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Kommunstyrelsen 

KS § 86 KS/2017:132 

Mål och budget 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2018-2020 beslutades av 
fullmäktige 2017-06-15. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. 

Den svenska ekonomin bedöms av SKL efter några år av stark tillväxt vara i en 
högkonjunktur som kommer att stärkas ytterligare under det kommande året. SKL räknar 
därefter med en återgång till ett konjunkturellt normalläge med betydligt lägre tillväxttakt. 
Efter en tid av minskad arbetslöshet och ökat antal arbetade timmar förväntas nu 
sysselsättningsnivån plana ut över tid. Detta beroende på att de som är väletablerade på 
arbetsmarknaden till stor del är i full sysselsättning. Den avmattade sysselsättningsökningen 
får till konsekvens att tillväxten i det reala skatteunderlaget minskar - samtidigt som 
kostnaderna för Sveriges kommuner pga den demografiska utvecklingen ökar. (Källa: SKL 
Ekonomirapport oktober 2017) 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 12,5 mnkr för 2018, 9,8 mnkr 
för 2019 och 5,3 mnkr för 2020. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 24 oktober 
2017. I ärendet finns ordförandeförslag daterat den 23 oktober 2017, se bilaga 1. 

Ordförandens förslag till  beslut 
Kommunstyrelsens  förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2018,
ekonomisk plan för åren 2019 och 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-10-24.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems
kommun år 2018 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga.

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

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

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

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

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

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning
till revisorernas budgetäskande: 653 tkr (2018), 656 tkr (2019) och 659 tkr (2020).
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Kommunstyrelsen 

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2018 till 19:67 kronor per
skattekrona.

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

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2018.

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA- taxan för år 2018 ska höjas med 1 kr per m3.
För år 2019 ska höjning ske med ytterligare 2 kr per m3.

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
● Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 211 mnkr

under perioden 2018-2020
● Upptagande av nya lån med 232 mnkr under planperioden, varar 113 mnkr år

2018 , 55 mnkr år 2019 och 64 mnkr år 2020.
11. Genom budgetbeslutet är den av kommunfullmäktige återremitterade

budgetposten för 40 mkr angående sporthallen hanterad.

Kommunstyrelsens  beslut  för egen  del 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen

år 2018 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga.

Yrkanden  och proposition 
Petter Liljeblad (L) och Gunny Jörlén (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Anders Klerkefors (RÖP) yrkar bifall till beslutspunkterna 2-10 med tilläggsyrkande på punkt 
4, mål 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig i Stockholms län. 
Anders Klerkefors yrkar avslag på punkt 11. Han yrkar vidare bifall till delen om 
driftsbudgeten i beslutspunkt 1 men deltar ej i beslut om investeringsbudgeten för år 2018 
samt ekonomisk plan för åren 2019 och 2020. Anders Klerkefors yrkar därefter avslag på 
punkt 11 samt bifall till kommunstyrelsens beslut för egen del. 

Ordföranden ställer beslutspunkterna 1-3 och 5-10 under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt fyra och ställer ordförandens förslag mot 
Anders Klerkefors ändringsyrkande  och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt 11 och ställer ordförandens förslag 
mot Anders Klerkefors yrkande  om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
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Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsens  förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2018,
ekonomisk plan för åren 2019 och 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-10-24.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems
kommun år 2018 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga.

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

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

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

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

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

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning
till revisorernas budgetäskande: 653 tkr (2018), 656 tkr (2019) och 659 tkr (2020).

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2018 till 19:67 kronor per
skattekrona.

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

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2018.

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA- taxan för år 2018 ska höjas med 1 kr per m3.
För år 2019 ska höjning ske med ytterligare 2 kr per m3.

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
● Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 211 mnkr

under perioden 2018-2020
● Upptagande av nya lån med 232 mnkr under planperioden, varar 113 mnkr år

2018 , 55 mnkr år 2019 och 64 mnkr år 2020.
11. Genom budgetbeslutet är den av kommunfullmäktige återremitterade

budgetposten för 40 mkr angående sporthallen hanterad.

Kommunstyrelsens beslut  för egen  del 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen

år 2018 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga.

Deltar ej  i beslut 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar ej i beslutet. Anders Klerkefors (RÖP) deltar ej i 
beslutet om investeringsbudgeten och ekonomisk plan för åren 2019 och 2020 under 
beslutspunkt 1. 

                                                                                                                                          …..………. ….………

                                                                                                                                          Ordf. sign.       Just. sign. 



  

  

PROTOKOLLSUTDRAG
2017-10-30 

4 av 4 

Kommunstyrelsen 

Reservation 
Anders Klerkefors (RÖP) reserverar sig mot beslutet om punkt 11 och inkommer med 
skriftlig motivering. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Arkiv 
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 Kommunstyrelsen 

 

 
 En budget för fler bostäder och växande sinnen 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar härmed 

förslag till budget 2018-2020. 

Tre år framåt med Alliansen 

Salems kommun är på väg in i ett omvandlingsskede med omfattande förnyelse av våra 

två affärscentra, ökat bostadsbyggande och fortsatt utveckling av västra Rönninge. 

Alliansmajoriteten formar därför en budget för en växande kommun som kräver ny 

infrastruktur för såväl bostäder, transporter men också för kunskap och växande sinnen. 

Allt detta måste mötas med en intern kommunal utveckling av servicetjänster och flexibel

dialog med salemborna.  

Salems kommun har en lång rad av år med goda resultat bakom sig. Med detta 

budgetförslag kan salemborna räkna med ytterligare tre år med oförändrad 

kommunalskatt och god kvalité i den kommunala servicen. Alliansen lägger också nya 

förslag på miljöområdet, gång- och cykelvägar och ett projekt för bättre tillgänglighet och 

rekreation i Garnudden samt IT-satsningar inom utbildningssektorn. 

Utgångspunkter för budgetförslaget är följande fattade inriktningsbeslut i fullmäktige: 

● Omvandling av Salems centrum enligt alternativ Beta 

● Ny F-9-skola i Fågelsången 

● Investeringsbudget i rambeslutet från i juni med bl a nya förskola i Södra Hallsta 

och två förskoleenheter kring Salems centrum 

Till detta ska läggas att Alliansen föreslår att idrottshallen vid skolan i Fågelsången ska 

utformas i enlighet med Skogsängshallen och Säby Sim- och Sporthall. 

 

 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 

 



 

 

 

2017-10-23 
2 av 9 

 

Makroekonomi i Sverige, Europa och vidare  

Den relativa högkonjunkturen förlängs med god tillväxt och låg inflation. Samtidigt är 

arbetslösheten fortfarande hög bland vissa grupper. Sverige har problem att få till stånd 

en fungerande integration, problematiken illustreras av ökande utanförskap och 

kriminalitet i vissa områden, årslånga perioder innan nyanlända kommer in på 

arbetsmarknaden och - för kommunerna - ett administrativt underläge i relationerna 

med staten som medför påfrestningar vilka inte möts med flexibilitet och förståelse från 

statens sida.  

Skattetillväxten är fortsatt god under planperioden. Den osäkerhetsfaktor som bör 

framhållas är kommunens ökade kostnader för integration och boenden för nyanlända, i 
synnerhet då kompensationen från staten inte är tillräcklig. Nyligen har det också 

annonserats utredningsförslag om att kommunerna ska stå för asylboenden, d v s “vara 

längst fram i linjen” redan då flyktingar anländer till Sverige. Att staten skulle befria sig 

själva från den uppgiften och istället föra över den på kommunerna är en bekymmersam 

framtidsbild.  

