har två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, vilka är
vägledande i kommunens ram- och budgetprocess :
Övergripande mål 8 - "Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på
Södertörn".
Målet följs upp med indikatorn skattesats.
För grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet.
I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2018-2019 bedöms kommunen uppnå
mål 8 åren 2018 - 2020 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är f n
19,67 jämför med Södertörnskommunernas genomsnitt 19,85i.
Det andra övergripande finansiella målet är följande:
Övergripande mål 9 - "Salems kommun ska ha en stabil ekonomi" .
Målet följs upp med två indikatorer:
1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i% av skatter och bidrag (viktning
60%).
För grönt värde: resultat uppgående till 1 % eller högre. Indikatorn väntas nås år 2018
och år 2019. Resultatet för år 2020 visar på nivå understigande indikatorvärde för grönt.
2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %).
För grönt värdet: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn väntas inte
nås efter färdigställd prioritering av investeringar.
Mål 9 förväntas uppnås helt för 2018, uppnås delvis för år 2019 samt beräknas i
dagsläget inte nås för år 2020.
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Per Almström
Kommundirektör

Mats Bergström
Ekonomichef

Bilaga
1.
2.

Resultaträkning år 2018 - 2020
Planeringsunderlag investeringar år 2018 - 2020
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RAMAR år 2018-2020 (slut-version )

Budget

Ökn-/

"RR r,e r 2017-05-1 0 Kl 16 15 (R poster)

Ar2017

Mlnskn+

Netto

år2018

Tkr.

-4817

-386

-5203

--

Kostnader-. Intäkter/minskade kostn. +
KF/KS Kommunledning (ansvar 10)

Förslag

Uppräkn.

Ramar

Okn-t

Förslag

år 2018 lön+arvode

år2018

minskn+

2,00%

Tkr.

år2019

Tkr.

-78

-5281

-140

-5421

Uppräkn.

Ramar

Okn-t

år 2019 lön+arvode

år2019

minskn+

2 oo•/4

Tkr.

år2020

Tkr.

2,00%

Tkr.

-80

-5501

164

-5 337

-81

-5418

Förslag

Uppräkn.

Ramar

ir 2020 lön+arvode

ir2020

KS stab mm.(ansv.1111-1134)

-13 420

-72

-13492

-126

-13 618

-62

-13 680

-130

-13810

-62

-13 872

-133

-14005

Ekonomienheten inkl. SBF (ansv.1141+1148)

-13 758

-314

-14072

-128

-14200

-206

-14406

-131

-14537

-212

-14 749

-133

-14882

-379

379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anslag KF (ansv.11492)

-1 765

1140

-625

0

-625

0

-625

0

-625

625

0

0

0

Anslag KS (ansv. 11491)

-1960

-1190

-3150

0

-3150

-814

-3964

0

-3964

0

-3964

0

-3964

HR-enheten (ansv.115)

-8199

-30

-8229

-131

-8360

-31

-8 391

-133

-8524

-33

-8557

-135

-8692

IT-enheten (ansv.116)

-11 127

-400

-11 527

-66

- 11 593

0

-11 593

-67

-11660

0

-11 660

-69

- ,11 729

Miijö- o Samhällsbyggnad (ansv.21)

-63219

-3685

-66904

-432

-67 336

415

-66922

-440

-67 361

-1265

-68626

-449

-69075

Anslag Kommundirektör-Kompetens pengar (ansv.11495)

8292

17282

25574

0

25574

-13273

12301

0

12 301

60967

73268

0

73268

-2397

-60

-2457

-73

- 2530

0

-2530

-74

-:2 604

0

-2604

-76

-2680

-14 657

-792

-15449

-176

-15 825

-148

-15 n2

-179

-15 951

-118

-16 068

-183

-16252

Barn- och Utbildnlngsnämnd (ansv.6)

-443962

-8548

-452 510

-5478

-457988

1428

-456 560

-5588

-462148

-14 257

-476405

-5699

-482104

Socialnämnd (ansv. 7)

-247 635

-17135

-264 770

-4240

-269010

-15148

-284158

-4325

-288483

-10492

-298975

-4411

-303386

-602

-48

-650

-3

- 653

0

-653

-3

-656

0

-656

-3

-659

-1 027

0

-1 027

-30

-1 057

0

-1057

-31

-1088

0

-1 088

-31

-1119

0

0

0

0

8100

8100

8100

0

8100

-13 859

-834491

-10961

-845452

-19879

-865331

0
-11178

0

-820632

-876509

-841191

-11405

-852596

5404

-151

5253

5253

0

5253

5253

0

5253

-

5253

-18 682

-3202

-21 884

-21884

-6050

-27934

-27934

-1453

-29387

203

3422

3422

44

3466

3466

485

3 951

-41 816

-1547

-43 363

- """ -43363

-4578

-47941

,,47~1

-3468

-51409

-

-29385

3219

.

-

35318

-51409

-872507

-18556

-891063

-10 961

-902024

-30463

-932487

-11178

-943 665

30882

-912783

-11405

-924186

Skatter och bidrag cirk 17:18 dt.2017-04-27

911 876

37524

949400

-

9@_4@

25950

975350

-

9'l_5_350

32793

1 008143

Summa skatter och bidrag

911876

37524

949400

~~

25950

975350

.

9,L5350

32793

1008143

-

1 008143

1 045

3103

4148

-7326

-2330

-9656

-

33088

19741

52829

Exploatering Mark. tomiförs. netto (ansv.29)
Bygg- och MIijönämnd (ansv.3)
Kultur- och Fritidsnämnd (ansv. 4)

Revisorsnämnd (ansv. 91)
Overförmyndamämnd ( ansv. 92)
BesDSrinaarår2019-2020

Summa exld VA-verks.

N

Statsbidrag Maxtaxa barnomsorg ( skolverket )
Penslonskostn. inkl.löneskatt etc. (mars-prognos)
Intern ränta VA. VA påslag (800'), sem.löneskuld.fast.avg. mm
Avs~~'ivningar ex.kJ. VA & överlåtelser!!!. 20170407

Summa nettokostn exkl VA

-

81001

N

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT exkl VA Inkl. Jiimf.stör.post
VA (enligt Förslag alternativ -2)

-10 961

-

"

3951

1 00,8143

4148

0

4148

-13

4135

-13 503

.
.

4148

-3847

-13 503

-1 321

-14824

-

-14824

41868

-8380

33508

-11178

22330

-530

62341

84671

-11405

73268

-69

-599

0

-599

21800

62272

84072

-11405

72669

-396

-66

-462

0

Resultat Inkl VA lnld. lämf.stör.DOst

32692

19675

52367

-10961

Resultat Inkl. VA exkl. Jämf.stör.nnct

24400

26793

15832

206TT

9499

10804

R85Ultatald. VA uld. llmf.st&-.post { AJ

2.f79f

27255

112N

21207

10029

11403

M6l:1 % av skatter och bidrag

-

-9656

0"

-462

-68

-530

41408

-8428

32978

9494

-11178

9 754

0

4135

-599

0
10 08 1
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n'{est~rjngarn~s sto!I~~ Q?y~rk~_r f!!vå~-~~ l~n~s~U!Q_per lr:1.v~n~r~.
; * Vi har för beräkning av låneskuldens storlek också medräknat kortfristiga banklån
, som sannolikt _omsätts kommande år till långfristiga sådana
' * Riktlinjen är att Salems Kommun inte ska ha en skuldb_
örda per invånare som
_
·9v~rS.~!i~ef1än~s_nJ!!_~t vid utg_~nge_n__ ~y.ra!llp~r!~~e_n (?_Q_2__9)
1
* Länssnittet per 2015 uppgår till 24 639 kr brutto och netto, justerat för "SÅBO
efff:3~ten 1*)", ?2 ~~9_kr.
* Grovt räknat medför 1 mnkr i investering en utökad låneskuld på ca 55 kr per
invånare

.······>

· Kommundirektören har gått igenom de investeringsbehov som redovisats från
· respektive förvaltning/nämnd. Därefter har kommundirektören tillsammans med
. ledningsgruppen gjord en kommungemensam prioritering av investeringsbehoven
1
inför ~udgetberegningen

·---~·->

I

,

' Ramberedningen har med beaktande av gjo~da prioriteringsframställningai- och med :
beaktande av kommunens totala låneskuld per invånare bearbetat
· investeringsförslagen och presenterar i det följande materialet de investeringar som
:föreslås
planeras för kommunen
under
kommande
ramperiod.
·
.
I
.
. I .

••~•-••••-.>.

i

.Vid beslut om investeringar enligt bilagt
planereingsunderlag kommer kommunens låneskuld
per invånare
att vid slutet av ramperioden
uppgå
.. .
.
1· . till:

I

30 590 kr/invånare ,

; Salems kommun står, i likhet med hela länet, inför stora framtida
investeringsåtaganden. Kommunens policy för lånetak är, genom att jämföra det
.senast kända länssnittet (år 2015) med Salems beräknade låneskuld per invånare i
·slutet av ramperioden (år 2020), en stram policy som ej fullt ut är applicerbar vid en
,tillväxtfas. Ramberedningen har därför vid framtagandet av investeringsförslaget
valt att överskida länsgenomsnittet för år 2015. Investeringarnas omfattning
kommer, i förhållande till då känt länssnitt år 2016, att prövas på nytt under höstens
budgetarbete.

(*)Vid uppförande av äldreboenden Söderby Park övervägdes om boendet skulle byggas genom
egen finansiering eller uppföras genom extern hyresvärds försorg, Det sistnämnda blev valet och
kommunen är nu hyresgäst i fastigheten för äldreboendet. För att erhålla en, ur
. finansieringsperspektiv, neutral jämförelse mellan hyr/bygg-alternativen har schablonmässigt
låneskuldstaketjusterats ned med 2 tkr/invånare vilket representerar det ökade lånebehovet om
äldreboenciet h(}de uppförts genom egen finansiering_.
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INVESTERINGAR 2018-2020 (tkr)

Filnamn: Prel Lnvealoringsbudgel 2018-2020

-- ..

... 1,1..,.,. .... _,_.,

--

MatsB
.. . -- -- ____,.,
Budg 2017

Total 20182020

Plan
2018

Uppgradering brandlarm

500

500

500

Upprustnlng,u lliytetil l~ytt,utvän-diglek~trustninginom
kommunens fastigheter
Rara -kllenter slår
kö-tin sociält kontrakt.
Ungdomsträningslägenheter behövs tlll ensamkommande
flyktingungdomar samt andra ungdomar som ska ffytta från
familjehem till eget boende med stöd.

400 -- · ·- ----80_0_ ____ 4.00 -···· 400

Kortfattad Projektbeskrivning

Verksamhetsnamn

Projektnamn

MSB

Alla fastigheter

Uppgradering brandlarm

0

MSB

. h t
Fast19 e

L kul Ini
e rus ng

0

5 oc

F r h t
as rg e

Bostäder socialt behov. Borätter
å 1500 tkr

0

Soc

Gruppbostad LSS

Gruppbostad LSS

;~~tf~~~: t~~ 6personer.-Klart 2018 (lnldl nventarler

0

MSB

Kommuna Ia fast.,g heter

Arbets ·r,··åt _ d
m, Jo gar er

Summabudgeiering Verksamhetsanp/ Ärbetsmiljöåtgärder
enligt lag.
_ _ ___ ___ -· _ __ . _ ____ ___ _ _.

O

MSB

Kommu~ la _fa~ti~'!_eter

O

BOU

Ny skola

Kommundlr
Prlorlterlnq

Initierad ,rv

O

----.

Plan
2019

Plan
2020

Plan
efter
2020

54 ooo

på

___ _

Ny skola mm

Förskola S Hallsta år 2020

' is~~~)ent förskola S HaliSta 6 avdeln, inkl inventarier & IT
· 2 nya förskolor, 1otalt 11 avdelningar
----- --~ - ---- --·
··--- ..... .
Materialbrister~gaålderpåbassängochhallsamt
svagheter I ren,ng_s ve~:

BOU

Ny Förskola

O

BOU

Nya Förskolor

Nya förskolor

0

MSB

.. b . h
Sa y 51m a11

R
ri
d
enove ng av grun

O

MSB

Kök

Toredalsgårdens kök

0

MSB

Kök

Myndighetskravkök

MSB

OVK
-

O

MSB

Generell pott

' SummaEud!!~tering Reinvesteringar utifrån underhålls_J>lan_

Ny skola

O

O

.

Fas~hJts~r,-~e~å~ _. _ _ __

~::~~~;:~ e rfÖfdraSfö;ättklaragäiiä-ride

Undemåll- omdisp av 75 kronan

O

Soc

Boende nyanlända

3 paviljonger.= ca 30 lägenheler

0

MSB

.
t _ ·gt
Gatu,nves ovn

.
t
8 e1ysn,ngss oIpar

Markberedningskostnader för paviljonglösning
·--·- ---Belysnlngsstolpar 10 tkr/st x 3500 st Inkl nogister.
Markeringsbe~opp

0

MSB

Gatulnvest övrigt

Trafiksäkerhetsåtgärder

0

MSB

Gatulnvest övrigt

0

MSB

Gatulnvest övrigt

0

MSB

Gatulnvest övrigt

10 400

2 OOO

4 OOO

2 OOO

2 000

4 000

2 000

2 000

13 000

199 000

54 000 .

70 000

75 000 ·

1 000

44 000

4 000

20 000

20 000

3 000
10 400
2 000

· - ·- - ·

600 .

6 000

13500

1350

2 000

2 000

1200

600

600 '

1 500

500 '

500

500

1 500 ,

500

500 '

500

·
1 000
500 ,

2 000

2 000

1 000

3 000

1 000_ ___ _
1 000

1 000

Trafiksäkerhetsåtgärder

200

600

200

Gatubeläggning

Gatubeläggning, kommunövergripande

500

1 500

500

500

500

Gatubeläggning

~alubel~ggnlng, överföring från driftbudget till
__ .. .
,nvestenngsbudget __

500

1 500
500
_ ________ _

500

500

Utbyte av fordon och maskiner

Utbyte-av fordon och maskiner

1 000

1 000

Ersboda sanering deponi

---

----

________

Ersboda och övriga deponier sanering

500

-·-- ---

3·150

- -- -- -·-··--···

88 000

12150

4150

-Ersboda

500

3 000

6 000

Åtgärder som erfordras för att klara gänande
Myndighelskrav OVK
myncf,ghetskrav med hllhörande åtgärder för hela
beståndet
- -- ·· •
·
Projekteringsbudget förstäm, investeringar som kräver
st0
::.:~::";:pott för
""
längre framförhållnlng ån vad den Miga besutsprocessen
g
anger
ÄskändeÖmattÖmallokera-mer av 75 kronan för underåll
från drirttm investeringar för att emåRa bättre
samstämmighet med regler för dlrff/lnvesteringar. 82 000
Underhåll - omdisp av 75 kronan rn2'75 kr= 6150 tkr-1 OOOlkr drift·. 2000 tkr:befinvestpott
underhåll= 3 150 tkr, dvs 2 650 tkr överföring från drift och
500 lkrvolymäkn-samt 1 mnkr extra förfasad år 2019, bla
förening~gården

MSB

BOM

6 000

1 986

O

0

3 000

--

3 150

10 450

3150

4 000

1 000

.. -

.. _

3 000

1 000

2 000

2 000

200

200

3 150

..i:
-..J
._

-01

......
I\)

INVESTERINGAR 2018-2020 (tkr)

~

Finamn: Pn!t lnvosl9ringsbudgol 20111-2020

- --·-·-Kommundlr
Prtorttartna

I

--

Verksamhetsnamn

Projektnamn

·-

-·

- .. -

Kortfattad Projektbeskrivning

Budg 2017

Total 20182020

Plan

2019·

2020

efter
2020

0

2000

2000

12000

lnffientd av
Utbyggnad GC-vägar. år 2016 efter reduktion med bidrag
,från HS8

0

MSB

Gatulnvest övrigt

Utbyggnad GC-vägar

0

MSB

Gatuinvest övrigt

Gatuinvest övrigt

utbyte av uttjänt utrustning till fordon och maskiner

150

450

150

150

150

0

MSB

Gatuinvest övrigt

Gatulnvest övrigt

Besiktning och upprustn allm. och kommunala lekplatser

200

600 ·

200

200

200

Sociallörvallnlngen

Ny. och återanskaffning av
inventarier

Ny- och återanskaffning av inventarier

600

1 800 '

600

600

600

300

200

200

900

1350

···-·
750

600

1700

850

850

100

300

100

100

100

800

2400

800

aoo ·

800

0

Soc
KSF

0

KSF

IT-<!r1heten

IT-pott generell

0

KSF

Bam-och utbildning

Beslutstöd förvaltningar; BoU
samtSoc

Soc

Socialförvaltningen

Ny teknik inom äldreomsorg/
funktions_nedsä!!"ing __

MSB

VA-verkat

Servisledningar

Kensr.enheten

E-arkiv

information.