Inflationen är obetydlig. Det innebär att någon priskompensation inte finns med i 
budgeten, däremot en lönekostnadskompensation på 2%.  

Politiska nyheter 

Ekonomi 

Som vanligt förbättras prognoserna för skattetillväxt mellan rambeslutet i juni och 

budgetförslaget i oktober. De mindre besparingsprogram som aviserades i samband med 

rambeslutet behöver inte verkställas, däremot kommer vissa effektiviseringar att ske. 

Resultatet efter extraordinära poster och VA ligger i nivå med enprocentsmålet de 

kommande två åren, år 2020 är nivån ca 5 mnkr eller 0,5% av skatter och bidrag.  
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Bostadsbyggande 

Alliansen har föreslagit ett antal byggprojekt för att fler ska kunna bo och leva i Salems 

kommun.  

Rönninge centrum fullföljs med bostäder i Torghuset och i kv. Flädern 

(“Busstorgskvarteret”). I Salem förväntar vi oss byggstart för Bovieran (vid Fårhagen) 

under första kvartalet 2018. Södra Hallsta ska nu tas fram mot ett planuppdrag och 

planeringsavtal. Glädjande nog finns 25 förslag som i princip alla svarar upp mot 

prospektets nivå på ca 200 bostäder.  

Salems centrum-projektet är inne i en förhandlingsfas som ska kunna leda till förslag till 
planeringsavtal och start för en planeringsfas. I budgeten finns förslag på två tjänster som 

ska kopplas till projektet på investeringssidan, att rekryteras nu.  

Utöver dessa förslag planeras hyresrätter i Norra Vitsippan (Prästbodavägen), 

ombyggnad av ett antal mindre lägenheter i Trekanten (Söderby Gårds väg), planering av 

ett mindre flerbostadsprojekt i Boktorp (Salarpsbacken) dessutom fullföljande av 

bostadsrätterna i kv. Trädgårdslunden (Rönninge centrum) samt kv. Rosstorp 

(Tallsätravägen).  
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Förslaget till Översiktsplan 2030 ska snart omsättas i ett utställningsförslag som ska leda 

till ett antagande under 2018. 

Miljö och klimat 

I Alliansförslaget finns flera förslag för att uppnå nationella mål på miljö- och 

energisektorerna. Kommunen har sett över indikatorerna för energibesparingar och 

antagit en strategi för övergång till elbilar i den kommunala fordonsparken. Denna 

strategi stöttas nu upp av anslag för laddstolpar för kommunens kommande elfordon 

med totalt 1 mnkr de kommande tre åren. För allmänheten driver kommunen ett arbete 

med att etablera laddstolpar kring Rönninge station.  

Tidigare deponier vid Ersboda ska åtgärdas. Efter provtagningar finns nu förslag framme 

på åtgärder. Det politiska ansvaret för investeringen på ca 2 mnkr överförs till 
Kommunstyrelsens Tekniska utskott,  eftersom Bygg- och Miljönämnden betonat sitt 

tillsynsansvar för projektet.  

Arbetet med att förbättra sjöarnas hälsa går vidare. Dånviken lider av alltför låg 

vattenomsättning vilket lett till problem med algblomning. I Alliansens budget ingår 100 

tkr för en förstudie av åtgärder för bättre vattenomsättning i Dånviken. En väg är att 

prova att tillföra rent färskvatten i sjön, vilket lett till goda resultat i Långsjön på 

Södertörn.  

Ny  grundskola i Fågelsången 

Planeringen för den nya grundskolan fortlöper enligt plan. Detaljplan ska antas under 

2018, målet är att skolan ska stå klar till höstterminen 2020. I förslaget till budget ingår 

också 40 mnkr extra i investeringar för att anlägga en idrottshall med samma planyta som 

Skogsängshallen och Säby Sim- och Sporthall. Det blir en mindre läktare,  fyra 

omklädningsrum och möjligheter att dela av hallen för bästa möjliga lektionsutnyttjande. 

Tillfartsväg ska anläggas från Säbytorgsvägen i det norra alternativet, d v s med infart 

mittemot Säby bollplan. Ett lämpligt antal parkeringsplatser anläggs utmed tillfartsvägen 

för att inte störa boende i närområdet.  

Näringslivspolicy 

Salems kommun kommer under 2018 att ta fram en ny näringslivspolicy i tillsammans 

med företagarna och Näringslivskommittén. 
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Förbättrad tillgänglighet och fritidsutbud i Garnudden 

Rådet för funktionshinderfrågor har tagit initiativ till LONA-projektet i Garnudden som 

innebär gångstråk, grillplatser och enklare motionsredskap. Detta kompletteras nu av 

investeringar i “utegymmet” i Garnudden som alla kommuninvånare kan använda.  

Gång- och cykelvägar 

Alliansen föreslår nya utbyggnader av kommunens gång- och cykelvägsnät (GC). 

Realiserandet av kommunens gång- och cykelplan drivs vidare. Gång- och cykelvägen 

genom Karlskronaviken,  näset över Dånviken mot Östertälje inleds före årsskiftet. 

Förnyade insatser sker för att uppdatera genomförandeavtalet och utföra fler 

undersökningar för att kunna bygga en bro med god stabilitet. GC-väg byggs också 

genom Solliden mot Toredal. Den sista delen av GC-bana/GC-väg från Rönningevägen 

mot Salemsvägen ska planeras och genomföras i samband med Södra Hallsta-projektet. I 
investeringsbudgeten finns årliga anslag på 2 mnkr för ytterligare GC-vägar. Alliansens 

förslag är att under 2018 göra en förstudie av en GC-väg längs Salemsvägen från 

Tvärvägen till “Välkomstmonumentet” nere vid motorvägen. Salems kommun har också 

förhoppningar om att Trafikverket ska påbörja planera för en GC-väg från Fiskarhagen i 
Botkyrka,  via Bergaholmsvägen (“Gamla Riksettan”) mot Södertälje.  

Mottagande av nyanlända 

Salems kommun tar sin del av mottagandet av nyanlända efter anvisning från 

Migrationsverket samt ensamkommande barn. 

Nyanlända med PUT (permanent uppehållstillstånd) samt ensamkommande barn 

År Anvisade nyanlända med 
PUT 

Ensamkommande barn 

2014 29 10 

2015 21 53 

2016 56 1 

2017 48 4 

Källa:  Socialförvaltningen 

Kommunen är skyldig att tillhandahålla bostäder för de nyanlända. Under tidigare år har 

kommunens samarbetsavtal med Akelius gett tillräckligt med hyresbostäder. När 
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Anvisningslagen beslutades som en följd av den stora flyktingvågen 2015, beslöt 

kommunen att ta fram platser för tillfälligt boende i paviljonger. Tre platser av totalt nio 

har vunnit laga kraft, av dessa finns nu paviljonger vid Skyttorpsskolan och södra 

Vitsippan. Därutöver har kommunen tecknat avtal med en privatvärd om 10 

enrumslägenheter. Dessa bostäder bör vara tillfyllest under 2018. Socialnämnden får 

ytterligare 1,4 mnkr i anslag för att täcka kostnadsökningar m m för de nya bostäderna. 

Ordning och trygghet i och kring  Salems centrum m m 

Sedan tryggheten i och kring centrum påverkats negativt startades under våren ett 

tillfälligt samarbete med centrumägaren om väktarinsatser. Det är oacceptabelt att vår 

kommun, med vår särskilda inriktning på trygg boendemiljö, ska behöva utstå otrygghet i 
vårt centrum. Att förebygga otrygghet och möta störningar är polisens uppgift och 

kommunen har frekventa kontakter med ordningsmakten. Men polisen tvingas ofta 

prioritera andra brottsmiljöer. Kommunen kommer därför att fortsätta anlita väktare för 

att undvika hot och störningar, framför allt i och kring Salems centrum. 

IT-satsningar 

Kommunen avser dela på en tjänst som dataskyddsansvarig med andra kommuner. Den 

dataskyddsansvarige ska,  enligt antagen EU-förordning som vid halvårsskiftet 2018 blir 

svensk lag, ansvara för att kommunen följer det regelverk som nu antagits. Syftet är att 

skydda medborgarnas integritet, bl a att slippa förekomma i offentliga dataregister, 

något som leder till merarbete och innebär en komplicerande faktor för kommunerna.  

Kommunen föreslås övergå till ett enhetligt och IT-baserat projektsystem för kommunala 

byggen, medel anslås i investerings- och driftbudget.  

Målförändringar 

Inom ramen för denna budget föreslås smärre ändringar bland målen och indikatorerna, 

dels för övergripande mål, dels för några nämndmål. Bl a kommer målet om god 

boendemiljö att riktas om då Salems kommun bör jämföra sig med Stockholms län hellre 

än Södertörn. Indikatorerna för miljöbilar och energiförbrukning förändras. Indikatorerna 

under personalmålet har förändrats för att bli mer rättvisande. Kommunstyrelsen har fått 

ett nytt nämndmål för IT-verksamheten. Det finansiella målet om låneskuld per invånare 

korrigeras till att mäta låneskulden exklusive VA. 

Investeringsbudgeten 

Förslaget till investeringsbudget omfattar 393 mnkr under planperioden 2018-2020. Den 

nya skolan i Fågelsången samt förskolan i Södra Hallsta är tills vidare beräknade efter 

nyckeltal,  dock höga sådana med kostnadsbuffertar. Närmare projektering ska ge  mer 
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precisa kalkyler. Även åren efter planperioden innehåller stora investeringar i framför allt 

förskolor.  

Investeringsbudgeten innebär en låneskuld på omkring 31 500  kr/invånare. Vårt 

finansiella mål hänvisar till genomsnittsnivån för kommunernas låneskuld i Stockholms 

län. Eftersom de flesta av våra länskommuner inte räknar med lånen för VA är det mer 

rättvisande om Salems kommuns beräkningar korrigeras med hänsyn till detta. För vår 

del innebär det att beräkningen kan reduceras med  7 600 kr/inv vilket lägger oss på 23 

975 kr/inv, under länets genomsnittsnivå på 24 437 kr/inv.  

Nämndvisa nyheter 

Totalt har nämnderna fått ramtillägg 2018 på 45 mnkr (5,5%) inkl. lönekompensation på 

2%. Ramtilläggen består främst av ökade anslag för befolkningsökningar, gällande avtal 

och förändrad lagstiftning. 

Kommunstyrelsen får 300 tkr extra att fördela till nämnderna för utbildningsinsatser 

under 2918. Kansliet erhåller medel för utbyte av en leasingbil för vaktmästeriet. Kansliet 

får också investeringsmedel för nytt intranät. Under 2018 sker en konsultinsats för att 

presentera en mer pedagogiskt upplagd exploateringsredovisning.  

Socialnämnden fick i juni ramtillägg på närmare 21 mnkr. Inom nämndens område ska 

vissa effektiviseringar ske i form av ett totalt uppdrag på 2,6 mnkr fr o m 2019. Nämnden 

har beslutat att beställningar av livsmedel o dyl ska göras via internetleverantörer istället 

för manuella inköp i butik. Hemtjänstpersonalen ska hjälpa de äldre med beställningar via 

internet. Denna förändring innebär en nettobesparing i form av minskad arbetstid på 700 

tkr.  Istället för att hemtjänstpersonalen tvättar i den äldres hem ska tvätten upphandlas 

för snabb återleverans till hemmet, vilket förväntas spara 400 kr. Nämnden utreder också 

frågan om att utnyttja den kollektivavtalsbestämda veckoarbetstiden fullt ut, vilket 

innebär 37,0 tim/v mot den idag praktiserade 36,25 tim/v. Detta beräknas spara 1,5 

mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett ramtillägg på närmare 15 mnkr. Därutöver 

innebär Alliansens budgetförslag att det tidigare aviserade besparingsbetinget på 4,5 mkr 

för åren 2019 -2020 inte behöver genomföras. Det beror dels på att den senaste 

befolkningsprognosen pekar på en långsammare ökning av befolkningen och därmed ett 

lägre antal barn och elever dessa år än tidigare beräknats, dels på att budgetutrymmet 

förbättrats tack vara nya och gynnsammare skatteprognoser framöver. 
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Regeringen har ännu inte bekräftat att det heltäckande statsbidraget för “lärarlönelyftet” 

ska förlängas efter halvårsskiftet 2018. Vi förväntar oss dock ett beslut om detta. 

Alliansens förslag i denna budget innebär att lärarlönelyftet förlängs i samma takt som 

statsbidraget. SKL har pekat på att det finns effekter av sannolika 

pensionskostnadsökningar som idag inte täcks av statsbidraget. Dessa kostnadsökningar 

pekar främst mot 2020 och får finansieras inom Barn- och Utbildningsnämndens ram.  

Nämnden får ytterligare 1 mnkr för respektive år för IT-satsningar i skolorna. Därutöver 

skjuter nämnden till egna driftmedel. Salems kommun kommer därmed att nå en dator 

per elev i grundskolan (1:1) och en dator per fem elever i förskolan. I Rönninge 

gymnasium är standarden 1:1.  

Prishöjningarna för gymnasieutbildningarna i regionen blev lägre än väntat vilket medfört 

att nämnden sparat 700 tkr. 

Barn- och Utbildningsförvaltningen har arbetat förtjänstfullt med att möta hotande 

kostnadsexplosioner för skolskjutsar. Genom en framgångsrik upphandling i samarbete 

med Telge  Inköp har kommunen ingått ett nytt treårsavtal som resulterat i att 

kostnadsökningarna minimerats till 400 tkr per år. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

(MSB) ska reducera kostnader på ca 600 tkr fr o m 2019, som närmast är att beteckna 

som kostnadsförflyttningar till kommande år. MSB får 162 tkr i nettomedel för en ny 

bygglovshandläggare på Bygg- och Miljöenheten, vilken till största delen ska täckas med 

ökade intäkter från avgifter.  

VA-taxan höjs de kommande åren enligt följande: 

2018 + 1:00 kr/kbm

2019 + 2:00 kr/kbm

2020 + 2:00 kr/kbm

Höjningarna är en följd av att nya VA-investeringar sker i kommunen samt ökade 

kostnader i SYVAB. SYVAB står inför investeringar på över 1,2 miljarder kr under de 

närmaste åren, vilket kommer att medföra ytterligare höjningar av VA-taxan. 

Kultur- och Fritidsnämnden fortsätter åtgärderna för att öka flickors aktiviteter och 

deltagande i föreningslivet. Besöken på biblioteket och på fritidsgården utvecklas 

positivt. Som tidigare nämnts kommer “utegymmet” i Garnudden att utökas. År 2020 
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planeras golvet i Säby Sim- och Sporthall att bytas ut. En restaurering av simhallen finns 

med i investeringsbudgeten, men möjligheterna att samordna denna med Salems 

centrum-projektet ska först utredas. 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 

2017-10-24. 