-·

0
0
0

0

4000 -

pga

Behövs
p!~tsb.rist. Kopplas tm mål gällande .
bltgängflghet. effektivitet och närhet samt bästa möjliga

0

0

MSB

VA-verket

·-

--

utbyte utrustning

--

Plan

Plan

2018

Plan~

IT:.i,ött. bi a 1rådlös{radiolänk. mobiler, plattor. switchar,
kringutrustning, Testtabb
Beslutsstödsappfikation. Kopplas bll mål gällande
tillgängffghet. effektivitet och närhet samt bästa möjliga
Information
Pilotprojekt ny leknik inom äldreomsorg, nattillsyn med
' kamera mm.
Utbyggnad av VA-serviser

- ----- - - ---· -- - ~
Utbyte av uttjänta Inventarier länsar. verktyg mm
.
. Utbyte uttjänta pumpar i avtoppspumpstationer och
~ ~tä".1ln vent
_________ .

75

225

-·- -

MSB

VA-verket

Ulbyte pumpar & venmer

0

MSB

VA-verket

Relnvesteringar VA-nätet

Renovering / utbyte av dag- • spll~ och vattenledningar

2100

0

MSB

VA-verket

Omdisponerat underhåff

Omdisponerat underhåR från driften

2000

400

-- -- .. -

75

-

75

75

400

400

-

400 '
. - -··
6300
2100
---- ·- - - ·6000
2000
1200

-

2100
- -

--

2000

2100

·- -- 2000

Summa

344975

99425 · 13a n5

116 n5 157 g50

~

-...J
.._

en
.._

j\)
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Kommundlr
PrlorHerlna

...

,., ,.

Fllnamn: r!!'J lnv.~~e~s_budget20J8-~... ~
_.,..,. v....----, .. ,.,.,._ ....... 11.u., ... ..,,.,

Verksamhatsnamn

Projektnamn

Kortfattad Projektb.skrlvnlng

Fastighet & Gata

Tillgänglighet & trygghet

Pott för befrämjande av tmgänglighet & trygghet

BOU

Pott verksamhetsanpassning &
köksmaskiner

BOU .Pott
verksamhetsanpassning lokaler &
köks111askiner

MSB

Utökn U-hållspott

BoU

Fastighetslnvestering

KSF

E-arkiv

BoU

Barn-och utbitdning

Underhåll som ej bedöms rymmas inom beslutade 2 mnkr
och är mindre än 1000 tkr per styck taggs I denna pott och
specas på sep blad i denna fil
De två stora klassrummen och alla väggar. Enormt
.
trångbodda och behöver flar samtalsrum och
~~byggnat,on av Salemsskofans kontorsplatser. Hoppas på att få tilgång tnl Salemsskolans
e
lokaler och behöver då anpassa klassrummet m
samtatsrum och besöksrum.
FÖrtsatt
mäd- projekieiE=ärkiv ."Öetfinns behov av ytte~lgare anslutningar lin E-arklvet från
Anslutningar till E-arklv
verksamhetssystemen ..
pott.inkl utökning år 2018. ny- och återanskaffning av
Pott BOU för inventarier
inventarier

KOF

KOF

lnvesterlngspott KOF

Budg20171

Total2011;1
2020

Plan
2018

2 600 '

1 000

I

Plan 11
2019

Plan
2020

Initierad av
MSB

·- --··- ·--- -

Utökn U-hållspott

·- -

-

800

·--- -·- ·--- - · ·- - -

Plan
efter
2020

800

4 630

930

900

2800

5 600

3050

2550

0

400

400

0

arbete

KSF

Kommungemensam

KSF

BoU

KSF

Kommungemensam

Soc

Soc

Soc

lnvesterlngspott KOF -odrlnarie pott= 150 lkrfår

Det behövs ett systemstöd för kommunens accelererande
pro)ektverksamhet - som stödjer processen från
Systemstöd för
planerlngsstadle~under genomförandet och gäma in i
projektverksamhet
driftsfas. Indikativt markeringsbelopp - lilkommer drift ca
50-75 tkr per ar
Nuvarande nät är dimensionerat utifrån tidigare
Utbyggnad WiFl för ökad
förutsättningar. Med ökad elev- och datortllthet måste
datortäthet och elevtäthet
_.•. utbyggnad ske för att_garantera prestanda och kvalitet._
-Ny datalagstiftning kräver ökad säkerhet för att motverka
Intrång och därför måste redundans Installeras för
brandväggar. Det kommer från 2018-05-25 att krävas
Ökad redundans för
lntemetkommunikallonen.Ny
•ytterligare ett antal åtgärder.enfigt den nya
da~l~gstiftnlng
datalagstlftnlng~[I- . . _ _. • _ . _
Soc har en våiiärdsteknlkgrupp med repr
från hela soc och arbeta med ett stort
Utökad pott ny teknik från
antal mindre projekt för att 6ka använd
100 tkr till 200 tkr/år
ning av IT/digitala hjälpmedel.
. Desa behöv~r finani~ering,

Salarps äldreboende

Byta av larm

Äldreomsrog - hemtjänst

TES (hemtjänstens planerlngsverktyg,
server gammal, IT är orolig för att den
kraschar, måste.rensas regelbundet för att
Serverflylt pga såkemetsrisk och det inte ska bli stopp. Det går Inte att
uppgradera TES. Problemen skuRe lösas
24/7 tlllgängfighet
· om TES flyttas till Tunstan. +Treserva flyttas tfll CGls
servrar, medför ökad dritskostnad med
21500 kr/mån. Inkluderar uppgraderingar
av_SY!l~me_L_

Larmet är gammalt (personlarm)

200
0-

200

3600

1600

650

150

750 .

750

0

450

450

500

3 000

0

1 000

1 000

150 .

350

2000 ·

500 ;

500

300

100

100,

100

600 "

600

100

100

22 880

11130

0

Summa
6200

~550

0

~

--

"-!
01

:::;:
I\)

INVESTERINGAR 201 s-2020 ftkr)
2017-05-12 Mats Bergström

Uppdatorat

Kommundlr
Prlorlterl

Initierad av

2

KoF

Filnamn: Prol lrM>stering,;budgot 201S-2020

Vorksamhotsnamn

Projoktnamn

Kortfattad Projektboskrlvnlng

Säby Sporthall

N)'ll/re11 hallgolv

N~ spo_rtgolv ~.'.s_åP.~~lt'. ..

Budg 2017

Total 2018-

Plan
2018

Plan
2019

Plan

2020
650

0

0

650

650

0

o·

650

2020

Plan

efter
2020

Summa
0

....:

--.i
.._

--....
0,

I\)
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Kommundlr
Prlortterlnq

3

I

Verksamhetsnamn

--·-·-··

Filnaffl!'I: Prel lnvostori!'gsbudgot 2018,-2020

-Projektnamn

·-

~-

~

..

~

Kortfattad Projektbeskrivning

Budg 2017

Total 2018-

Plan

2020

2018

Plan
2019

Plan

2020

Initierad av

KOF

Ny skola

Befolknlngsöknlngen skapar behov av en ny skola och
samma ökning av bam och ungdomar kommer skapar
behov av Idrottshallar. För att möta-frttldsbehoven av
Idrottshallar och skolans behov av undervisnlngsyta
etablera en·fullstor 20 x 40 m Idrottshall I anslutning till den
nya skolan. Användning dagtid för skolan och kväll/helg för
Idrottshall
fntid. 43 x 24 m + omklädningsrum, dusch. ute och
inneförråd, toalslt, seerviceutrymmen , pentry. Samnyttja
omklädningsrum. toa mm med en ev skolbollplan med
. konstgräs. Samnyttja parkeringar med skola. Uppgifter från
Sthlm stads samarbete med Arwna om typidrottshallar.
Hypergene släpper
med möjlighet att
. skapa nya rapporterflexibell Det syftar bla bli alt kunna
samlad rapportering I Hypergene . skapa nya rapporter so~ på flera sätt ökar möjligheter till
analyser. både kommunovergrlpande och
förvaltnlngsspeclflka. Vidare år planen att kunna sluta
lägg11_resu1:3er på _
u tve~ing -~v l'_[)F-utskrifter.

40000

..

Plan
~

2020

40000

enfflläggsmodul

3

KSF

Kommungemensam

3

KSF

Kommungemensam

lnvesteringsreserv

__lnves_t~rtngs_rese~. fö!_K~_~~lu_t _Of!l_nyttjande

25

25

1100

600

100

__ 41950___ 1200

625

~125

150

1800

100 ·

Summa
0

......_
......_
-..J
(11

I\)

INVESTERINGAR 2018-2020 {tkr\
Kommundlr
Prlorlterlno

lnltforad av

4

KOF

-

.

Fllnamn: P~ lnvestertngsbudget 2018-2020

--

Verksamhelsnamn

Projektnamn

Prästboda

Toalett och förråd

Kortfattad Projektbeskrivning

-.

... . .

Budg 2017

Total 20182020

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

. .. -

nns från spelare, ledare och
besökare på Präslboda BP, samt att ett mindre fiirråd för
skötselutrustning samt spelutruslning skulle kunna
_ _l!p~.Ma~ eri~gs!)_elo!>p__ _

1 000

Plan
efter
2020

1 000

Summa

1 000

D

1 000

0

D

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

2017-05-29
11 av 27

Kommunstyrelsen

KS § 55

Dnr. KS/2017:139.040

Omfördelning av medel för oförutsedda utgifter - från KF till
KS
I kommunens budget för år 2017 har budgeterats driftmedel till kommunfullmäktiges
förfogande om 1 765 tkr. Detta för senare beslut om avrop för mötande av kostnader
som vid budget tillfället ej var förutsedda.
Kommunstyrelsen ser att ekonomiska insatser framledes kan behöva göras inom flera
områden . För att utöka möjligheten till sådana insatser, genom beslut av
kommunstyrelsen, föreslås att medel till kommunfullmäktiges förfogande överförs till
kommunstyrelsen till förfogande med 1 000 tkr.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att överföra budgeterade driftmedel om 1 000 tkr från
kommunfullmäktige till förfogande till kommunstyrelsen till förfogande.

Beslutsexpediering:
Ekonomi
Arkiv

/[/

y'
...............
Ordf. sign.

Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE

Salems

20170508
Dnr xxxx/xx
1 av 1

kommun
Mats Bergström
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Överföring av driftmedel till förfogande budget år 2017
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att överföra budgeterade driftmedE~I om 1 000 tkr från
kommunfullmäktige till förfogande till kommunstyrelsen till förfogande

Ärendet
I kommunens budget för år 2017 har budgeterats driftmedel till kommunfullmäktiges
förfogande om 1 765 tkr. Detta för senare beslut om avrop för mötande av kostnader
som vid budget tillfället ej var förutsedda.
Kommunstyrelsen ser att ekonomiska insatser framledes kan behöva göras inom flera
områden. För att utöka möjligheten till sådana insatser, genom beslut av
kommunstyrelsen, föreslås att medel till kommunfullmäktiges förfogande överförs till
kommunstyrelsen till förfogande med 1 000 tkr.

Finansiering
Omföringen av budgetmedel medför ingen kostnad för kommunen utöver redan
budgeterad sådan - varför ingen finansiering föreslås.

Per Almström
Kommundirektör

Mats Bergström
Ekonomichef

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Salems

2017-05-29
20 av 27

kommun
Kommunstyrelsen

3

KS§ 63

Dnr. KS/2017:144.012

Indikatorer för energi och transport
Eftersom det mål som sattes kring energiförbättring 2008 redan har uppnåtts så bedöms
indikatorn för energiförbrukning inte längre fylla sitt ursprungliga syfte, och bör därför
justeras från 2017. I målsättningsarbetet inför verksamhetsår 2019 ska miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) ta fram ett förslag på ny indikator på
energiområdet, senast till maj 2018.
Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2017-05-08.
Ärendet har hanterats i kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-05-17 varvid utskottet
har beslutat om förändringar för egen del.
Kommunfullmäktige har att fatta ett kompletterande beslut om en indikator.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förändra transportindikatorn som ingår i det
kommunövergripande målet för hållbar miljö till "Andelen fossilfria personbilar", i enlighet
med den förändring som kommunstyrelsens tekniska utskott gör inför 2018.

Deltar ej i beslut
Mats Nittve (MP) deltar ej i beslutet.

Beslutsexpediering:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-08
Dnr KS/2017:42.320
1 av4

Kommunstyrelseförvaltningen
Anders Lindquist
Verksamhetscontroller
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Nya målvärden för indikatorer inom målen ftör energi och
transport
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslut för egen del:
1.

2.
3.

4.

lndikatorintervallet för energiförbrukning under kommunstyrelsens tekniska
utskotts energimål justeras från 2017.
lndikatorintervallet för andelen miljöbilar under kommunstyrelsens tekniska
utskotts transportmål justeras från 2017.
Indikatorn för transportmålet för kommunstyrelsens tekniska utskotts
transportmål ändras från 2018 till följande lydelse: "Andelen fossilfria
personbilar".
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att utreda lämplig utbyggnad av laddstolpar för en kontinuerlig växling
till elbilar.

Kommunstyrelsens tekniska utskott förslag till kommunfullmäktige:
5.

Kommunfullmäktige beslutar att göra motsvarande förändring av
transportindikatorn som ingår i det kommunövergripande miljömålet som
kommunstyrelsens tekniska utskott gör inför 2018 (i enlighet med punkt 3 ovan) .

Sammanfattning av ärendet
Eftersom det mål som sattes kring energiförbättring 2008 redan har uppnåtts så bedöms
indikatorn för energiförbrukning inte längre fylla sitt ursprungliga syfte, och bör därför
justeras från 2017. I målsättningsarbetet inför verksamhetsår 2019 ska miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) ta fram ett förslag på ny indikator på
energiområdet, senast till maj 2018 .
Miljöbilsdefinitionerna har ändrats sedan de tidigare indikatorintervallen för miljövänliga
fordon inom förvaltningarna sattes. Intervallen för miljöbilsindikatorn under
Kommunstyrelsens tekniska utskotts (KSTU) mål för transporter bör därför justeras för
2017 för att vara i linje med tidigare ambitionsnivå. Indikatorn för 1transportmålet för
KSTU ändras från 2018 till följande lydelse: Andelen fossilfria personbilar, vilket inkluderar
kommunens samtliga tjänstepersonbilar inom alla förvaltningar. KSTU ger MSB i uppdrag
att utreda lämplig utbyggnad av laddstolpar för en kontinuerlig vä>cling av samtliga elbilar
under en period av sju år i samarbete med de förvaltningar som använder tjänstebilar
idag.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-08
Dnr KS/2017:42 .320
2 av4
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige aitt göra motsvarande
förändring av transportindikatorn som ingår i det kommunövergripande miljömålet som
KSTU gör inför 2018.

Ärendet
1. KSTU:s energimål från 2017

Indikatorn för KSTU:s energimål mäter energiåtgången i kommunens samtliga fastigheter
per kvadratmeter. De indikatorintervallen sattes med utgångspunkt i 2008 efter en
utredning som genomfördes 2006-2007. Denna beskrivs i tjänsteskrivelsen "Beslut om
energibesparings- och fastighetsutvecklingsprojekt i Salems kommun", daterat
2007-08-28 (bilaga 1). Målet sattes till att minska energiåtgången med 20% och indikatorn
sattes till en årlig minskning med 2% för att nå dessa 20%. Sedan dess har den
ursprungliga minskningen med 20% redan uppnåtts, vilket gör att indikatormålet att
årligen minska med 2% inte längre fyller sitt ursprungliga syfte. När de ursprungliga stora
förbättringarna hade gjorts, har det senare visat sig mycket mer kostsamt att nå
ytterligare förbättringar i linje med uppsatta målsättningar. Det enda större projekt som
kommun idag arbetar med när det gäller energibesparing är ett projekt som utreder
möjligheter för ishallen och simhallen att gemensamt använda spillvärme som
uppvärmningskälla för simhallen .
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska utskott föreslås därför att för 2017 sätta
indikatormålvärdet till att energiåtgången inte ska försämras. lndikatorintervallet för
energiförbrukning under KSTU:s energimål ändras för 2017 till följande värden:

Energiförbrukning
från 2017

Grönt

Gult

Rött

Ingen ökning från
föregående år.

Som mest 1%
ökning sedan
föregående år.

Mer än 1% ökning.

För att hitta nya vägar att minska energianvändningen bör en ny utredning göras av MSB
under 2017 för att få till stånd ett förslag till ny strategi inom energiområdet senast maj
2018 för att få en modern och uppdaterad indikator inför verksamhetsår 2019 och framåt.
2. KSTU:s indikator för andelen miljöbilar för 2017

KSTU har använt en indikator för andelen miljöbilar inom förvaltningarna för att mäta
KSTU:s transportmål sedan 2012. För verksamhetsåret 2016 använde miljö- och
samhällsbyggnadskontoret en mer modern miljöbilsdefinition än tidigare. Andelen
miljöbilar sjönk därför drastiskt i årets mätning, trots att ingen faktisk försämring av
vagnparken egentligen hade uppstått. Till innevarande år 2017 föreslås därför
indikatorintervallerna ändras för att harmonisera med de ambitioner som kommunen
hade 2015. Detta kommer bara att gälla för ett år innan den helt nya indikatorn börjar
gälla 2018, enligt förslaget under punkt 3 nedan. lndikatorintervallet för miljövänliga
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transporter föreslås därför justeras för 2017 till följande värden:

Andel miljöbilar
2017

Grönt

Gult

Rött

Mer än 30%
miljöbilar.

25-30% miljöbilar.

Färre än 25%
miljöbilar.

3. Ny indikator för KSTU:s transportmål från 2018
Dessutom bör indikatorn för transportmålet förändras till att modernisera betydelsen av
målet "CO2-utsläppen från egna transporter ska minska". Kommunen har med hjälp av en
miljökonsult tagit fram ett förslag till strategi för en fossilfri fordonsanvändning i Salem,
"Strategi för en fossifri fordonsflotta i Salem" (bilaga 2) . Där belyse!S olika fördelar med en
fossilfri fordonsflotta, såsom nationella mål att den offentliga förvaltningen bör ha fasat ut
alla fossildrivna fordon till 2030, men också lokala miljöfördelar när det gäller partiklar
och buller. Idag gäller indikatorn att kommunen ska öka öka sin andel miljöbilar, vilket
föreslås ersättas av en mer offensiv indikator som fokuserar på fordon som är helt
utsläppsfria. Dels leder detta till en bättre lokal miljö i Salem, men kan också verka som en
faktor som gör att fler medborgare får upp ögonen för personbilar drivna med el.
Indikatorn för miljövänliga transporter föreslås därför få följande lydelse: "Andelen
fossilfria personbilar". Detta ska definieras som bilar med möjlighet att transporteras helt
utan fossila drivmedel. Indikatorn ska under en tid framöver följa upp att kommunen
byter ut sina bilar i en takt som säkerställer att ett fullt byte av alla fordon kan ha skett till
år 2030. Då tekniken för större fordon och specialfordon ännu inte är helt på plats
föreslås kommunen i ett första skede endast mäta andelen fossilfria personbilar, men
inom 3-4 år bör ett arbete med att påbörja utfasningen även av andra fordon påbörjas.
Indikatorn bör konstrueras så att en successivt ökande andel bilar årligen byts ut mot
fossilfria bilar så att de bör vara helt utbytta inom sju år. Detta bedöms vara rimligt då
kommunen redan har övergått till leasade bilar i större utsträckning, och lämpligen byts
bilarna huvudsakligen ut när deras leasingkontrakt går ut.
lndikatorintervallen ska utgå från år 2017 som basår och för varje tillkommande år ska
gränsen för grönt öka med 15 procentenheter och 10 procentenheter för gult och rött.
lndikatormålvärdet ska för 2018 alltså sättas till följande värden:
Grönt

Gult

Rött

Andel fossilfria
personbilar 2018

Minst 15% fossilfria
personbilar.

10-14,9%
fossilfria
personbilar.

Mindre än 10%
fossilfria personbilar.

Andel fossilfria
personbilar 2019

Minst 30% fossilfria
personbilar.

20 - 29,9%
fossilfria
personbilar.

Mindre än 20%
fossilfria personbilar.
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4. Utredning om Laddsto/par
KSTU föreslås att ge MSB i uppdrag att utreda lämplig utbyggnad av laddstolpar för en
kontinuerlig växling av samtliga elbilar under en period av sju år i samarbete med de
förvaltningar som använder tjänstebilar idag.

5. Kommunövergripande indikator för transporter
Då kommunstyrelsens tekniska utskott idag delar på indikatorn för miljöbilar med
indikatorn på kommunövergripande nivå, föreslås KSTU att föreslå kommunfullmäktige att
ändra sin indikator till samma fossilfria indikator som KSTU använder från 2018.

Finansiering
En förstudie för att fastställa vilket underlag som behövs för att ytterligare effektivisera
energianvändningen i kommunens fastigheter tas fram av MSB under hösten/vintern.
Innan dess kan behovet av eventuella ytterligare medel för möjliga utredningar inte
fastställas.
Kostnader för att övergå till fossilfria fordon beräknas enligt en kostnadskalkyl som
baseras på bilagd miljöbilsstrategi (bilaga 3) . I den framkommer att de genomsnittliga
fordonskostnaderna kan komma att öka med i storleksordningen 5% jämfört med att
leasa fossildrivna personbilar. Detta inkluderar både laddstolpar, drivmedelskostnader och
leasingkostnader. Kalkylen förutsätter att kostnader för laddstolpar delfinansieras av
klimatklivet med 50%.
I bilaga 4 redovisas en översikt över de förändringar i indikatorer och de indikatorintervall
som föreslås i denna tjänsteskrivelse.

Christina Lood
Förvaltningschef MSB

Anders Lindquist
Verksamhetscontroller ksf

Bilagor
1.

2.
3.
4.

Beslut om energibesparings- och fastighetsutvecklingsprojekt i Salems kommun,
2007-08-28
Strategi för en fossilfri fordonsflotta i Salems kommun, 2016-10--18
Kostnadskalkyl övergång till fossilfria personbilar, 2017-02-06
översikt över föreslagna förändringar av indikatorer och indikatorintervall för KSTU,
2017-04-29

Delges
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Verksamhetscontroller Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomichef
Kommundirektör
Arkiv

Bilaga 1 - Beslut om energibesparings- och
fastighetsutvecklingsprojekt i Salems kommun

SALEMS KOMMUN

2007-08-28

Miljö- och samhällsbyggnadsforvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Tomas Eriksson
Fastighetsenheten

Kommunstyrelsen

Beslut om energibesparings- och
fastighetsutvecklingsprojekt i Salems kommun.
Förslag till beslut
Miljö- och samhtillsbyggnadsforvaltningenforeslår kommunstyrelsens
tekniska utskott att tillstyrka nedanstående att-satser, samt att föreslå
kommunstyrelsen tillstyrka desamma
I. att projektet genomfares i fullskaligt alternativ, (65 miljoner kronor),
2. alt godkänna bifogade två avtal "Entreprenad" och "Garanti- och
ProjektuppftJljning", dessa skall godktlnnas i sin helhet vid samma
tillfälle.
3. att uppdra åt Miljö- och samhlillsbyggnadsförvaltningen att teckna
ovanstående avtal när kommunfullmiiktige godklint projektet
4. att godkänna att ovanstående investering går utanfor lånetaket på
20000 kr per invånare.
5. att projektet är villkorat under förutsättning Clrtt stadsbidrag på 25 %
beviljas.
6. att Kommunstyrelsen godktlnner besttillninga;r inom projektet för max
23 miljoner kronor utan att fullmtiktige beslut behöver inväntas.
7. att Kommunstyrelsen tekniska utskott återkormner om hur mål och
uppföljning skall genomfaras.

Bakgrund
Under sommaren 2006 genom:llirde Fastighetsenheten en förstudie med
syftet att identifiera en besparingspotential i fastighetsbeståndet och då
främst energikostnaden.
Förstudien visade följande; "Förstudien av ca 15 % av fastighetsbeståndet
pekar mot att det finns en besparingspotential på ca 1,5-1,8 mkr/år på
värmekostnaden".
Investeringen beräknades då till mellan 20-40 mkr.
Största anledningen till att investeringskost:naden har stigit är att
myndighetsåtgärder har tillkommit samt att det i förstudien ej gick att se
bristerna i det långsiktiga underhållet. M.a.o. så gick det inte att i förstudien
se omfattningen på underhållsbehovet.
Po8tadress
Salems Kommun
144 BO ROnninge

Besllksadross
Säby Torg 22

Telefon
08-532 598 00

Telefax
08-532 699 46

Org nr
212000-2874

Bankgiro

210-9569
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Förstudien indikerade en tydlig potential, varför beslut fattades att handla
upp en totalentreprenör för analys av fastighetsbeståndet.
Beslut om att genomföra upphandling togs i Kommunstyrelsens tekniska
utskott den 22 augusti 2006.
Förberedelse och upphandling av entreprenör genomfördes under hösten och
avslutades med kontrak.tsskrivning av ramavtal den 21 dec 2006 efter
redovisning i Kommunstyrelsens tekniska utskott.
Beslutet var då att genomföra "energianalys och projektutveckling" med
TAC som entreprenör. Detta innebar att TAC gjorde en fördjupad analys av
Salems kommun alla fastigheter. Detta arbete har lett fram till ililjande
beslutspunkt (där projektet stAr nu).

När beslutet efter politiska processen tas återstår två delar i projektet:
o Genomförande delen
o Garanti och uppföljning
Dessa två delar ingår i den totala ram upphandlingen som togs före jul
2006.

Varffr ska Salems Kommun genomfllra detta projekt
- Möjligheten att genom ett energibesparingsfinansierat projekt lösa
många av kommunens arbetsmiljöproblem.
- Stoppa att höga energikostnader minskar utrymmet för underhåll och
därmed reducera risken för omfattande skador .i kommunens byggnader.
- Tillgång till statligt stöd för energieffektivisering kan uppgå till 30 % av
investeringskostnaden. I projektet är beräknat ett 25 %-igt stöd, ca 16
mkr.
- Bestående långsiktig, låg energikostnad. Vi skapar en ny plattform att
stå på.
Ju snabbare besparingsåtgärder genomffirs, desto tidigare kan vi
tillgodoräkna oss besparingarna.
- Fastighetsenheten har påbörjat mindre energieffektiviseringar inom
befintligt ekonomiskt utrymme. Genom Projektet kan de stora och
nödvändiga underhållsåtgärdema genomföras.

'°"' , \l projoei\,,1,m }ommunl_? konlnkldok\lll\enhlionl7 2 konu&lct\l<onu>kt n,,.1,1nn1la ovhl och
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Resultat

Under analysen har ytterligare behov och krav uppkommit. Dessa var
jnledningsvis besparingskrav som sedan utvecklades till myndighets-,
verksamhets- och miljökrav.
Kraven gör att detta projekt gått från ett energibesparings- till ett

fastighetsutvecklingsprojekt.
Kortfattad projektbeskrivning:

"Målet är fastighetsutveckling och medlet är energibesparingar."
Projektet använder de uppkomna besparingarna för att finansiera nödvändig
fastighetsutveckling i Salems Kommun med garanterade och beräknade
besparingar.
Följande tabell sammanfattar projektets viktigaste beståndsdelar¼med dels
ett fullskaligt, dels ett reducerat forslag, detaljer på vad som skiljer
alternativen finns i bilaga 2.
Det fullskaliga alternativet omfattar bl.a. följand1::
o ca 70 000 kvm.
o en storsatsning på OVK-åtgärder.
o Salems kommuns fastigheter blir OVK-godkända.
o förbättrad styrning och ekonomisk kontroll över fastigheterna.
Det reducerade alternativet omfattar bl.a. följande:
o minskning i projektomfattning frän 49 till 41 mkr efter bidrag.
o ca 65 000 kvm.
o minskade uppgraderingar av ventilation och styrutrustning.
o riskerar .att få underkänt vid OVK-besiktning av ett antal fastigheter
dvs det återstår kostnad för OVK åtgärdema.
o investeringar i Styr- och övervakningssystemet strukits.
o alla vattenbesparingsåtgllrder tagits bort.

Fullskaligt
förslag 65,0
12,S
1,0
51,5
-16,0
49,0

Reducerat
förslag 55,0
10,0

1,0
44,0
-14,0

41,0

I projektet ingår 15 mkr underhållskostnader som utgår ur underhållsplanen
för 2007-2012.
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Följande resultaträkning beskriver projektets förv.äntade resultat åren 20072012 med ett fullskaligt förslag.
Förklaring nedstående tabell daterad 29 augusti 2007 (se liven bilaga 2):
o G&P avgift (Garanti & Projektuppföljning) är en kostnad för att
upprättshållanden av garantin.
o Energi, garanterad är det entreprenören garanterar kommer att ske
varje år och är mätbara samt uppföljningsbara.
o Energi, beräknad är vad som förväntas inträffa, garanterade och
beräknade är hårt kopplad.
(tkr)

Av_skt:ivning.

Rähtekostiuid·

G&Rtav·
'· ·1f·
.. _
... m
.. ,

Energi, garanterat
EnerS!, beräknad

Resultat per år

2007

13gq,

2008
3,250
•

•I.~

• ~

,,9;110, i ;2'.f9

2009

3,2.SO

j\oWs

915 1 313
50
200 2400 2188
.. 1960 -2145 -1867

2010
32-SÖ

;i:/ti'B~,
.