Lennart Kalderén 

Kommunstyrelsens ordförande 

070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Mål, budget och skattesats 2018 samt ekonomisk plan 
2019-2020 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens  förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år
2018, ekonomisk plan för åren 2019 och 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad
2017-10-24.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för
Salems kommun år 2018 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga.

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

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

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

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

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

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning
till revisorernas budgetäskande: 653 tkr (2018), 656 tkr (2019) och 659 tkr (2020).

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2018 till 19:67 kronor per
skattekrona.

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

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2018.

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA- taxan för år 2018 ska höjas med 1 kr per
m3. För år 2019 ska höjning ske med ytterligare 2 kr per m3.

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
● Resultat, exklusive  avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 211

mnkr under perioden 2018-2020
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● Upptagande av nya lån med 232  mnkr under planperioden, varar 113  mnkr
år 2018 , 55  mnkr år 2019 och 64 mnkr år 2020.

Kommunstyrelsens beslut  för egen  del 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för
kommunstyrelsen år 2018 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga.

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2018-2020 beslutades av 
fullmäktige 2017-06-15. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag 
som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL.  

Den svenska ekonomin bedöms av SKL efter några år av stark tillväxt vara i en 
högkonjunktur som kommer att stärkas ytterligare under det kommande året. SKL räknar 
därefter med en återgång till ett konjunkturellt normalläge med betydligt lägre 
tillväxttakt.  Efter en tid av minskad arbetslöshet och ökat antal arbetade timmar 
förväntas nu sysselsättningsnivån plana ut över tid. Detta beroende på att de som är 
väletablerade på arbetsmarknaden till stor del är i full sysselsättning. Den avmattade 
sysselsättningsökningen får till konsekvens att tillväxten i det reala skatteunderlaget 
minskar - samtidigt som kostnaderna för Sveriges kommuner pga den demografiska 
utvecklingen ökar. (Källa:  SKL Ekonomirapport  oktober 2017) 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive  VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 12,5 mnkr för 2018, 9,8 mnkr 
för 2019 och 5,3 mnkr för 2020.  

Bakgrund 

Bedömning av samhällsekonomin 

(Källa: SKL Cirkulär 17:47 september 2017 samt Ekonomirapporten oktober 2017, SKL)

Ekonomin i Sverige har varit under återhämtning med en stark konjunktur.  SKL räknar 
därefter med en återgång till ett konjunkturellt normalläge med betydligt lägre 
tillväxttakt. BNP tillväxten beräknas bli ca 3,1% för år 2017 och 2,7% för år 2018  - för att 
därefter mattas av kring 1,6% de kommande tre åren.  

SKL bedömer att det främsta dragloket för svensk ekonomi är den egna inhemska 
efterfrågan. Bostadsbyggandet har varit högt och ökningen av den offentliga 
konsumtionen likaså. Det senare är bland annat drivet av ett stort antal asylsökande. 
Bedömningen är nu att antalet nya ansökningar minskar kraftigt vilket kommer att ha en 
positiv effekt på statens kostnadsutveckling. Effekterna på kommunerna kvarstår dock i 
flera år framöver -  i takt med att flyktingarna slussas ut till anvisningskommunerna. Inte 
minst måste bostadsfrågan lösas och fler utlandsfödda komma i arbete. De svenska 
hushållens ekonomi bedöms dock generellt vara god och de förväntas  framöver stå för 
en efterfrågetillväxt genom ökad konsumtion.  
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Kommunerna har under de närmsta åren bakåt haft goda år med starka ekonomiska 
resultat och ett växande realt skatteunderlag. Framåt i tiden ser den svenska kommunala 
ekonomin mer problematiskt ut. Det är sedan länge känt att kommunerna står inför en 
demografisk utmaning till följd av allt fler äldre med tillkommande kostnader för bl a 
äldrevård. Till detta kan nu adderas ett befolkningstillskott tack vare migrationen och ett 
ökat barnafödande. Den totala befolkningsökningen kommer att ställa stora krav på 
utbyggnad av den kommunala servicen i form av t ex skola, socialtjänst, 
kulturverksamhet, infrastruktur och bostadsbyggande. Sammantaget är bilden att 
ökningen i kommunernas skatteunderlag inte kommer att räcka till för att finansiera de 
framtida kostnadsökningarna. SKL anger att kommunerna kommer att ha ett finansiellt 
underskott om ca 39 miljarder kronor år 2021 om inte nya stora förändringar görs.  

SKL  pekar därför på behovet av statsbidrag, verksamhetsutveckling genom ny teknik och 
vikten av mer framgångsrik integration så att fler kommer i arbete. Salems kommun har i 
budgetberedningen tagit i beaktande de kostnader som i närtid förutspås uppkomma pga 
den demografiska förändringen. Kommunen arbetar tillika med en  långsiktig plan för 
förskole- och skolförsörjningen vilket också återspeglar sig i investeringsbudgeten för 
förskolor och ny grundskola. 

Tillväxten i ekonomin har givit  positiva effekter på sysselsättningen. Efterfrågan på 
arbetskraft är hög. Personalsituationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk 
av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 
Arbetslösheten förväntas plana ut jämfört dagens nivå och landa på ca 6,5% år 2021.  Det 
konjunkturella läget bedöms av SKL  ge effekter på timlöneutvecklingen (lönenivå i 
relation till antalet arbetade timmar.) Inflationen förväntas vara runt 2%. 
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Statsbidrag 
(Källa: SKL Cirkulär 17:46  september 2017) 
Regeringen har i sin budgetproposition adresserat kommunerna med flertalet 
statsbidrag. Framför allt lyfts statsbidrag för ökade resurser till välfärden i förnyade 
satsningar för år 2019 och år 2020. Dessa medel är generella statsbidrag, vilka är 
inräknade i skatteuträkningsmodellen, och därmed  medräknade  i kommunens budget. 
För några av statsbidragen är fördelningsgrunderna ännu oklara, alternativt att de ska 
sökas särskilt med kostnadsunderlag som grund. Förvaltningarna bevakar frågan 
nogsamt. Nedan kommenteras några av de beloppsmässigt mer omfattande posterna 
(belopp, benämning och beskrivning hämtad från SKL cirk 17:46): 

● Mer resurser till välfärden, 3,5 miljarder år 2019 samt 7 miljarder år 2020 
● 425 miljoner införs som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, via s.k. 

extratjänster. 
●  En miljard riktas till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 

år 2018, år 2019 riktas 3,5 miljarder och år 2020 riktas 6 miljarder 
● 500 miljoner riktas som en jämlikhetspeng till skolan år 2018 
● 500 miljoner riktas till socioekonomiskt eftersatta kommuner. 
● Ytterligare 250 miljoner till förstärkt bemanning inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. 
● Stimulansmedel om 350 miljoner införs för att öka motivationen att delta i daglig 

verksamhet. 
● 300 miljoner satsas för gratis simskola och ytterligare 250 miljoner för avgiftsfria 

aktiviteter för barn under skollov (200 finns redan i år). 

Skatteunderlaget  
(Källa: SKL Ekonomirapport oktober 2017) 

SKL prognostiserar att kommunernas skatteunderlag efter några år av ökad tillväxt 
kommande år bromsar in till en långsammare tillväxt. Detta då konjunkturen går in i en 
mer normal nivå och sysselsättningsökningen successivt avmattas. Samtidigt förväntas 
priser och inflation stiga varför den reala tillväxten förväntas bli väsentligen lägre än den 
nominella. 
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Budgetberedningens förslag – budget 2018 

I budgetarbetet har beredningen särskilt fokuserat på  frågor av ekonomisk karaktär 
gällande kommunens förskolor och skolor. Följande bör omnämnas: 

● beredningen skjuter till extra drift- och investeringsmedel för att öka
datortätheten i förskola och grundskola. Förskolan beräknas uppnå datortäthet
1:5 och grundskolan 1:1. Detta i linje med den digitala strategi Skolverket antagit. 