2011
3 2-?0
1723

2012
3 250

1560

_4QO
iöo zoo
1313 1 313 1 313
2 188 2188 2188
-1904 -1 741 -1 S79
';;:}''

Ekonomikontoret bedömer att det fullskaliga förslaget kommer att ge en
positiv resultateffekt på i genomsnitt+164 tkr per är under åren 2007-2027.

Det reducerade förslagets motsvarande belopp är +363 tkr.
. Då är hänsyn enbart tagen till avskrivningar, räntekostnader, -garanti- och
projektupp:ruljningskostnader, energibesparingar och statsbidrag.
När projektet har bedöms ekonomiskt så är det nettoinvesteringen som
bedöms. Dvs investeringen (65 mkr) minus statsbidraget (16mkr)

Resultateffekt (mkr)

Ar 2007~2027. genomsnitt
Ar 2007-2012. genomsnitt

Fullskaligt Reducerat
förslag, 49,0 förslfil!, 41.0
+0,1
+0,4
-1,8
-1,3

Efterhand sjunker avskrivningar och räntekostnader och förbättrar projektets
lönsamhet.
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Statligt stöd för energieffektivisering

Fastighetsenheten har genom snabbt agerande i f:nergieffektiviseringsfrågan
möjlighet att ansöka om statligt energieffektivisedngsbidrag på upp till
30 % av totalinvesteringen, vilket innebär ca 19,5 mla.
I projektkalkylen har ett bidrag på 25 % använts vilket motsvarar 16 mkr.
Per maj 2007 har hälften av de 2 mdr som staten satt av för
energieffektiviseringsstöd låsts for andra projekt. Chansen att Salems
Kommun ska fä statligt stöd får därmed anses som god.
Så snart projektet godkänts och avtal knutits med leverantören skickar
Salems Kommun in en förhandsansökan till länsstyrelsen baserat på
leverantörens underlag.
Efter uppskattningsvis en månad erhåller Salems Kommun ett preliminärt
beslut som inneb!ir att ett visst belopp i statligt stM låses för vår räkning.
I takt med att installationen utilirs, leverantörsfäkturor betalas och intygas
av revisor, så skickas ansökan om slutligt beslut in till länsstyrelsen ~
byggnad.
Efter uppskattningsvis en månad betalas bidraget för byggnaden ut och
bokas som il).täkt i projektet,

Finansiering
Kommunen har som övergripande mål nr 5 Låneskuld:

"Kommunens låneskuld per invånare far i ett långsiktigt perspektiv inte
överstiga 20 000 kr per invånare. "
Med beslutad investeringsbudget/plan for åren 2007-2009 hamnar
låneskulden vid 2009 års utgång på 20 OÖO kr pe:r invånare.
I investeringsramama ftir åren 2008-2010 kommer låneskulden i
kommunledningsgruppens :förslag att hamna på ll6 635 kr per invånare.
Det fullskaliga förslaget på 49 mkr motsvarar ett lika stort upplåningsbehov,
cirka 3 200 kr per invånare.
Dänned finns utrymme for projektet under lånetaket 20 000 kr per invånare.
Dock eftersom Projektet i motsats till övriga investeringar kan betraktas
som självfinansierande, :ilireslår ekonomikont(]lret att Projektet godkänns
utanför låneramen.

Payoff-kalkyl "ren'' (mkr)

Investering
Arliga energibesparingar
beräknade)
Payoff-tid

]?ullskaligt Reducerat
förs}aj!;, 49,0 förslag, 41,0
-49,0
-41,0
(garanterade+
+3,5
+3,2
14år

13år

lUcl bt,lul om ,e11e1giba1~arinv· oeh futiahtuutnulin$J projdcr i '$1kOU kommun Sp.uat som. t \l projca\s.alcm kommun\_) konu·aktdokumC'l'Ution,7 l kontB\ct\konlrakt finth\11n1h. 1\111.l och
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Energibesparingarna i det fullskaliga förslaget motsvarar ca 3,5 mkr per år i
dagens priser (detta är besparingar som ingår i garanterad & beräknad).
Dessa 3,5 mkr per år i 14 år föreslås öronmärkas för amortering av
projektet. Se nedanstående graf.
- - - - - - -- - - ·-

-

---

Payoff-tabell daterad 28 augusti 2D07

5,0

0,0
-5,0

~

E

-10,0
-15,0
-20,0

-30,0

Mot bakgrund av att det fullskaliga förslaget beräknas bli självfinansierande
sett över 14 år enligt payoffkalkylering, rekommenderar ekonomikontoret
att detta förslag godkänns.
Om man dessutom tar hänsyn till övriga faktorer, nämligen förväntade
uteblivna kostnadsökningar m m, stärks rekommendationen ytterligare
eftersom payoff-tiden sjunker till 8 år.

Payoff.kalkyl "med effekter att uteblivna Fullskaligt Reducerat
och förslag, 49,0 rorslag, 41,0
förväntade
kostnadsökningal'
enerirlnrishö.ining" (mkr)
-49,0
Investering
-41,0
Årliga energibesparingar
+3,5
+3,2
(garanterade+ beräknade)
Payoff-tid
14 år
13år
+1,9
Inklusive uteblivna förväntade kostnads+1,9
ökningar (underhåll•, köpta tjänster*), snitt/år
+0,5
Inklusive uteblivna förväntade energipris+0,4
ökningar 3%, snitt/är
Payoff-tid
8 år
7 år
*) Minskade underhållsbehov samt förändrade rutiner för egen personal som
ger mindre externt köpta tjänster
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Anledningen till att OVK-åtgärder tagits med i projektet är framför allt för
att dessa bör ingå i underlaget for ansökan om energisparbidrag.
Det kan diskuteras om dessa och energikartläggningskostnader ska tas med
vid beräkning av projektets payoff-tid, eftersom OVK måste genomföras
oberoende av om Projektet genomförs eller ej .
Som jämforelse i andra investeringsprojekt kan nämnas Rosenlund och Hus
01 där finansiären (ej Salems kommun) räknar med återbetalningstid på ca
20 år,

och Fullskaligt Reducerat
Payoff-kalkyl "med tvingande
förslag, 49,0 förslag, 41, 0
utebliy_!!a kostadsöknin~ar" (mkr)
-35,5
-30,0
Investering exklusive tvingande åtgärder
(OVK och energikartlä~fming-)
(garanterade+
energibesparingar
Årliga
+3,5
+3,2
beräknade)
10 år
PaYoff-tid
9 år Inklusive uteblivna förväntade kostnadsökningar (underhåll, köpta tjänster), snitt/år
Inklusive uteblivna förväntade energiprisökningar 3%i snitt/år
Payoff-tid

+1,9

+1,9

+0,5

+0,4

6 år

5 år

På en tidsaxel skulle payoff-tiderna se ut så här:

.·. ·~i!gli'na,~!fii#i~~;iitikl1\ite~livn~·

os#aa~sölmiif'är: .

.

Tilt l bc,llll om antrslbc1p.1ri 11BJ· och fh.nighctrutv~ lings. projekt I s11tm, kommun Sp ual som. t'\J p-rojt01\i.~rr. kommun\. 7. kcntnkt dokume111l~on\T.2 konnakt\kontril.t RoaJa\OntlAB\'Dl oth
bi l,g~r\bll, gorln lcnu kommun\010828 tjWlt1k n,-.1.,_om t11trgibt,pu i11i doc
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Energibesparing per år (tkr)

1:\1 Garanterade

Beräknade

L - -··- -

Riskbedömning

-- ·--··- - - -'

Nedan presenteras Salems Kommuns risker
fastighetsutvecklingsproj ektet.
~

energibesparings- och

Stadsbidraget blir inte så högt som beräknat eller uteblir.
Om projektet fördröjs, kan bidragsdelen minska p.g.a. att de statliga

bidragsmedlen tar slut.
Bidragstiden går ut 2008-12-31 vilket betyder :att om projektet förskjuts
riskerar Salems Kommun att inte fä fullt energibidrag.
Erfarenheten från andra projekt TAC genomfört är att bidragsdelen
motsvarar ca 25 % av projektkostnaden.
Per maj 2007 har hälften av de 2 mdr som stahm satt av fdr
energieffektiviseringsstöd låsts för andra projekt.
Chansen att Salems Kommun ska få statligt stöd får därmed anses som
god.
o

Abonnemangskostnaden för fjärrvärmen blir inte så låg som

beräknat.
Kontakt har tagi1s med Södertörns Fjärrvärme AB som bedömer att
sänkningen av abonnemangskostnaden är rinililg.
e

Den garanterade energibesparingen blir inte så hög som beräknat,

TAC betalar mellanskillnaden till Salems kommun enligt
garantiåtagandet. (Ingen risk!)
0

Den beräknade energibesparingen blir inte så hög som beräknat.
Den största delen (2 188 tkr eller 62,5 %) av eltlergibesparingen är
beräknad och kan enligt leverantören ej garant,eras eftersom den ej kan
separeras från den totala besparingen (brist på mätare i fastigheterna).
Att bedöma risken i denna post är mycket svårt, men erfarenheten från
liknande projekt i bland annat Nyköpings Kommun, Region Skåne
(landstinget), Arboga Kommun, Säffle Kommun, Gotlandshem, m f1
tyder på att risken är acceptabel.
Kopplingen mellan den garanterade (mätbara och uppföljningsbara) och
den beräknade är hårt kopplad (ett beroende förhållande).

rrtel bt.•lu1 om enttgibes-puinal~ och fattigbu1utvc-cKlins, projc-k1 Is.i.lems l:.omrrnm SpJr41 JOllY e \3 projcc1\u.Jcrn kommuo\_? ~ontri1ddokufl\tnll1i1on\i 2 kon1rW\11.onml::l lim.h\!i1 i l~a\'to.J och
b1l1aor\'oil1p.or\s.tlctM llommuo\07082.A tjla.\t~IYt4e orn enuslbuplrit19.dot
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c

Salems komman följdkostnader.
I avtalet bilaga A beskrivs det flera åtgärder som ligger på Salems
kommun som exempelvis Myndighetsgodkännande (bygglov,
bygganmälan mm), framkomlighet i fastighetem~ ritningar, asbest,
befintliga kulvertar, tillfillliga el- och VA-försörjning mm,
uppkoppling/kommunikation (data eller telefon uppkopplingar, kabel
dragningar mm), lagning av ytskikt (fin återställning), återställning av
mark (fin återställning exempelvis med gräsfrö) mm, upptäckt av radon
(som ger krav på forcerad ventilation), rensning av kanaler (för att fa
godkända OVK), se över tätningslister runt :fönster och dörrar. Detta
ovanstående är ett utdrag av ett par exempel från bilaga A.
Omfattningen :ilir dessa åtgärder är osäkra och svåra att bedöma. Om det
skulle projekteras för dessa åtgärder så bedöms det i många fall vara
större än själva kostnaden. Dock så bedöms d!et i många fäll vara
normala driftfrågor.
En bedömning är inom spannet 100 tkr till 500 tkr.

Avtal
Det är två stycken avtal som skall undertecknas nv Salems kommun.
Det är :ilirst ett "Entreprenad" avtal som beskriver skyldigheter och
rättigheter samt knyter TAC och Salems kommun i ett nonnalt
entreprenadavtal.
Det andra är ett Garanti och projektupp:ililjnings avtal som reglerar garantins
innebörd med bl.a. villkor samt uppföljning och :avtalslängd,

Båda avtalen skall tecknas vid samma tidpunkt.

Uppföljning

Uppföljning av projektet bör ske på sedvanligt sätt, med ett för
redovisningen unikt verksamhetsnurnmer, där alla intäkter och kostnader i
projektet bokförs och foljs upp mot budget.
MSB och leverantören :ilireslås få i uppdrag att
kan följa upp den beräknade energibesparingen.

ta

fram forslag på hur man

Tilel bulul om cncrgibesp1rlng,. och fin\Jgbcuut-.-tc:k.lina, projtkl i .s.&lc_ou kommun Sp.,.ul :1om e.\3 projm\s~ltm koru.mun\_7 konlru1dakµD'\.Cr11p.tioo\7 l t.onll&ki\1<on\ralct lif\ll11\floiht Avtal ocb
bllagot\bllagor\\tltms kommunl070128 l)!nn01~,h,he om flJCfiWe>p,nng.doc
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Avtalssituationen
Bilden nedan beskriver de delmoment som ingår
Projektet.
Fastighetsenheten är nu vid beslutspunkt 2 och ska påbörja
genomförandefasen i projektet Det arbete som har föregått detta beslut
beskrivs kortfattat i de ftiljande styckena.

Entreprenadomfättni1ng

--------------- ~--------~------------,

,_........ ____ .., ......... --- .,_________ ... - ---- -----·
Genomför
Förstudie Juli 06

Energlanelys påbörjas
f!'!bruarl 07

Be5lut f KS-TU 22/8 -06

P§börjar upphendil ng

Genomförandet avslutas
December 08
Beslut om
genomforan de:
• KS-1U

•Kommunstyrelsen
•Kommunfullmäktige

Förstudie & upphandling
Under sommaren 2006 genomförde Fastighetse:nheten en förstudie med
syftet att identifiera en besparingspotential i fastighetsbeståndet.
Förstudien indikerade en tydlig potential, varfdr beslut fattades att handla
upp en totalentreprenör tar analys av fastighetsbeståndet.
Beslut om att genomf<ira upphandling togs i Kommunstyrelsens tekniska
utskott den 22 augusti 2006.
Förberedelse och upphandling av entreprenör gtmomfördes under hösten
2006 och avslutades med kontraktsskrivning av ramavtal december 2006
AVSEENDE GENOMFÖRANDE OCH GARANTI & UPPFÖLJNING.

liicl. bt ~lut om tncrglbn pu ing,. och ,~ 1lt,htlWWtd; lin91 proJtl..i ; so.lems korumun Spmt 1«rr e:\'.J proj«t\s6Jc-rn k.omn1un\_7 kon1rM(idoh>m~12.1loo\? 2 kon1r1l-.1\ onulk1 finala\!inl.!11vtal och

bil•sof\Lllo,i;or\Salcm, kom•JJ,\070821 tim1tul<riv,heoro enttgibeqmi, g doc
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Upphandlingen och arbetsprocessen bar genomförts enligt nedan efter beslut
i KS-TU 22/8
o Vecka 34/35 internt seminarium för att ta LOU kriterier såsom
o Upphandlingsmodell
o Utvärderingskriterier
o Likabehandlingsmodell
o Bjuda in till upphandling
o Sände. ut till intresserade en prekvalificering blankett
o Utvärdera deltagarna 8 st
o Distribuera anbudsförfrågan till tre valda deltagare för
anbudsgivning
o Sammanställa och utvärdera samt val av entreprenör
o Formalisera kontrakt
o Granska avtal med två oberoende jurister
o Informera inom egen organisation
o Säkra beslutsprocessen for projektet med KS-TU i december
o Sloiva ramavtal med vald entreprenör för hela processen
o Analys av fastighetsbeståndet
o Analysera och diskutera ekonomiska frågor
o Granska avtalsdelar
o Konkretisera Salems kommuns behov och förväntningar
o Avtalsgenomgång med berörda
o Referensbesök
o Presentation av analysresultatet
G Beslutspunkt 2 (där vi är nu)
Sedan återstår följ ande:
o Kontraktsgenomgång
o Kontraktsskrivning
o Utbildning
o Projektgenom:ilirande
o Garantianalys
o Uppfoljning mot angivna mål
Det politiska beslutet för genomförandet av de två återstående momenten i
projektet bör tas omgående, dock senast efter sommaren.
De två återstående momenten är genomförande av projektet och garanti
med uppföljning.

!jtcl bC$h,n om cn«i1lbclp.1rings- oc:h fartiAhttn>Ntcldiogs prnjc\:t i Ja.,lenu komme:, Spml som: t \l proj«1\nlern kommur,\_7 kontrutdohlmenuiian\12 l<ontrtk1\koM.1&kt fintll\fin, 11avt4l och

bil13orlbii>go1\nlcm, kommvn\010328 t)lnned:riv.lsc om tn,rs>"ot,p,ring.doc
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Analys och projektutveckling
Analys och projektutveckling har pågått under våren och resultatet redovisas
i detta underlag.
Analys och projektutvecklingsarbetet är utfört i samarbete mellan
Fastighetsenheten och TAC.
Arbetet har omfattat att på ett metodiskt vis g:å igenom energistatistik,
presentera åtgärds:llirslag och utbildningsplaner etc.
Projektgruppen har bestått av ett tiotal pt~rsoner från TAC och
Fastighetsenheten. Resultatet är omfattande.
Analysen av kommunens hela fastighetsbestånd kostar 2 kronor per
kvadratmeter förutsatt att resultatet gör att vi vill gå vidare till projekt.
Väljer vi att avsluta samarbetet med entreprenörc~n efter presentationen av
Analysresultatet blir kostnaden 4 kronor per kvadratmeter, vilket motsvarar
ca 280tkr.
Genomförande

Då projektet är beroende av statsbidrag som är villkorade till att projektet är
genomfört till den sista december 2008, måste igångsättningstillständ
beviljas av KS :llir att tidsnöd inte skall uppstå. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen beräknat fram att beställningar motsvarande
23 miljoner kronor bör göras under första delen av september månad.
Full projektstart beräknas omgående efter beslut ii Kommunfullmäktige den
27 september 2007.

Titt." bulul om cncrgibu pui ngl• oc.h (astigfittwtYt't.klin~, projtlrt I nlcmskornmW\ Sp l.1'8 110m t \l projrctWlem kommun\._7 konlrAl100~1Jmtnlllfo11\7 2 J;ontriJn\kori1rV.1 fi m1l1\f"1n1h. •v1;.l och
bllagor\bil1gor\ulco,, kommun\010828 lj lnsl t '1:rivch e om encrslbe,pu lng doe
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Sammanfattning
1. Projektet reducerar efter genomförandet omedelbart
energiförbrukningen i kommunens fastighetsbeständ med 33%.
2. Miljöeffek:tema är avsevärda p.g.a. den reducerade energiförbrukningen.
Luftföroreningarna minskar med drygt 30%,
3. Genom projektet kan åtgärder som hänförs till fastighetsunderhåll
genomföras i kommunens fästighetsbeständ. I några fall är situationen
mycket allvarlig.
I exempelvis Skyttorpsskolan har Arbetsmiljöverket varit på besök för
att ta del av arbetsmiljösituationen.
De kräver att Fastighetsenheten ska ta fram en handlingsplan till oktober
2007.

4. I och med projektetfår Salems Kommun ett garantiåtagande med en
långsiktig samarbetspartner, TAC.
Avtalet löper över 5-10 år och säkerställer en låg energikostnadsnivå för
Salems kommun.
5. Projektet omfattar information och utbildning.

Utbildningen innebär kompetenshöjning för Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens personal.
Ävenhyresgästema/brukarna infom1eras och engageras.
Därigenom erhålls ytterligare effekt av energisparåtgärdema.
6. Genom Projektet blir Salem en föregångskommun i energi- och
miljöfrågor.

7. Oljeberoendet i kommunens fastigheter elimiineras.
8. Kommunen uppnår statliga- och regionala miljömål.
9. Energideklaration skall före 2008~ 12-31 upprättas för samtliga
flerfamiljshus. fastigheter där lokaler uthyrs samt villor till försäljning.
Detta arbete omfattas av projektet.
10. Då projektet skall vara genomfört den sista december 2008 för att fulla
statsbidrag skall utgå är det av största vikt att vissa delprojekt kan
beställas efter beslut i KS.
11. Salems kommun erhåller genom detta projekt statsbidrag omfattande
minst 25% av projektets totala kostnader.
12. Av projektets totala kostnadsrrun pä 65 miljoner, är cirka 14 miljoner
tvingande myndighetsåtgärder för Salems kommun, cirka 15 miljoner
utgår från underhållsplanen åren 2008 - 2012, resterande belopp är
fastighetsförb!ittrande investeringar som minskar våra driftskostnader
samt underlättar att bibehålla fastigheternas värde.

Titel b~lut om cntrg.\beJp.uingt-- ocli futightsul'lecl:llnai projda i ulcm, kommun Spa.sal ,om· t .\l . projcc\\nltm l:otr.mun\_1 ~omrihdobunentLll0!>\1.2 kon11Ul\lco?JtrA11 Cinab\nn-,la avtil och
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Fortsättning
Miljö- och samhiillsbyggnadsförvaltningen återkommer med förslag om

justering av det planerade underhållet till hösten för 2007-2012.

Bilagor
I. Avtalstörslag emellan Salems kommun och T AC med underbilagor.
2. ·~nergibesparing och fastighetsutveckling 2007-06-06"
3. "Underhällsplan Salems kommun 2007-2012',
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Fö altningschef
ö- och samhällsbyggnad
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Kalkyldskalkyl för elbilar i Salems kommun
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---- --- -- -- Kostnad idag

7357

7292

225470

6442

257495

255220

2705640

3089940

3062640

8,5

2

4

13600

3200

6400

476000

112000

224000

0

640000

640000

Leasing per bil
Leasing totalt per månad
Leasing toalt per år

Plug-in hybrid (alt 2)

Elbilar (alt 1)

Drivmedleskostnad per bil per mil
Drivmedelskostnad per bil per år
Drivmedelskostnad totalt
Kostnad laddstolpar totalt

..

Möjligt stöd från naturvårdsverket

0

-320000

-320000

Trolig faktisk kostnad laddstolpar

0

320000

320000

Kostnad laddstolpar /år (avskrivn. 15 år)

0

21333

21333

Kostnad laddstolpar per bil/år

0

610

610

3181640

3223273

3287250

90904

92094

93921

7674

7827

.

.

Total kostnad per är
Total kostnad per bil/år

7575

Total kostnad per bil/månad
Antal fordon

1600 :

Genomsnittlig körsträcka per år

Avskrivningstakt _laddstolpar

·-·
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-

-·- - - --- --

15

..

st
mil
år

------ ---- - ·---------·-·- -- --- -···

- -··

--·-·· --

Hela kalkylen förutsätter leasing av befintlig vagnpark, d.v.s.17 pb och 18 Il
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Strategi för en fossilfri fordonsflotta i Salems kommun
BAKGRUND
Nuvarande situation i Salem kommun
Fordonsflotta
Salems fordonsflotta består av 21 leasade och 14 ägda fordon. Kommunen leasar dieselbilar (11
personbilar och 10 lätta lastbilar) med ett genomsnittligt utsläpp på 160 g/km. De leasade fordonen
är relativt nya (från 2012-). Nio av dessa fordon uppfyller den tidigare definitionen av miljöbil (se
bilaga 1 för mer information om miljöbilsdefinitionerna) . Fem är dessa fordon är registrerade efter 1
januari 2013 men inget av fordon uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen.
Kommunen äger även 14 bilar (6 personbilar och 8 lätta lastbilar) med ett genomsnittligt utsläpp 192
g/km. Två av dessa fordon (diesel- respektive etanolbil) uppfyller den gamla men inte den nya
miljöbilsdefinitionen. Majoriteten av dessa bilar är äldre än 10 år, varav den äldsta är från 2001.
Infrastruktur
I Salem finns två tankställen, Stl (Säbyvägen 11) och Circle K (Tvärvägen 2) där de tillgängliga
drivmedlen är bensin, diesel och etanol. De närmaste tankställen för fordonsgas (blandning av biogas
och fossil naturgas) finns i Södertälje (8,5 km från Salems centrum) och Botkyrka (12 km från Salems
centrum) .
För närvarande finns inga laddstationer för elbilar i Salem . Den närmaste laddstationen finns i
dagsläget i Tumba centrum med fyra kontakter av uttag 2 (22 kW) . Däremot planeras semisnabbladdare i Rönninge centrum som ska vara tillgänglig för allmänhetEm. Information om laddning
av elbilar finns i bilaga 2.
Kommunens framtida ambitioner

I regeringens proposition "En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik - Klimat" (prop.
2008/09:162) finns den långsiktiga prioriteringen att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen . Salems kommun siktar också på att nå en "fossilfri fordonsflotta" i en
inte alltför avlägsen framtid. För att nå visionen om en fossilfri fordonsflotta krävs insatser, genom
nya fordon och biodrivmedel. Biodrivmedel, eller förnybara drivmedel, framställs av förnybar råvara
till skillnad från fossila bränslen . De biobränslen som finns i dagsläget är biodiesel, etanol, biogas och
el (för mer information om dessa bränslen, se bilaga 2). Vätgas är sedan 2014 också ett alternativ
men är fortfarande under utveckling.
För en "fossilfri fordonsflotta" kommer det, förutom nya fordon och bränslen, även krävas
effektivisering och beteendeförändringar med ett nytt synsätt på transporter som innebär att bilen
inte längre utgör grunden för alla transporter.

STRATEGI FÖR EN FOSSILFRI FORDONSFLOTTA
Motivering till strategival
År 2030 ska den svenska fordonsflottan vara fossiloberoende. Kommunens fordon (personbilar och
lätta lastbilar) bör alltså successivt bytas där samtliga ska vara fossiloberoende 2030. För att nå detta
mål bör kommunen alltså redan nu satsa på bilar som kan köras förnybart. De bilalternativ som då
finns tillgängliga är gas-, etanol- och elbilar samt laddhybrider (för närvarande går det inte tanka
biodiesel, vilket utesluter dieselbilar). Tillgången på förnybar energi är begränsad och därför måste
bilarna vara energieffektiva.
För kommunens del finns för närvarande inga lättillgängliga tankställen för biogas samtidigt som
efterfrågan på biogas är större än utbudet i dagsläget. Alternativet biogasbilar är därför inte det
bästa alternativet just nu .
Etanol är ett utmärkt drivmedel och bilarna är inte dyrare än vanliga bensinbilar. Att satsa på
etanolbilar kunde därför vara ett alternativ för kommunen . Det som talar emot att satsa på etanol är
att det säls allt färre etanolbilar och detta kommer troligen leda till att etanolförsäljningen begränsas
framöver. En annan nackdel med en etanolbil är att utsläppet kan variera mycket beroende på hur
föraren kör på etanol respektive bensin.
Elbilar och laddhybrider är det bästa alternativet för Salems kommun med bästa miljönyttan med
lägst koldioxidutsläpp. Därtill är elbilar både tysta och avgasfria, vilket även ger en lokal miljönytta .
Eftersom kommunen är liten borde de flesta arbetsresor under dag klara elbilens räckvidd på ca 20
mil.
Räckvidden för el för laddhybrider kan också vara upp till 5 mil (Toyota Prius Plug-in Hybrid) vilket
borde täcka större delen av arbetsresorna . Nackdelen med en laddhybrid, liksom för etanolbilar, är
att utsläppet kan variera mycket beroende på hur föraren kör på el respeiktive bränsle . En nackdel fö r
elbilar är att de är dyrare i inköp men kompenseras av att elbilen är betydligt billigare i drift (se bilaga
2). En annan sak att beakta är att det kommer krävas en uppbyggnad av laddinfrastruktur för
elfordon. Detta är dock något som kommunen kommer behöva satsa på framöver eftersom eldrivna
fordon kommer bli mycket vanligare i den närmsta framtiden . Genom att välja elfordon och satsar på
laddinfrastruktur banar kommunen även väg för kommuninvånarna att satsa på fossilfria bilar.
Nedan presenteras två alternativ för hur kommunen kan nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Alternat iv 1: byte t ill 100 procent elfordon
Alternativ 1 innebär ett successivt byte av hela fordonsflottan (17 personbilar och 18 lätta lastbilar)
till eldrivna fordon i två steg. Första steget innebär ett byte av 9 av kommunens befintliga personbilar
till elbilar innan 2020 . Därefter byts resterande 8 personbilar och 18 lätta lastbilar till eldrivna fordon
innan 2030.
Det kommer att krävas investeringar för att bygga ut kommunens laddinfrastruktur. Förutom den
semi-laddstolpe som planeras i Rönn inge, kommer det krävas installation av minst en till semiladdare
(med uttag för 2 fordon) i Salem centrum till 2020. Därtill kan laddning även ske i befintliga uttag (för
motorvärmare) vid Förrådet. Innan 2030 kommer det krävas ytterligare tre laddstationer. Till 2030

skulle detta innebära att det blir det möjligt att samtidigt ladda totalt 8 fordon (10 med laddstationen
i Rönninge) .
Byte av nio elbilar (till 2020) kommer innebära att kommunens fordonsflotta minskar
klimatutsläppen med ca 29 procent jämfört med i dagsläget (utsläpp under 2014). Att enbart byta
fordon enligt steg 2 skulle innebära en utsläppsminskning på 65 procent. Att byta hela fordonsflottan
(enligt steg 1 och 2} innebär att en utsläppsminskning på 91 procent jämfört med dagens nivå.

Alternativ 2: byte till laddhybrider och elfordon
Alternativ 3 innebär ett successivt byte av hela fordonsflottan (17 personbilar och 18 lätta lastbilar)
till laddhybrider och eldrivna fordon i två steg. Första steget innebär ett byte av 9 av kommunens
befintliga personbilar till laddhyrbrider innan 2020. Därefter byts resterande 8 personbilar och 18
lätta lastbilar till eldrivna fordon innan 2030.
Även för detta alternativ kommer det att krävas investeringar för att bygga ut kommunens
laddinfrastruktur. Även om laddhybrider kan köras på annat bränsle ska el alltid vara det som först
prioriteras. Med en utvecklad laddinfrastruktur blir detta också en större möjlighet. Förutom den
semi-laddstolpen som planeras i Rönn inge, kommer det krävas installation av minst en till
semiladdare (med uttag för 2 fordon) i Salem centrum till 2020. Därtill kan laddning även ske i
befintliga uttag (tex för motorvärmare) vid Förrådet. Innan 2030 kommer det krävas ytterligare tre
laddstationer. Till 2030 skulle detta innebära att det blir det möjligt att samtidigt ladda totalt 8
fordon (10 med laddstationen i Rönninge) .
Byte av nio laddhybrider'(till 2020)° kommer innebära att kommunens fordonsflotta minskar
klimatutsläppen med ca 24 procent jämfört med i dagsläget (utsläpp under 2014). Att enbart byta
fordon enligt steg 2 skulle innebära en utsläppsminskning på 65 procent. Att byta hela fordonsflottan
(enligt steg 1 och 2) innebär att en utsläppsminskning på 87 procent jämfört med dagens nivå .