● beredningen planerar för fortsatt satsning på lärarlönelyft - så länge statsbidrag
finns att söka inom området. Det noteras att en långvarig nivåhöjning av
lärarlönerna kommer att leda till ökade kostnader för förmånsbaserade
pensionskostnader. Dessa kostnader kompenseras inte av statsbidraget och
förväntas i framtiden bäras av Barn- och utbildningsnämnden inom befintliga
ramar.

● i ramarna för Barn- och utbildningsnämnden antagna besparingar om 4,5 mnkr,
år 2019 och år 2020,  återkallas och genomförs ej som en del i detta
budgetförslag.

I  vårens beslut om ramar 2018-2020 uppdrogs  nämnderna att återkomma med 
besparingsförslag motsvarande 8,1 mnkr för år 2019-2020. Beredningen föreslår efter 
avvägning att följande besparingar, ca 3,3 mnkr,  ska effektueras (ingår i redovisat 
budgetförslag: 

● Kommunstyrelsen: 150 tkr i besparing år 2019 respektive år 2020 - främst
konsultkostnader

● Tekniska utskottet: 612 tkr år 2019 och 542 tkr år 2020  - avseende förskjutningar 
i skötselkostnader och justerade hyresintäkter.

● Socialnämnden: 2 600 tkr år 2019 och år 2020 - avseende justering arbetstider
inom avtal samt förändrad hantering av matinköp och tvätt inom hemtjänsten

Budgetförslag  i jämförelse  med beslutad  ram 
(tkr) Ram Förslag Differens Not 

Kommunledning och stab -18 850 -19 886 -  1 036 a) 

Ekonomienheten (inkl SBF) -14 192 -14 309 - 117      b) 
KF/KS anslag till förfogande -3 775 -3 225 550      c) 

HR-enheten - 8 346 -8 389 - 43 d) 

IT-enheten -12 508 -12 530 - 22      e) 

Miljö- o samhällsbyggnadsförvaltning -67 253 -67 415 -162      f) 
Exploatering Mark, Tomtförs, netto 25 574 23 574 -2 000 g) 

Bygg- o miljönämnd -2 515 -2 799 -284 h) 

Kultur- o fritidsnämnd -15 604 -15 659 -55       i) 
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Barn- och utbildningsnämnd -457 713 -460 211 - 2 498       j) 
Socialnämnd -268 560 -271 433 -2 873      k) 

Övriga nämnder/förvaltningar -1 710 -1 710 0  

Summa exkl VA-verksamhet -845 452 -853 992 -8 540  

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 5 253 5 253 0  

Pensionskostn. inkl löneskatt etc -21 884 -18 379 3 510       l) 
Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg 3 422 3 422 0  

Avskrivningar exkl VA & överlåtelser  -43 363 - 44 461 -1  098    m) 

Summa nettokostnader exkl VA -902 024 -908 152 -6 128  

Summa skatter och bidrag 949 400 947 823 -1 577  

Finansiella intäkter 4 148 4 182 34 n) 

Finansiella kostnader exkl ränta TAC  -9 656 -7 781 1 875 n) 

Resultat exkl VA  41 868 36 072 -5 796  

Resultat VA -462 -25 437 o) 

Resultat inkl VA  41 406 36 047 -5 359  

Resultat inkl VA exkl jämf stör poster 15 832 12 473 -5 304  

Resultat exkl VA och jämf stör poster 16 294 12 498 -5 741  

Kommentarer till differensbeloppen mellan ramarna och budgetförslaget (tkr): 

a. Nämndutbildning 300, utv exploateringsredov 400 tkr, rapportverktyg 
                            60 tkr, grannsamv 25 tkr, Södertörn kommunikation 30 tkr, licens 
intranät 
                            85 tkr, leasingbil vaktmästeriet 96 tkr, PO-påslag 40 tkr 

b. Licens projektsystem 75 tkr, PO påslag 42 tkr 
c. Dataskyddsombud 450 tkr, minskning anslag KS till  

                            förfogande  -1000 
d. PO-påslag 43 tkr 
e. PO-påslag 22 tkr 
f. PO-påslag 162 tkr 
g. Justering exploateringsbudget 
h. Bygglovshandläggare (netto) 162 tkr, förstudie vattenkvalitet Dånviken 

                            100 tkr, PO-påslag 22 tk 
i. PO-påslag 55 tkr 
j. Nytt skolskjutsavtal 420 tkr, justering prisuppräkning gymnasium - 700 
tkr 

                            utökad datortäthet grundskola (1:1) samt förskola (1:5) 1 000 tkr, 
                            PO-påslag 1 778 tkr 

k. Tillkommande kostnader paviljonger 1 440 tkr, PO-påslag 1 433 tkr 
l. Omfördelat PO-påslag vs nämnder enligt ovan -3 597, övrigt 87 tkr 
m. Justering avskrivningar pga investeringstakt 1 098 tkr  
n. Justering pga nya räntenivåer (framför allt avs lån) 
o. Justering VA resultat i enlighet med ny budgeterad taxa 
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Av bilaga 1 framgår per nämnd vilka förändringar som skett mellan nämndernas 
budgetramar och budgetberedningens förslag. 

VA-verksamhetens  ekonomi 

Det egna kapitalet för VA-verksamheten ska över tid balanseras till noll. Vid utgången av 
år 2017 prognostiseras det egna kapitalet uppgå till ca  -1,5 mnkr. Vid beräkning av 
framtida avgiftshöjningar har hänsyn tagits till balansering av det egna kapitalet över tid. 
Det egna kapitalet beräknas vara 206 tkr år 2020. Denna ekonomiska planering 
förutsätter en höjning av VA-taxan motsvarande 1 kr/m3 för år 2018 , 2 kr/m3 för år 2019
och 2 kr/m3 för år 2020. Beslut om sådan taxehöjning fattas såsom en del av detta 
beslutsärende. 

Utveckling pris, resultat  och eget kapital  VA verksamheten 

Benämning Progn 2017 Budg 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Beräknat prishöjn behov 3,00 kr/m3 1,00 kr/m3 2,00 kr/m3 2,00 kr/m3 

VA resultat (tkr) -396 -25 1 572 175 

VA eget kapital (tkr) - 1 516 -1 541 31 206 

Kommunens skatteintäkter och bidrag  

Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salems kommun. 

(mnkr) Prognos Budget Plan Plan 

2017 2018 2019 2020 

Egna skatteintäkter 772,7 800,7 826,4 853,4 

Slutlig skatteavräkn föregående år 1,4 

Slutlig skatteavräkn innev år -5,8 

Slutlig avräkning 2018 -3,0 

Summa skatteintäkter 768,3 797,7 826,4 853,4 

Inkomstutjämning 54,5 47,4 46,6 51,9 

Kostnadsutjämning 60,5 67,7 61,9 59,8 

Regleringsbidrag/-avgift -0,2 2,5 7,6 11,4 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Införandebidrag 0 0 0 0 

LSS-utjämning -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Summa utjämning 112,2 115,0 113,5 120,5 

Fastighetsavgift 28,5 29,8 29,9 29,9 

Statlig bidrag (bas antal migranter) 5,1 5,3 3,6 2,2 
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Summa intäkter 914,1      947,8 973,4 1006,0 

Vid skatteberäkningen har hänsyn tagits till uppdaterad befolkningsprognos, baserad på 
uppdaterad plan för bostadsbyggande, samt i budgetpropositionen tillkommande 
generella statsbidrag (välfärdsbidragen). 