Sammanställning
Genomsnittlig
inköpskostnad per
fordon och kategori
(personbll=pb, lätt
lastbil=II)
1
(kr)

Alternativ

Genomsnittlig
månadskostnad per
2
leasingfordon (kr)

Infrastrukturinvestering
(seml-laddstolpe)

Utsläppsminsking

(¾)

Innan
byte

Efter
byte

Ant al

kr

301233 (pb)
241019 (Il)

6 442

7 357

41

320 000

91

301 233 (pb)

5 773

7 718

1

80 000

29

2020-2030: Byte av
ytterligare 8 st
personbilar och 18 lätta
lastbilar till elbilar

301233 (pb)
241019 (Il)

6 673

7 232

3

240 000

65

Alternativ 2:
Byte till laddhybrider
och elbilar till 2030

337 886 (pb)
241019 (Il)

6442

?

4,

320 000

87

Alternativ 1:
Byte till eldriven
fordonsflotta till 2030
(17 personbilar och 18
lätta lastbilar)

Till 2020: Byte av 9 st
personbilar till 9 st
elbilar (standard)

Till 2020: Byte av 9 st

3

C

. ..

personbilar till 9 st
laddhybrider (standard)

4

370 467 (pb)

5 773

?

1

80 000

24

2020-2030: Byte av 8 st
301233 (pb)
6 673
7 232
3
personbilar och 18 lätta
240 000
65
241019 (Il)
lastbilar till elbilar
1
Genomsnittlig kostnad för tre olika modeller för respektive kategori (Elbilar: Mitsubishi I MiEV, VW E-up,
vW E-Golf, Laddbyrider: Audi A3 e-tron, VW Golf GTE, Toyota Prius Plug-in hybrid HSD. Eldrivna lätta
lastbilar: Nissan e-NV200 Skåp, Renault Kangoo ZE, Citroen Berllngo Electrlque). Kostnader för varje
modell har hämtats från respektive biltillverkares officiella hemsida. Kostnader inkluderar moms men exklusive
supermiljöbilspremien på 40 000 kr.
2
Offerter för respektive fordonsmodell har hämtats från kommunens leasingföretag {Leaseplan) och en
genomsnittlig kostnad för de olika kategorierna (eldrivna peronbilar/laddhybrider/eldrivna transportfordon)
har sedan räknats fram. Några fordonsmodeller saknades och dessa har ersatts av liknande modeller (gällande
storlek och utsläpp). Kostnader inkluderar halv moms {12,5 procent) på leasingh~•ran .
3

Kostnaden för installation av laddstolpe kommer från Telge Energi (se bilaga 2 för mer information).

4

Utsläpps minskningen (mäts i %) jämfört med basåret 2014. Beräkning baserat på medelutsläpp för tre olika

fordonsmodeller fö r varje kategori med en klimatvärdering utifrån nordisk elmix på 100 g COJkWh (elbilar:
12,3, laddhybrider: 40, eldrivna lätta lastbilar:19 g COJkm), körsträcka {490 756 km) samt totalt utsläpp under
2014 (87 977 kg C02),

BILAGOR: FAKTA

Bilaga 1: Miljöbilsdefinitioner
Det finns olika definitioner av miljöbil:
•

Nationella miljöbilsdefinitionen (SFS 2006:227 § 11) som används som grund för befrielse av
fordonsskatt

•

Skatteverkets definition för att reglera förmånsvärdet på tjänstebilar

•

Definition för supermiljöbilar

•

Lokala kommunala miljöbilsdefinitioner

1

Nationella miljöbilsdefiniton enligt vägtrafikskattelagen SFS 2006:227
Den vanligaste miljöbilsdefinitionen är den nationella som utgår från bilar som genererar låga utsläpp
av koldioxid och avgaser i form av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. En miljöbil kan
här både vara en bil som drivs av miljöbränslen (etanol, biogas, el) eller en bil som är väldigt bensin
eller dieselsnål.
Från den 1 januari 2013 ändrades reglerna för miljöbilar för att stämma överens med övriga EU. I de
nya reglerna anpassas utsläppen efter bilens vikt där en tyngre bil får släppa ut mer än en lättare. Se
bilaga 1 för att se hur utsläppsgränsen för miljöfordon beräknas . Den nya miljöbilsdefinitionen gäller i
dagsläget följande gränser (tanken är att miljöbilsdefinitionen ytterligare ska skärpas successivt):
•

För bensin, diesel ocl:i el hybrid:-bilar med en genomsnittlig europeisk tjänstevikt får.släppa
ut högst 95 gram koldioxid per kilometer (jämfört med tidigare gränsen på 120 g).

•

För elbil eller laddhybrid : elenergiförbrukningen vara högst 37 kilowattimmar per 100

kilometer enligt uppgift från tillverkare
•

För bilar med förnyelsebart bränsle (etanol eller fordonsgas)

få r släppa ut högst 150 gram

koldioxid per kilometer. Denna högre gräns kommer vara enligt regeringen tas bort på sikt.
Miljöfordon är skattebefriade under de fem första åren . För att en bil scim omfattades av tidigare
miljöbilsdefinition (120 g CO2/km) ska vara befriad från fordonsskatt under de första fem åren, krävs
att bilen blev skattepliktig för första gången innan 1 januari 2013 . En bil blir skattepliktig då den är
registrerad i vägtrafikregistret och inte är avställd. Efter årsskiftet 2012/2013 måste registrerade bilar
uppfylla den nya miljöbilsdefinitionen för att få motsvarande skattebefrielse.
För att räkna om bilen är ett miljöfordon används bilens tjänstevikt i kilo minus 1372 (summan kan bli
både minus eller plus) . Detta multipliceras med 0,0457 . För fossilt bränsle: Addera 95. För förnybart
bränsle: Addera 150. Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet (i blandad körning) ligger under det
beräknade värdet är bilen en miljöbil.

1

Från den 1 januari 2012 finns en " Supermiljöbilspremie" på 40 000 kronor för inköp av ny bil med C0 2-utsläpp
på max 50 g/kilometer . För företag som köper en miljöbil är premien beräknad som 35 procent av
prisskillnaden mellan en miljöbil och en motsvarande bensin/diesel bil, med högst 40 000 kronor.

Bilaga 2: Biodrivmedel för bilar
Majoriteten av biodrivmedel består av de konventionella biodrivmedlen som produceras av
livsmedel och fodergrödor. Biodrivmedel kan även framställas av mer ava1ncerad teknik av avfall eller
skogsråvara . Biodrivmedel kan ersätta fossila bränslen, antingen helt elle r delvis genom så kallad
"låginblandning" (i blandning av etanol i bensin och RME/FAME i diesel).
Förnybara bränslen innebär inte utsläpp av fossilt koldioxid däremot utsl~ipp från ett
livscykelperspektiv. Miljöpåverkan är inte fossilt eftersom biodrivmedlets råvara har tagit upp lika
mycket koldioxid när det växte upp som sedan frigörs när det används. Di:iremot kommer det utsläpp
från bränslets hela livscykel, och beror på hur och var råvaran produceras samt omvandling,
produktion och transport av biodrivmedlet. Alla biobränslen som säljs idag är strängt kontrollerade
etiskt och miljömässigt medan fossila bränslen inte utsätts för någon liknande kontroll.
När det gäller utsläpp från elbilar, sker inga direkta utsläpp genom ett avgasrör. Däremot finns
indirekta utsläpp av elproduktionen. För att elbilar verkligen ska ge en miljövinst är att de tankas med
förnybar el såsom vind- eller vattenkraft. Om man utgår från nordisk elmix som baseras på den typ av
elproduktion som vi har i Sverige, har elbilen lägre klimatpåverkan än flertalet andra miljöbilar.
Biodiesel
Det finns olika typer av biodiesel, där den vanligaste är RME (utvinns av vegetabiliska oljor). RME
finns både inblandat i vanlig diesel och som rent bränsle. HVO är en annan biodiesel som är kemiskt
identisk med fossil diesel och kan användas av tyngre dieselfordon eller arbetsmaskiner. HVO
tillverkas av tallolja (restproiukt från massaindustrin) och slaktavfall och har 81 procent lägre (2014)
koldioxidutsläpp jämfört med fossila bränslen. För att använda inblandat eller ren biodiesel måste
dieselbilarna vara godkända för detta. Biodiesel kan köpas i ren form men då krävs en egen tank.

Etanol utvinns ur biologiskt material (tex sockerrör, vete eller majs). Ur ett klimatperspektiv varierar
produktionen av etanol då fossila bränslen kan användas i mer eller mindre utsträckning men
utsläppen minskar utsläppen av koldioxid med 66 procent (2014). Utsläppen från förbränning av
etanol är nästan helt fri från partiklar. Tidigare har den importerade etanolen inte varit optimal för
motorn . Detta problem är nu avhjälpt och etanolen är ett utmärkt drivmeidel. Prisklassen för
etanolbilar är jämförbar med bensinbilar.

Biogas utvinns genom rötning av o rganiskt avfall (tex slam, gödsel, matavfall). Förbränning av biogas
innebär bara fö rsumbara mängder stoft och partiklar och fordonen är tyst are än dieselbilar. Ur ett
livscykelperspektiv minskar utsläppen av koldioxid med 73 procent jämfört med fossila bränslen.
Trots en ökande efterfrågan är tillgången på biogas i dagsläget begränsad . Detta beror på för få
anläggninga r och insamling av substrat. Biogasmackar är dyra att anlägga och ofta finns bara ett
t ankställe med köer och driftstörningar. Prisklassen för biogasbilar är jämförbar med bensinbilar.

Både en ren elbil och en laddhybrid kan laddas med el. En vanlig elbil har, istället för
förbränningsmotor, en elmotor medan en laddhybrid kan köras på enbart elmotor, enbart
förbränningsmotor eller båda motorerna i samverkan.
Det finns en rad fördelar med elbilar jämfört med andra bilar med förbränningsmotor.
Energieffektiviteten är betydligt högre (en bensin eller etanoldriven bil drar 3-4 gånger mer energi).
Bilar som körs på el har inga direkta utsläpp och orsakar minimalt med buller, vilket ger lokala hälsooch miljövinster. Däremot kan produktion av el innebära koldioxidutsläpp. El kan både vara ickeförnyelsebar (tex kolkraft eller kärnkraft) eller förnyelsebar (tex sol, vind och vatten). En elbil i
Sverige som drar 1,5 kWh/mil släpper i dag ut endast 1,5 g/km med svensk el. Baserat på den
nordiska el mixen blir utsläppen knappt 10 gram koldioxid . Det är ännu svårare att klimatvärdera
laddhybrider eftersom det beror på hur mycket el respektive bränsle som används . I beräkningarna a
utsläppen från laddhybrider i denna rapport har ett viktat medelvärde av utsläppen för varje
fordonsmodell använts (källa: Gröna Bilister) .
2

Dagens elbilar har en räckvidd på mellan 15-25 mil vilket räcker för majoriteten av kommunens bilar.
En laddhybrid har en räckvidd mellan 2-8 mil på el, sedan går förbränningsmotorn in och stödjer eller
ersätter batteripaketet.
En elbil/laddhybrid går att ladda på flera sätt och styrs av förarens beteendemönster. Det går att
ladda i ett vanligt eluttag (om säkerhetskraven uppfylls). Ett annat alternativ är laddning via
laddstationer, som bolag, kommuner och bilhandlare har installerat. Det finns två typer av kontakter
3

för de olika elbilmodellerna där ty~ 2 komme~ bli det standardiserade uttaget för hela EU.

·

Olika typer av laddning:
•

Normalladdning: Laddning hemma eller på kontoret. Normalladdning av en elbil tar mellan 610 timmar och ligger på 3-7 kW (beroende på batteriets storlek och laddplatsens effekt). Om
bilen står parkerad under flera timmar av en arbetsdag är det bästa alternativet att ladda den
under den tiden då föraren är på kontoret.

•

Destinationsladdning: Laddning när man stannar, snarare än att stanna för att ladda. Till
exempel när föraren gör ärenden, till exempel för att handla. Laddning tar 2-4 timmar och
ligger på 3-22 kW. Semi-snabbladdning är en form av forcerad clestinationsladdning som
laddar ett elbilsbatteri på 45 minuter till 2 timmar med en effekt på 20 kW.

o

Snabbladdning: Ladda för att förlänga resan när det inte finns tid för normalladdning.
Laddning tar 15-30 minuter och ligger på 40 kW.

Kostnaden för att sätta upp laddstolpar beror, förutom val av laddstolpe, även på kostnader för
installation och grävning. Telge Inköp har installerat åtta laddstolpar (semi-snabbladdare) från GARO,
med mjukvara från Chargestorm. Kostnaden för laddstolparna var ca 30 000 kronor per stolpe.
2

Nissan Leaf, vinnare av Miljöbästa bil 2016 av Gröna Bilister för bland annat Bästa val för företaget, är
världens mest sålda elbil och har en räckvidd på 25 mil. Tesla har även bilar med räckvidd upp till SO mil, men i
en mycket högre prisklass.
3
Laddare typ 2 (3x400V 32 A, 43 kW) används av VW, BMW, GM, Renault Zoe, Volvo V60 plug in och Volvo C30
generation 2. Typ 2 kontakt är standard i europeiska bilar, och från år 2016 ska alla bilar som säljs på den
europeiska marknaden använda denna standard.

Totalpris per stolpe hamnade på ca 80 000 kronor efter installation och grävarbete4 . Varje stolpe kan
ladda två bilar samtidigt, varav ett uttag med 32 Ampere och ett med 16 Ampere. Uppskattad tid för
fulladdning från tomt batteri är ungefär 2 timmar.
Priset för elbilen ligger fortfarande något högre än de bilar kommunerna brukar upphandla. Dock är
det få kommuner som räknar på kostnaderna ur ett livscykelperspektiv. IBränslekostnaderna och
underhållet är mycket lägre för elbilen och över en längre period minskar skillnaderna dramatiskt. Att
restvärdet sätts väldigt lågt beror på att det inte finns någon välutvecklad andrahandsmarknad i
dagsläget. Nedan redovisas ett räkneexempel som gjorts mellan en elbil och bensinbil.

Volkswagen e-Up (elbil)
Pris: 266 500 kr minus 40 000 kr (supermiljöbilspremie)
Restvärde: 33 procent
Årlig värdeminskning: 46 167 kr
Bränslekostnad: 2 250 kr (beräknat på 1,50 kr/mil)
Totalt 1500 mil: 48 417 kr

Volkswagen Up (bensinbil)
Pris: 109 900 kr
Restvärde: 47 procent
Årlig värdeminskning: 19 416 kr
Bränslekostnad: 13 500 kr (beräknat på 9,00 kr/mil)
Totalt" 1"500 mil: 32 916 kr
(källa: http://extra. la nsstyrelsen. se/tra nsporteffektivisering-i-kommune r/Sv/fossilfritt2030/Pages/bilen. aspx)

4

Enligt Telge Inköp varierade installations- och grävkostnaderna per stolpe, beroende på placering. Faktorer
som påverkade kostnad för grävarbete och installation var tillgången till lämpligt placerade elledningar
dimensionerade för laddstolparna. (uppgifter från Jesper Orwald, Telge Inköp).

Bilaga 4 - Översikt indikatorförändringar KSTU från 2017
övergripande mål 5: ·salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö...
KSTU mål Energiförbrukning: "Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska."
Indikator 2016: "Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter ska årligen under en femårsperiod minska med

minst 2 % i kommunens fastigheter."

lndikatorintervall 2016:

Rött
Mindre än 1% minskning

Mer än 1% ökning
lndikatorintervall från 2017:
Förslag på ny indikator från 2019 efter utredning.