Revisorernas budgetförslag 

Revisorerna har i sitt budgetförslag utgått från den av fullmäktige fastställda ramen för 
budget-/planperioden. Revisorernas budgetäskande föreslås överlämnas till fullmäktige 
för beslut utan ställningstagande i kommunstyrelsen. 

Investeringsbudget 

Samtliga investeringsäskanden har prioriterats i kommunledningsgruppen inför 
budgetberedningen. En del investeringar har lagts in med nyckeltalsberäknade belopp i 
avvaktan på en mer detaljerad kalkyl. Budgetberedningen har efter genomgång av 
investeringsäskandena tillstyrkt investeringar enligt nedanstående tabell. 

Investeringsram (mnkr) 2018-2020 2018 2019 2020 

Reinvesteringar 70,2 25,4 29,3 15,5 

Nyinvesteringar + överf 2017 394,4 128,0 114,6 151,8 

Exploateringar gata och mark -42,6 5,1 -21,8 -25,9 

Investeringar VA 16,1 5,4 5,4 5,3 

Exploateringar VA 5,6 11,3 -7,9 2,2 

Summa investeringar 443,7 175,2 119,6 148,9 

Finansierat av resultat före 
avskriv, exkl exploateringar 

211,2 62,2 64,5 84,5 

Finansiering egen likviditet 0 0 0 0 

Finansierat av lån (netto) 232,6 113,0 55,1 64,5 

Låneskuld/invånare, exkl VA Kronor 23 975 

Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak tre sätt: med befintlig likviditet vid 
ingången av perioden, med resultat exklusive avskrivningar och med lån. Den likviditets- 
nivå som beräknas finnas i kommunen vid årsskiftet är den nivå som vi vill hålla framöver. 
Framtida investeringar, 443,7 mnkr under planperioden, kommer därför att finansieras 
genom resultat om 200,2 mnkr samt genom nyupptagande av lån om 232,6 mnkr. 
Låneskuld per invånare, exkl VA  skuld, blir i förslaget 23 975 kr vid utgången av 
planperioden, att jämföra med det senast kända måltalet 24 437 kr (länssnitt 2016). 

Salems kommun arbetar aktivt med tillskapande av nya bostäder. Till följd av bla detta 
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stiger kommunens invånarantal, inte minst ökar antalet barn i kommunen. Som en del i 
kommunens planeringsunderlag för investeringar finns därför poster avsatta för framtida 
byggnationer av förskolor och grundskola. I planeringsarbetet kalkylerar kommunen med 
en produktionskostnad om ca 31 tkr/m2, inkl riskreserv,  för denna typ av lokaler. 
Erfarenheter från andra kommuners genomförda byggnationer visar på en genomsnittlig 
produktionskostnad om ca 25 tkr/m2 - men med betydande variationer beroende på 
förutsättningar, utformning och konjunktur. Kommunen räknar med att vi fram till år 2025 
behöver skapa ca 8 500 m2 nya förskolor/skola för kommunens barn. De 
investeringposter som finns med i planeringsunderlaget för förskolor och skola under 
planperioden (249 mnkr) kommer att åtföljas av investeringsbelopp längre fram. 
Tidpunkt för dessa beror på i vilken takt kommunens invånarantal expanderar genom 
byggnationer och demografiska förändringar. Beloppets storlek är också beroende av 
framtida val uppförande- och driftsformer. 

I investeringsbudgeten ingår också kommunens exploateringsprojekt. Beredningen vill 
särskilt lyfta fram Salems centrum som varandes ett för kommunen stort och viktigt 
projekt - men fortfarande i ett tidigt skede planeringsmässigt. Den exploateringsbudget 
som finns för projektet är synnerligen preliminär och kommer framledes, i takt med 
projektering och kommersiella överenskommelser, att växa fram på såväl intäkts- som 
kostnadssidan. Beredningen har dock redan nu beslutat att inför år 2018 tillskjuta 
projektbudget för två nya tjänster varav en teknisk samordnare och en erfaren 
projektledare/exploateringsingenjör. Detta för att säkerställa projektets kvalitet med 
avseende på resurs och kompetens. 
 

Amortering av lån  
I all huvudsak planeras kommunens likviditet att nyttjas för den löpande driften. 
Kommunen bedömer inte att det finns något större utrymme för amorteringar då 
kommunen går in i en investeringsintensiv planperiod. Om resultat- och 
likviditetssituationen så tillåter kan dock kommunen komma att  göra extra amorteringar 
under planperioden. 

Skattesats för år 2018 
Enligt kommunallagens 8 kap 6 § ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten 
under nästkommande budgetår. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2018 till 19:67 kronor per 
skattekrona vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. 
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Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamheterna  
Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om mål för 
de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar fullmäktige om sina mål i 
samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närmaste treårsperioden.  

Kommunfullmäktiges mål 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de 
övergripande målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Salems 
kommun Mål och Budget 2018. Beslutet ska gälla från och med 2018-01-01. 

Vid bokslutsberedningen för år 2016 framkom behov av att justera indikatormålvärdet 
kopplade till tre av de kommunövergripande målens indikatorer samt behov av att 
förändra definitionen för en indikator och dess målvärde. Kommunstyrelseförvaltningen 
har haft i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga indikatormålvärden och lämplig 
definition. 

Övergripande mål 4 - Boendemiljö 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 4 har följande lydelse: Salems kommun ska 
erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer. Målutfallet mäts via en indikator,  
“Boende - Bostäder”, från SCB:s Medborgarundersökning och frågan som mäts är: “Hur 
ser du på möjligheten att hitta bra boende?” Nuvarande indikatorintervaller är grönt: 6,1 
eller högre, gult:  5,9 - 6,0 eller rött: 5,8 eller lägre. 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera målet utifrån ett 
Stockholms läns-perspektiv. Förvaltningen föreslår att målet får följande lydelse: Salems 
kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer. 

Då det föreslagna målet riktar sig mot en jämförelse med Stockholms län föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att indikatormålvärdet sätts till genomsnittet för 
Stockholms län  eller högre utifrån SCB:s Medborgarundersökningens resultat. Detta för 
att säkerställa att vi verkligen mäter det som avses att mäta och ge ökad validitet.  

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
indikatorintervallet sätts till: 
Grönt: Genomsnittet för Stockholms län eller högre 
Gult: Det lägsta resultatet för en Stockholms kommun upp till genomsnittet för 
Stockholms län 
Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet för en kommun i Stockholm län  

Viktning: 34 procent 

Kommunstyrelseförvaltningen har vidare funnit att då övergripande mål 4 endast mäts 
med en indikator finns det behov av att förbättra mätningen av målet. I SCB:s 
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Medborgarundersökning ställs ytterligare två frågor kring bostäder: Hur ser du utbudet 
av olika typer av boendeformer? Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? Att utöka 
mätningen med dessa två frågor som indikatorer skulle utöver att ge en bra och bred 
mätbild även ge en viktig inblick i hur kommunens arbete med boende och boendemiljö 
uppfattas i sin helhet av medborgarna.  

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att antalet indikatorer till övergripande 
mål 4 utökas med följande två frågor samt att indikatorintervaller sätts utifrån SCB:s 
Medborgarundersökning och genomsnittsresultatet för kommunerna i Stockholms län. 

Hur ser du utbudet av olika typer av boendeformer?  
Grönt: Genomsnittet för Stockholms län eller högre 
Gult: Det lägsta resultatet för en Stockholms kommun upp till genomsnittet för 
Stockholms län 
Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet för en kommun i Stockholm län  

Viktning: 33 procent 

Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? 
Grönt: Genomsnittet för Stockholms län eller högre 
Gult: Det lägsta resultatet för en Stockholms kommun upp till genomsnittet för 
Stockholms län 
Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet för en kommun i Stockholm län 

Viktning: 33 procent  

Övergripande mål 5 - Hållbar miljö 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 5 har följande lydelse: Salems kommun ska ta sitt 
ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.  

KSTU  och kommunfullmäktige har en gemensam indikator gällande kommunens 
energiförbrukning. Indikatorn mäter energiåtgången i kommunens samtliga fastigheter 
per kvadratmeter. KSTU beslutade den 17 maj 2017, § 58, att revidera 
indikatorintervallen då målvärdet för indikatorn var uppnått.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att även kommunfullmäktige reviderar 
indikatorintervallen. Intervallen 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. 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% uppnåtts, 
vilket gör att indikatormålvärdet att årligen minska med 2% inte längre fyller sitt 
ursprungliga syfte. Hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett arbete med 
att ta fram förslag på en ny lämplig indikator. 
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Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att indikatormålvärdet sätts till:  
Grönt: ingen ökning mot föregående år (2017) 
Gult: som mest 1% ökning sedan föregående år 
Rött: mer än 1% ökning 

Övrig information gällande mål 5: 
Den 15 juni 2017, § 34, beslutade kommunfullmäktige, efter förslag från tekniska 
utskottet (KSTU), att justera indikatorn för miljöbilar. Indikatorn mäter nu andelen 
fossilfria personbilar av det totala antalet personbilar som finns i kommunens 
fordonspark. Detta ska definieras som bilar med möjlighet att transporteras helt utan 
fossila drivmedel. Indikatorintervallen för år 2018 fastställdes enligt:  
Grönt: 15 % - 100 % fossilfria bilar 
Gult: 10 % - 14, 9 % fossilfria bilar 
Rött: 0% - 9,9 % fossilfria bilar. 
Vidare fastställdes även nya indikatorintervall för år 2019:  
Grönt: 30 % - 100 % fossilfria bilar 
Gult: 20 % - 29,9 % fossilfria bilar 
Rött: 0 % - 19,9 % fossilfria bilar 

Övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 7 har följande lydelse: Salems kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. Målutfallet mäts bland annat genom indikatorn, “Personal - 
Personalavgångar”, och definieras som ett genomsnitt av kommunens samtliga 
tillsvidareanställda exklusive pensionsavgångar. Nuvarande indikatorintervaller är grönt: 
6 % eller lägre, gult: 6,1 % - 8,9 % eller rött: 9 % - 100 %.  

Då Salems kommun mäter personalavgånger exklusive pensionsavgångar har vi ingen 
möjlighet till jämförelse med andra kommuner. I Kolada mäts avgångna 
tillsvidareanställda inklusive pensionsavgångar vilket är ett bredare mått än Salems 
definition men ger möjlighet till jämförelser. Det är en nyckelfaktor för att kunna jämföra 
och avgöra vad som är en normal/rimlig personalomsättning vid ett givet tillfälle. 

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att Salems 
kommun ska använda sig av Koladas definition för avgångna tillsvidareanställda (N00216) 
för att mäta personalomsättning.  

Dagens indikatormålvärde för att mäta kommunens personalomsättning är 6 %. Denna 
målsättning har funnits sedan 2012, och sattes efter de siffror som kommunens politiker 
då ansåg vara önskvärda, i en tid med låg personalomsättning. 

Sedan dess har kommunerna i Stockholmsregionen haft en mycket expansiv period, där 
personalrörligheten i flera yrkesgrupper har ökat dramatiskt. Detta gäller t.ex. lärare, 
socialsekreterare, men även personal inom samhällsbyggnadssektor. SKL publicerar 
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personalomsättning för olika kommuner utifrån Kommun- och landstingsdatabasen 
Kolada. 2016 är genomsnittet för Stockholms län 15 % och för Salems kommun 13 % 
enligt Kolada och deras definition. 

Utifrån dessa värden kan det inte längre anses som rimligt att Salem skulle kunna uppnå 
nuvarande målvärde på 6 % personalomsättning. För att klara det bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att mycket kostsamma åtgärder skulle behöva sättas in, 
som t.ex. en mycket stark och snabb löneutveckling. Vidare innebär 6 % omsättning på 
personal att anställningstiden i genomsnitt skulle vara drygt 16 år exklusive 
pensionsavgångar, vilket i flera yrken inte enbart är positivt. 

En viss omsättning på personal gör att verksamheterna lättare utvecklas då nyutbildad 
personal och personal med erfarenheter från andra organisationer kan bidra med nya 
idéer. Nytänkande är också ett av kommunens värdeord, och i någon mån skulle en 
alltför låg personalomsättning kunna stå i vägen för en strävan mot nytänkande. 
Samtidigt kan personalomsättning vara kostnadsdrivande, och kan stanna upp processer 
vilket kan leda till kvalitativa förluster. En balans mellan erfarenhet på plats och 
nytänkande är viktig att uppnå. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser även att kommunen dels bör jämföras mot länet, för 
att veta vilken nivå som är rimlig men också mot vad som är en önskvärd målsättning. 
Indikatormålvärdet bör läggas så att personalomsättningen både är önskvärd inom 
organisationen och dessutom harmonisera med den marknad som personalen inom 
kommunerna i Stockholms län för närvarande verkar inom. Med en attraktiv arbetsplats, 
i en för regionen relativt lugn miljö borde kommunen kunna nå lägre värden än 
Stockholms län. 

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
indikatormålvärdet sätts till:  

Grönt: Genomsnittet för Stockholms län eller lägre 
Gult: Över genomsnittet för Stockholms län med maximalt 2 procentenheter 
Rött: Över genomsnittet för Stockholms län med mer än 2 procentenheter 

Med 2016 års personalomsättning i Salem, enligt Kolada, på 13 procent blir 
genomsnittstiden för en anställning knappt 8 år, vilket kan vara en bra balans mellan 
stabilitet och nytänkande. Det ger en personalkår som är väl insatt i kommunens 
processer och kunskapsområden, men ger också utrymme för nytänkande i form av ny 
personal som kommer med nya erfarenheter från modern utbildning, eller med 
kompetens från andra kommuner och verksamheters sätt att arbeta.  

Olika yrkesområden har i det här sammanhanget mycket olika förutsättningar, så denna 
bedömning är utifrån ett genomsnitt för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser inte att varje förvaltning ska nå detta mål var för sig. 
Detta dels då olika förvaltningar har olika förutsättningar, och dels är flera förvaltningar 
för små för att trender ska kunna avläsas på ett meningsfullt sätt i denna långsiktiga 
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fråga. 

Övergripande mål 9 - Stabil ekonomi 

Målet stabil ekonomi mäts genom två indikatorer varav den ena indikatorn är långfristig 
skuld per invånare. Kommunens målvärde för den indikatorn är att inte ha högre skuld 
per invånare än senast kända genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. 

Kommunen har historiskt beräknat detta mått baserat på samtliga av kommunens 
långsiktiga låneskulder. Samtidigt kan dock konstateras att en betydande del av 
kommunens låneskulder (ca 135 mnkr per utgången av år 2017) avser investeringar i 
VA-nätet. De kostnader som är kopplade till finansiering av VA-nätet ska bäras genom 
VA-taxan av VA-kollektivet och ska inte belasta den kommunala ekonomin.  