Gult
1 - 1,99% minskning

Grönt
Minst 2% minskning

Ökning upp till 1%

Ingen ökning

KSTU mål Transporter: "C02-utsläppen från egna transporter ska minska." .
Indikator 2016: nSalems kommuns persontransportfordon ska vid utgången av året bestå av 55 % miljöklassade fordon."

lndikatorintervall 2016:

Rött

Gult

Grönt

Upp till 50% mijlöfordon

50, 1 - 54,9% miljöfordon

Minst 55% miljöfordon

Indikator för 2017: "Salems kommuns persontransportfordon ska vid utgången av året bestå av mer än 30 %

miljöklassade fordon."

lndikatorintervall 2017:

Rött

Gult

Grönt

Mindre än 25% miljöfordon

25-30% miljöfordon

Mer än 30% miljöfordon

Rött

Gult

Grönt

Mindre än 10% fossilfria
personbilar
Mindre än 20% fossilfria
personbilar

10 - 14,9% fossilfria
personbilar

Minst 15% fossilfria bilar

20 - 29,9% fossilfria
personbilar

Minst 30% fossilfria bilar

Indikator från 201 B: "Andel fossilfria personbilar."

lndikatorintervall frän 2018:
lndikatorintervall från 2019:

KSTU:s förslag till kommunfullmäktige från 2018
övergripande mål 5: "Salems kommun ska ta sitt ansvrJr för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö."

Indikator: "Salems kommuns persontransportfordon ska vid utgången av året bestå av 55 % miljöklassade fordon."

lndikatorintervall 2016, 2017:

Rött
Upp till 50% mijlöfordon

Grönt

Gult
50, 1 - 54,9% miljöfordon

Minst 55% miljöfordon

Indikator från 2018: "Andel fossilfria personbilar. "
Gult

Grönt

lndikatorintervall frän 2018:

Rött
Mindre än 10% fossilfria
personbilar

10 - 14,9% fossilfria
personbilar

Minst 15% fossilfria bilar

lndikatorintervall från 2019:

Mindre än 20% fossilfria
personbilar

20 - 29,9% fossilfria
personbilar

Minst 30% fossilfria bilar
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Svar på motion - Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön
Uttran, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Rönningepartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 16 januari 2017 om
badplats i Flaten, i Skönviksparken vid Rönninge centrum och nedanför kv Lustigknopp i
Rönn inge vid Sandbäck i sjön Uttran. Motionen yrkar på att kostnader för badplats på
båda platserna utreds.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de båda utpekade platserna
vid Flaten vid Skönviksparken och vid Sand bäck fungerar bra som spontana badplatser och
att det är tillräckligt utan att några ytterligare investeringar ska göras för att utrusta dessa
båda platser med bryggor, omklädning, toaletter, parkeringsplatser m m.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskott den 17 maj 2017 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden och proposition
Patrik Vejby (RÖP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordförande ställer Patrik Vejbys yrkande om bifall mot ordförandens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens; förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsexpediering:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.

Salems
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kommun
Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 64

Dnr. KS/2017:69.811

Yttrande över motion från Rönningepartiet angående
badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran
Rönningepartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige 2017-01-16 om badplats
i Flaten, i Skönviksparken vid Rönninge centrum och nedanför kv Lustigknopp i Rönninge
vid Sandbäck i sjön Uttran. Motionen yrkar på att kostnader för bci1dplats på båda
platserna utreds.
Förvaltningens bedömning är att de båda utpekade platserna vid Flaten vid
Skönviksparken och vid Sandbäck fungerar bra som spontana badplatser och att det är
tillräckligt utan att några ytterligare investeringar ska göras för att utrusta dessa båda
platser med bryggor, omklädning, toaletter, parkeringsplatser mm.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-7-05-04.

Ordförandens förslag till beslut
1.

2.

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att avslå
Anders Klerkefors (röp) motion "Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön
Uttran".
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att kostnader
för badplats på båda platserna utreds.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att avslå Anders
Klerkefors (röp) motion "Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran".

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att avslå Anders
Klerkefors (röp) motion "Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran".

Beslutsexped iering:
Kommunfullmäktige
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.

Salems

2017-05-04
Dnr KS/2017:69.811
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kommun
MIijö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Martin Mansell
Plan- och exploateringschef

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Yttrande över motion från Rönningepartiet :ang badplats i
Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran
Förslag till beslut
1.

2.

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfull mäktige att avslå
Anders Klerkefors (röp) motion "Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön
Uttran".
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att kostnader
för badplats på båda platserna utreds.

Sammanfattning
Rönningepartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige 2017-01-16 om
badplats i Flaten, i Skönviksparken vid Rönninge centrum och nedanför kv Lustigknopp i
Rönninge vid Sand bäck i sjön Uttran. Motionen yrkar på att kostnader för badplats på
båda platserna utreds.
Förvaltningens bedömning är att de båda utpekade platserna vid Flaten vid
Skönviksparken och vid Sandbäck fungerar bra som spontana badplatser och att det är
tillräckligt utan att några ytterligare investeringar ska göras för att utrusta dessa båda
platser med bryggor, omklädning, toaletter, parkeringsplatser m m.

Ärendet
Rönningepartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige 2017-01-16 om
badplats i Flaten, i Skönviksparken vid Rönninge centrum och nedanför kv Lustigknopp i
Rönn inge vid Sand bäck i sjön Uttran. Motionen yrka r på att kostnader för badplats på
båda platserna utreds.
Kommunen har en kommunal badplats vid Möllebadet. Den sköt s i första hand av en
arrendator och kommunen har endast hand om skötsel av bryggor mm .
Anläggandet av nya badplatser innebär kostnader både i form av investeringar och drift.
Investeringar i en ny badplats innebär exempelvis inköp av utrustning i form av
badbrygga, byggnader för omklädning och toaletter, samt anläggande av
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parkeringsplatser. Det finns inga medel för detta i befintlig budget och anläggande av
bryggor kräver dessutom anmälan/tillstånd för vattenverksamhet .
Därutöver tillkommer kostnader för drift som kommunen behöver utföra i form av
underhåll av byggnader och parkeringar, anordnande av sophantering etc. Som en
jämförelse uppgick kostnaden för drift och underhåll av Möllebadet år 2015 till 70 tkr
Anordnas en kommunal badplats innebär det krav på registrering av badplatsen på Havoch vattenmyndighetens hemsida. Med det ska badplatsen provtas och skötas enligt
HVMFS 2012:14. En kontrollplan ska upprättas och regelbunden provtagning, minst 4
gånger per säsong ska utföras. Flaten har en historik av återkommande kraftig
algblomning. Detta kan innebära att badet måste stängas om algblomning förekommer .
En annan aspekt är att kommunen får ett ansvar för säkerheten vid badplatser vid
anlagda och anslagna badplatser somt ex vid Möllebadet. Det innebär att kommunen har
ett ansvar för olyckor som kan inträffa när människor badar och dyker etc.
Sandbäck har ett bra läge för badplats, men är inte tillgängligt med servicebil för
underhåll och skötsel. Körbar väg dit saknas och marken är relativt kuperad, det lutar
brant ned mot stranden . I anslutning till platsen finns inga parkeringsmöjligheter eller
ytor för anläggande av parkeringsplatser. Risken för spontanparkerade bilar är därför
stor, även om önskemålet är att skapa en plats för möjlighet till bad dit man inte behöver
ta bilen.
"
Den gräsyta som sluttar ner mot stranden, där önskemålet om spontanbad finns, klipps
och sköts kontinuerligt av Drift Utemiljö. Ytan fungerar utmärkt för sol, picknick och lek. I
motionen framgår inte vilka åtgärder som behöver göras för att underlätta spontanbad .
Det finns även en parkbänk längs den gångslinga som går längs stranden .
En badplats vid Skönviksparken innebär motsvarande investeringskostnader samt driftsoch underhållskostnader. Skönviksparken har ingen körbar väg, men det finns parkvägar
som kan trafikeras med servicefordon på ett lättare sätt, eftersom marken är relativt plan
och flack. Här är det också trångt om utrymme för att skapa fler parkeringsplatser i och
med förtätningen av Rönninge centrum.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att platserna erbjuder tillräckligt
goda möjligheter till spontanbad som de är, utan åtgärder. Det skulle innebära att
kommunen inte behöver investera eller avsätta pengar i budget för framtida drift.
Motionen föreslås därför avslås.
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Finansiering
Medel för åtgärder för anläggande av nya badplatser finns inte i befintlig budget.

Martin Mansell
Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor
1. Motion, Kommunfullmäktige, Rönningepartiet. Badplats i Flaten och vid Sandbäcl< i sjön

Uttran, 2017-01-16
Delges
Arkiv
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 18

Dnr KFN/2017:9

Yttrande över motion "Badplats vid Flaten <>ch vid Sandbäck
i sjön Uttran"
Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över remiss av motion "Badplats vid Flaten och
vid Sandbäck i sjön Uttran". Motionen är ställd av Anders Klerkefors (RÖP) och ska vara
besvarad senast 2017-05-25. Motionen uttalar att det är många som vill se badplatser som
ligger centralt för boende i Salem och Rönninge.
Motionen yrkar på att kostnader för badplats på båda platserna utreds.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå1 Anders Klerkefors (RÖP)
motion "Badplats vid Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran".
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Ordf. sign.

,.,-·-·01/ /
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Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johansson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remiss av motion "Badplats i t=laten och vid
Sandbäck i sjön Uttran"
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslår Anders Klerkefors
(Röp) motion ""Badplats vid Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran".

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över remiss av motion "Badplats vid Flaten
och vid Sandbäck i sjön Uttran". Motionen är ställd av Anders Klerkefors (RÖP) och ska
vara besvarad senast 2017-05-25. Motionen uttalar att det är många som vill se
badplatser som ligger centralt för boende i Salem och Rönninge. Den enda badplatsen
som finns idag är Möllebadet som ligger i kommunens utkant. Bra platser är vid Sand bäck
i sjön Uttran och vid Skönviksparken i sjön Flaten. Motionen yrkar på att kostnader för
badplats på båda platserna utreds.
Platserna vid Flaten vid Skönviksparken och vid Sandbäck ligger centralt och har goda
förbindelser för boenden i närområdena. För att klara säkerhetsfrågor runt offentliga
utebad och serviceönskemål är det Kultur och fritidsförvaltningens bedömning att det kan
behövas investeringar för att utrusta dessa båda platser med exempelvis bryggor,
omklädning, toaletter, parkeringsplatser m m.

Ärendet
Rönningepartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige 2017-01-16 om badplats
i Flaten, i Skönviksparken vid Rönninge centrum och nedanför kv 'Lustigknopp i
Rönninge vid Sand bäck i sjön Uttran. Motionen yrkar på att kostnader för badplats på
båda platserna utreds.
Kommunen har en kommunal badplats vid Möllebadet. Den sköts av en arrendator,
strandstugan i Slagsta. Kommunen har hand om skötsel av bryggor, parkering och
fastighet mm. Kostnad för drift av Möllebadet beräknades för 2015 till 103 tkr.
Investeringar i en nya badplatser tex vid Sandbäck och vid Skönviksparken skulle kunna
innebära inköp av utrustning i form av badbrygga, byggnader för omklädning och
toaletter, samt anläggande av parkeringsplatser. Därutöver kommer kostnader för drift av
badplatsen för badvakt, service och underhåll, städning mm.
Båda platserna är vackert belägna vid sjöarna och har öppna gräsytor vilka kan fungera
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för lek, solbadande och annan fritidsaktivitet. Skönviksparken är en centrumnära plats
vilken även har aktiviteter i form av Salems Hembygdsförenings veirksamhet i Villa
Skönvik, boule, lekplats och några evenemang sommartid ex Salemsdagen.
Vill kommunen bedriva bad på dessa två platser blir man ansvarig för tillsyn och säkerhet
för platsen och aktiviteten. Detta kan vara i form av skyltning, information, service,
städning, bryggor eller andra åtgärder. För att genomföra en badplats på sådant sätt krävs
resursförstärkning i både drift och investering.

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att möjligheter att bilda badplatser på båda platserna.
Dock kommer krävas ekonomiska tillskott i form av driftsmedel för säkerhet, service och
underhåll samt investeringsmedel för bryggor parkering, ev tillfartsväg, ev toaletter och
omklädnadsrum .
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att kommunen ej kan öppna en badplatser vid
Sandbäck och i Skönviksparken utan att ta det ansvar som kräver skötsel och tillsyn av en
badplats. Vilket ställer krav på kostnader som ej finns i budget. Motionen föreslås därför
avslås.

Finansiering
I budget finns ej medel avsatta för nya badplatser vid Sand bäck och vid Skönviksparken.
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Svar på motion - Präster, skolan och konfirmation, av Håkan
Paulsson (KO)
Håkan Paulsson (KD) har den 2016-12-15 inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om att präster och kyrkan ska ha möjlighet att informera om
konfirmationsundervisningen på skolorna i Salems kommun . Prästerna i Svenska kyrkan i
Salem har inte längre möjlighet att komma till skolorna för att inbjuda eleverna till
konfirmationsundervisning. Motionären anser att kyrkans lära är viktig och att antalet
konfirmander har minskat vilket riskerar att samhället återgår till normlöshet.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammantiräde 2017-04-25.
Nämnden föreslår med hänvisning till Skollagens bestämmelser avseende att religiösa
inslag enbart ska förekomma i undervisningen och genomföras av legitimerade lärare
samt följa läroplanens intentioner, att kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen .

Beslutsexpediering:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign .
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BoU § 31

Dnr.2017/157.610

Svar på motion "Präster, skolan och konfirn1ation 11
Håkan Paulsson (KD) yrkar att präster ska ha möjlighet att informera om
konfirmationsundervisning på skolorna i Salems kommun.

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Maria Trap (Röp), Tommy Eklund (S), Petter Liljeblad (L) och Kjell Häggqvist (S) yrkar bifall till
ordförandens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

SALE!v\S KOJ\A/v\UN
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Elif Can
Utredare
Kommunfullmäktige

Svar på motion "Präster, skolan och konfirrr1ation"
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Håkan Paulsson (KD) yrkar att präster ska ha möjlighet att inform1~ra om
konfirmationsundervisning på skolorna i Salems kommun.

Ärendet
Håkan Paulsson (KD) har den 2016-12-15 inkommit till Kommunfullmäktige med en
motion om att präster och kyrkan ska ha möjlighet att informera om
konfirmationsundervisningen på skolorna i Salems kommun. Prästerna i Svenska kyrkan i
Salem har inte längre möjlighet att komma till skolorna för att inbjuda eleverna till
konfirmationsundervisning.
Motionären anser att kyrkans lära är viktig och att antalet konfirmander har minskat vilket
riskerar att samhället återgår till normlöshet.
Förvaltningens bedöming

11 kap. 6-7§§ i Skollagen finns bestämmelser om konfessionella inslag i förskole-och
skolverksamheten. Där anges att verksamheten och all undervisning ska vara
icke-konfessionell oavsett huvudman för verksamheten. Det innebär att det inte får finnas
religiösa inslag. Skolorna i Salems kommun är således utifrån Skollagens bestämmelser
inte en plattform där olika organisationer eller samfund kan presemtera sina budskap.
I 1 kap 3 § Skollagen definieras begreppen:

Utbildning definieras som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån
bestämda mål" Utbildningen vid en förskoleenhet och en skolenhet ska enligt skollagen
även vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Undervisning definieras som "sådana målstyrda processer som under ledning av lärare
eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av och utvecklande
av kunskaper och värden. Undervisningen om religionskunskap i skolan ska följa
läroplanen och vara icke-konfessionell och utföras av legitimeradE! lärare.
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Religionsundervisningen i grundskolan, ämnets syfte enligt Läroplanen
Religiösa inslag får tas upp inom utbildningen i grundskolan, men sådana inslag ska ske
inom ramen för undervisningen. Nedan redovisas syftet med undervisningen i religion så
som det är definierat i styrdokumenten:
"Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper
om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika
religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i
fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till
segregation . Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna
traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck
med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla
kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till
religioner och andra livsåskådningar. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera
över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Pi3 så sätt ska
undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning
och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och
livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna
ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska
frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur
människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den
ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande
till sig själva och sin omgivning. Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska
eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskå1dningar samt olika
tolkningar och bruk inom dessa,
•
analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden
i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
•
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
utifrån etiska begrepp och modeller, och
• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera
källornas relevans och trovärdighet."
Skolan eller förskolan får besöka en kyrka, moske, synagoga eller annan religiös lokal inom
ramen för religionsundervisningen. Men det ska då vara ett inslag i undervisningen som
för- och efterarbetas av läraren.

Förvaltningens förslag
Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår med hänvisning till Skollagens bestämmelser
avseende att religiösa inslag enbart ska förekomma i undervisningen och genomföras av
legitimerade lärare samt följa läroplanens int entioner, att kommunfullmäktige avslår
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Utredare

Kristdemokraterna i Salem

Motion till Fullmäktige i Salems kommun
2016-12-08

Präster, skolan och konfirmation

Under nätmare 1000 år har Sverige varit ett kristet land och dess lagar och normer har haft sin
grund i Kyrkans budskap. Den hedniska vikingatiden innebar barnamord, ättestupa och slaveri.
Kyrkans tid medförde att alla fick människovärde och fddslagar infördes såsom lagar om
kvinnofrid och hemfrid. Sunda regler höjde samhället som blev mer humant och jämlikt.
Kyrkan var fram till 1930 huvudman för skolan och hade ansvarat för att barnen fick en stabil och
god grund att stå på. Huvudsakligen de tio budorden och bergspredikan var grundn01merna för hur
människor ska värdera och respektera varandra. Liknande normer ät" inte bara speciella för
kristendomen utan är även grunden för alla fungerande samhällen.
Sedan ca 50 år tillbaka har Kyrkans no1mer fatt minskat utrymme i skolan och dessa har ersatts av
allehanda filosofiska och spekulativa ideer. I många fall låter man barnen fritt skapa sina egna
livsregler och vät·deringar. Detta har medfött stor förvirring och fust:rasion som vi i dag tydligt kan
se i det uppväxande släktet.
Prästerna i Svenska kyrkan i Salem har inte längre möjlighet att komma till våra skolor för att
inbjuda eleverna till konfirmationsundervisning. Antalet konfirmander har därmed minskat vilket
också bidragit till att samhället gått mot mer normlöshet. Kyrkans lära är viktig för att vi inte ska
återgå till den hedniska vikingatiden med dess värderingar och våldskult:ur.
Kommunen är i dag huvudman för skolan och därför önskar KD att Fullmäktige i Salem fattar ett
unikt beslut som innebät· att kyrkan åter är välkommen till skolan oc:h låter prästerna informera om
konfirmation.

---

För Kristdemokratern i Salem
,_..,..-.....

vPaL~~Håkan Paulsson

SA.LEMS KOMMUN
~C:· .. ,-~--~-- i_· ns1y ,- ;.~ Isen

2016 ·--12--· ·1,5
~ -- ··· ---·····-······ ··-· .. .. ·----

-·-·--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS§ 66

2017-05-29
23 av 27

6
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Balanslista över obesvarade motioner
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar
att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.
Totalt tio motioner är för närvarande under beredning varav två behandlas på dagens
sammanträde. Tre motioner har passerat beredningstiden på ett år.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Beslutsexpediering:
Arkiv

/l )

/01
Ordf. sign.

Just. sign .
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare / KS registrator
Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfull mäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts . Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid ska det anmälas till kommunfullmäktige . Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar
att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
I redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt .
Totalt tio motioner är för närvarande under beredning varav två behandlas på dagens
sammanträde . Tre motioner har passerat beredningstiden på ett år.

Dag Tingsgård
tf kanslichef
Bilagor

Obesvarade motioner 2017-05-05

Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator
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Kommunstyrelsen

Bilaga till balanslista över obesvarade motioner

Diarienummer

Motion

Motionen

Anmärkning

väcktes

Motion om digitala handlingar i
Planerad

kommunens nämnder, Arne Närström
KS/2016:21

(S) och Mats Nittve (MP)

2016-02--18

Återremitterad av KF

Motion om SL kort för alla
KS/2016 :49

gymnasieelever Karin Meyer (Röp)

KS 2017-09-11

2016-04-28

2017-03-23

Motion "Dokumentera Salems
kommuns förändring och utbyggnad" av
KS/2016 :51

Tommy Eklund (S)

Återremitterad av
2016-04-28

KS 2017-02-13

Motion - Kommunala anslagstavlor, av
KS/2016 :115

Mats Nittve (MP)

2016-12--15

Motion - Präster, skolan och
KS/2016:116

konfirmation, av Håkan Paulsson (KO)

Planerad
2016-12-15

KS 2017-05-29

Motion - Utbyggnad av Bergviks brygga,
KS/2017 :61

väckt av Mats Nittve (MP)

2017-02- 23

Motion - Badplats i Flaten och vid
Sandbäck i sjön Uttran, väckt av Anders
KS/2017:69

Klerkefors (RÖP)

KS/2017:70

av Anders Klerkefors (RÖP)

KS/2017:71

väckt av Anders Klerkefors (RÖP)

Planerad
2017-02-23

Motion - Fritidsgård i Rönninge C, väckt
2017-02-23

Motion - Kommunalt bostadsbolag,
2017-02-23

Motion - Giftfritt virke vid byggnation av
KS/2017:80

lekplatser! Väckt av Ankie Bosander (C)

2017-03-23

KS 2017-05-29
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Kommunstyrelsens ordförande

Svar på interpellation från Anders Klerkefors (Röp) om
säkerheten vid parkeringen vid E4
Anders Klerkefors har i en interpellation frågat mig om vad som har gjorts för att förbättra
säkerheten vid infartsparkeringen vid E4.
Enligt uppgifter från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har inga ytterligare
åtgärder vidtagits sedan förra interpellationssvaret 2015 (bifogas).
Inledningsvis vill jag - precis som i svaret för 18 månader sedan - påpeka att parkeringen
inte är någon infartsparkering i så motto att kommunen inte äger marken samt att varken
kommunen eller SL verkat för att platsen ska användas som infartsparkering. Möjligen kan
platsen beskrivas som en traditionell yta för tillfällig parkering, oklart sedan när, men
troligen från tiden när motorvägen byggdes på 1960-talet.
Platsen ägs av Stockholm Vatten AB i den del som ligger närmast infarten. Den övre delen
ägs av Salems Församling. Salems kommun har alltså ingen rätt eller möjlighet att förfoga
över platsen eller styra dess användning. Det är markägaren, Stockholm Vatten AB, som
har ansvaret för platsen och dess användning.
Beträffande ordningsfrågor och eventuell kriminalitet är det polisens sak. På fråga från
kommunen säger polisen följande :
"Denna yta används ofta av polisen för trafikkontroller. Detta är ju en knutpunkt där
många individer träffas och överlämnar gods mellan varandra (både legitimt och illegalt).
Vi har inga misstankar om att det förekommer mer handel av narkotika där än på andra
platser i området."
Salems kommun kan självfallet försöka förvärva platsen för att åstadkomma förändringar i
hur den används. Eftersom ordningsansvaret åligger markäga ren och lagars
upprätthållande är polisens uppgifter och inte kommunens, är det svårt att försvara att
kommunen skulle investera skattemedel för att köpa marken . Även om kommunen skulle
försöka köpa marken kan vi knappast stänga av den eftersom infarten till Säby
begravningsplats måste vara öppen.
I interpellationssvaret från november 2015 skrev jag avslutningsvis "Varken den som är
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ansvarig för platsen eller kommunen har planerat några ytterligare åtgärder".
Ett annat alternativ är att kommunen investerar i förstärkt gatubelysning med åtföljande
ledningsdragning, något som kan uppskattas kosta mer än 100 000 kronor. Även det är en
tveksam användning av skattepengar.
Under ett antal veckor i vår har en övergiven bil funnits i diket mellan den berörda
marken och Salems trafikplats. Övergivna bilar är markägarens ansvar. Efter en tid har
dock kommunen genom MSB förtjänstfullt gått in och i samrå d med markägaren vidtagit
alla de administrative och direkta åtgärder som krävs för att forsla bort bilen. Efter
diskussioner i kommunstyrelsens tekniska utskott i tidigare liknande fall 2011, har vi
synsättet att MSB har möjligheten att gå in aktivt för att råda bot på övergivna bilar. Detta
gäller dock mest för mindre markägare, men jag har själv bett M SB gå in i det fall vi nu
diskuterar för att råda bot på situationen.
Min slutsats är att kommunen inte behöver vidta några andra ~itgärder än att tillsammans
med polisen och markägaren följa upp ordningen och lagars upprätthållande.
Därmed anser jag att frågorna i interpellationen har besvarats.

Lennart Kalderen
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Datum: 2017-05-06

Rönningepartiet, Anders Klerkefors
Fråga till: kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen

Säkerhet vid infartsparkering E4
Det har under året inkommit en del frågor om belysning och säkerhet vid
infartsparkeringen E4, vid Salems begravningsplats. Jag ställde denna fråga redan 201509-18. Jag fick då svaret att det pågick en korrespondens eller dialog med markägarna om
säkerheten och belysningen på platsen. Förhållandena på platsen har inte förändrats
sedan sist jag ställde fråga. I går, 2017-05-05, stod det två övergivna bilar på platsen.

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor

•

Va har gjorts för att förbättra säkerheten på platsen?

2015-11-05
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Kommunstyrelsens ordförande

•

Svar på interpellation av Anders Klerkefors (Röp) om
säkerheten vid parkeringsplatsen i anslutning till Säby
begravningsplats
Anders Klerkefors har ställt följande frågor:

1.
2.

Vad har gjorts för att förbättra säkerheten på platsen?
Vilka ytterligare åtgärder planeras?

Mitt svar är att Salems kommun inte är markägare på platsen. Stockholm Vatten AB äger
marken närmast Salemsvägen. Salems Församling äger marken vid sin parkering,
omedelbart i anslutning till begravningsplatsen.
Kommunens tjänstemän har fört diskussioner med Stockholm Vatten AB om situationen
på platsen, men bolaget har förklarat att man inte är intresserad av att sätta upp
gatubelysning eller vidta andra åtgärder. Kommunen utför vissa städinsatser på frivillig
basis, närmast för att undvika besvärande nedskräpning. Detta är egentligen
fastighetsägarens uppgift, men också ett exempel på en "gråzon" där kommunen
förväntas ta ansvar för någon slags ordning och reda.
Det finns en kostnadsinformation på 100 00 kr för att sätta upp belysning på platsen om
fastighetsägaren skulle ändra uppfattning. Varken den som är ansvarig för platsen eller
kommunen har planerat några ytterligare åtgärder.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lennart Kalderen
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Interpellation, Kommunfullmäktige
Datum: 2015-09-18

Rönningepartiet, Anders Klerkefors

Fråga till: ordförande Bygg- och miljönämnden Björn Kvist

Säkerhet vid infartsparkering E4
Det har under året inkommit en del frågor om belysning och säkerhet vid
infartsparkeringen E4, vid ' Salems begravningsplats .

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor

•
•

Vad har gjorts för att förbättra säkerheten på platsen?
Vad för ytterligare åtgärder planeras?

Anders Klerkefors
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Kommunstyrelsens ordförande

Svar på interpellation från Mats Nittve (MIP) om
naturvårdsintressen
Mats Nittve (MP) har i en interpellation ställt frågor om ett uttalande från mig med
anledning av att Skogsstyrelsen vill biotopskydda Mellersta Ha l lsta. Mitt uttalande var att
"Naturvårdsintressen kan inte få vara allenarådande i ett storstadsområde.
Området ligger intill Rönn inge och är ett av få tänkbara utvecklingsområden i
framtiden." Frågorna är följande:
•
•
•
•

Finns det exempel på att naturvårdsintressen har varit allenarådande i ett
storstadsområde?
På vilket sätt är Mellersta Hallsta ett tänkbart utvecklingsområde?
Är närheten till Rönninge ett argument i sig?
Finns det områden där kommunstyrelsens ordförande anser att
naturvårdsintressena faktiskt ska få råda?

Allmänt sett vill jag först understryka mitt uttalande enligt ovan. I den historiska
utvecklingsfas som Stockholmsregionen befinner sig, med stark bostadsefterfrågan och
brist på bostäder, måste dessa utvecklingsintressen väga tungt när bl a Salems kommun
väljer hur olika markområden ska användas.
Naturvårdsintressen blir allenarådande bl a när naturreservat i nrättas eller olika
riksintressen förbjuder bostadsbyggande. Det förstnämnda sker genom medvetna
kommunala och statliga beslut. Här finns ypperliga exempel fri~n vår egen hembygd, inte
minst Bornsjöbygden men också Garnudden. För säkerhets skull vill jag klargöra att det
för min del inte råder någon diskussion om att dessa områden ska vara naturreservat. Där
ska naturvårdsintressena vara allenarådande .
Skulle Mellersta Hallsta fastställas som biotopskyddad skulle diet förhindra eventuellt
bostadsbyggande. Därmed skulle naturvårdsintressena vara dominerande på den platsen.
Enligt min uppfattning vore det en olämplig avvägning eftersom området i framtiden
mycket väl kan komma ifråga för bostadsbyggande eller annat kommunalt ändamål. Detta
framgår också av förslaget till översiktsplan. Mellersta Hallsta ~ir utsett till ett
utredningsområde. Översiktsplanen föreslår att "Nuvarande markanvändning fortsätter
under planperioden. Området föreslås avsättas som framtida reservområde för
bostadsbyggande. Dagvatten måste tas om hand och renas eftersom området ligger inom
Bornsjöns avrinningsområde".
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På Mats Nittves tredje fråga vill jag svara, ja, närheten till Rönninge, enkannerligen
Rönninge centrum och station, är ett mycket starkt argument i sig, snudd på
allenarådande. Jag ser det också som helt naturligt.
Därmed anser jag mig ha svarat på Matts Nittves interpellation.

Lennart Kalderen
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Interpellation om naturvårdsintressen
Frågan om byggnation i Mellersta Hallsta reser frågor. Eftersom området är klassat som en
nyckelbiotop tvingas vi fråga oss om den styrande alliansen är heh oförstående när det gäller
biologisk mångfald. Redan tidigare har en nyckelbiotop i Källdalen täckts av en reservtomt i
kommunens detaljplan för området.
Miljöpartiet i Salem anser att det ska finnas mycket starka skäl för att bygga på nyckelbiotoper.
Vår kommunstyrelseordförande säger på kommunens hemsida:
"- Naturvårdsintressen kan inte få vara allenarådande i ett storstadsområde, säger
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen (M). - Området ligger intill Rönninge och är ett
av få tänkbara utvecklingsområden i framtiden."
Mot denna bakgrund frågar vi Lennart Kalderen
Finns det exempel på att naturvårdsintressen har varit allenarådande i ett storstadsområde?
Vad gör Mellersta Hallsta till ett tänkbart utvecklingsområde?
Finns det områden i kommunen där kommunstyrelsens ordförande anser att
naturvårdsintressena faktiskt ska få råda?

Mats Nittve
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