Detta faktum, kombinerat med att flertalet övriga Stockholmskommuner har 
VA-verksamheten i separata VA-bolag (ej ingåendes i beräkning av genomsnittlig 
låneskuld för Stockholms läns kommuner), gör det mer rättvisande att exkludera den del 
av Salems kommuns skulder som avser VA-lån från det skuldbelopp som ska jämföras 
med genomsnittet av övriga Stockholmskommuner. 

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 
låneskuld per invånare från och med år 2018 för Salems kommun  - ska låneskulden 
definieras till att beräknas exklusive den del av långfristiga låneskulden som avser VA-lån. 

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

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

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

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

Detta i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 § Kommunallagen (1991:900) samt 
kommunens policy för god ekonomisk hushållning. 

För kommunstyrelsen att besluta för egen del - Kommunstyrelsens 
mål 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen för egen del  fastställer 
målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Kommunstyrelsen Mål 
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och Budget 2018. Beslutet ska gälla från och med 2018-01-01.  

Vid bokslutsberedningen för år 2016 framkom behov av att ta fram ett mål gällande IT för 
kommunstyrelsen samt att justera indikatormålvärdena för indikatorerna till tre av 
kommunstyrelsens mål. Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram 
förslag på mål och nya lämpliga indikatormålvärden. 

Nytt mål gällande IT 
Vid beredningen av årsbokslutet 2016 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till mål för kommunstyrelsen gällande IT.  Målet skulle ta sikte mot 
tillgänglighet, kommunikation, effektivitet och hjälpmedel för personalen. Vidare gavs i 
uppdrag att delar av it-enhetens interna mål skulle användas som indikatorer till målet.  

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram följande förslag: 
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att 
kommunens medborgare och medarbetare ska ha mycket god tillgänglighet av 
kommunens administrativa it-system.  

Tillgängligheten har adresserats med utgångspunkten att om de administrativa systemen 
fungerar har medborgarna god tillgänglighet till att kunna nå kommunens medarbetare 
via e-post samt att medborgarna gagnas av att personalen har tillgång till 
verksamhetssystemen som arbetsverktyg (hjälpmedel) och därmed kan bemöta 
medborgarnas behov. Tillgång till verksamhetssystemen skapar effektivitet i arbetet och 
god kommunikationen mellan medarbetarna i sig (e-post och chatt via Google) och 
mellan medborgare och medarbetare. 

Indikatorer  

Alltmer av det arbete som utförs inom kommunen kräver tillgång till digitala system, 
exempelvis Schoolsoft, Treserva, Agresso, Hypergene, eCompanion och Google. För att 
ovanstående mål ska kunna uppnås är det viktigt att säkerställa den digitala 
tillgänglighet. It-enheten har olika sätt att mäta den digitala tillgängligheten och vidtar 
därefter åtgärder om mätningarna indikerar låg tillgänglighet. It-enheten har utifrån 
mätningarna interna mål gällande tillgänglighet för kommunens digitala system.  

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att delar av it-enhetens mätningar 
och interna målnivåer ska användas som indikatorer till föreslaget mål. 

Indikator 1 (Viktning 40 %): 
Personalens tillgång till Internet under kontorstid.  

Grönt: 98 % eller högre under kontorstid 
Gult: 95 % - 97.9 % under kontorstid 
Rött: 94.9 % eller lägre under kontorstid 

Indikator 2 (Viktning 40 %): 
Andelen påbörjade ärenden inom 4 timmar hos kommunens IT-support. 
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Grönt: 90 % eller högre 
Gult:   75 -  89,9 % 
Rött:   74,9 % eller lägre 

Indikator 3 (Viktning 20 %): 
Antal påverkande attacker mot Salem kommuns Internetuppkopplingar. 

Grönt: 4 eller färre attacker under året 
Gult:  5 - 7 attacker under året 
Rött: 8 eller fler attacker  under året 

Justering av indikatormålvärden 
Vid bokslutsberedningen för år 2016 framkom behov av att justera indikatormålvärdena 
till tre av de kommunstyrelsens indikatorer.  De indikatorerna som behöver revideras är 
“Boende - Hitta bra boende”, “Boende - Utbud av boendeformer” och “Boende - Trivsam 
bebyggelse”.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att indikatormålvärdena revideras till 
genomsnittet för kommunerna i Stockholms län eller högre utifrån SCB:s 
medborgarundersökning. Då kommunövergripande mål 4 gällande boende siktar mot 
länet blir det en naturlig följd att även kommunstyrelsen jämför sig med Stockholms län. 

Indikator “Boende - Hitta bra boende” 
Kommunstyrelsens mål 4 A har följande lydelse: Kommunstyrelsen ska verka för att skapa
goda möjligheter att hitta bra boende. Målutfallet mäts via en indikator, “Boende - Hitta 
bra boende”, från SCB:s Medborgarundersökning och frågan som mäts är: Hur ser du på 
möjligheten att hitta bra boende? Nuvarande indikatorintervaller är grönt: 6,1 eller 
högre, gult:  5,9 - 6,0 och rött: 5,8 eller lägre. 

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att indikatormålvärdet sätts till 
genomsnittet för kommunerna i Stockholms län eller högre utifrån 
Medborgarundersökningens resultat:  
Grönt: Genomsnittet för Stockholms län eller högre 
Gult: Det lägsta resultatet för en Stockholms kommun upp till genomsnittet för 
Stockholms län 
Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet för en kommun i Stockholm län 

Indikator “Boende - Utbud av boendeformer”  
Kommunstyrelsens mål 4 B har följande lydelse: Kommunstyrelsen ska verka för att 
kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av boendeformer (hyres, 
bostadsrätt- och småhus). Målutfallet mäts via en indikator, “Boende - Utbud av 
boendeformer”, från SCB:s Medborgarundersökning och frågan som mäts är: Hur ser du 
utbudet av olika typer av boendeformer? Nuvarande indikatorintervaller är grönt: 5,8 
eller högre, gult: 5,6 - 5,7 och rött - 5,5 eller lägre. 
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Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att indikatormålvärdet sätts till 
genomsnittet för kommunerna i Stockholms län eller högre utifrån 
Medborgarundersökningens resultat:  
Grönt: Genomsnittet för Stockholms län eller högre 
Gult: Det lägsta resultatet för en Stockholms kommun upp till genomsnittet för 
Stockholms län 
Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet för en kommun i Stockholm län 

Indikator “Boende - Trivsam bebyggelse” 
Kommunstyrelsens mål 4 C har följande lydelse: Kommunstyrelsen ska verka för att 
kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam bebyggelse. Målutfallet mäts 
via en indikator, “Boende - Trivsam bebyggelse”, från SCB:s Medborgarundersökning och 
frågan som mäts är: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? Nuvarande 
indikatorintervaller är grönt: 6,8 eller högre, gult: 6,6 - 6,7 och rött: 6,5 eller lägre. 

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att indikatormålvärdet sätts till 
genomsnittet för kommunerna i Stockholms län eller högre utifrån 
Medborgarundersökningens resultat:  
Grönt: Genomsnittet för Stockholms län eller högre 
Gult: Det lägsta resultatet för en Stockholms kommun upp till genomsnittet för 
Stockholms län 
Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet för en kommun i Stockholm län 

 

 
 
 Per Almström 

Kommundirektör 

Maria Sandberg 
Verksamhetscontroller KSF 

Mats Bergström 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 

 
 Bilagor 

Bilaga 1, Resultaträkning 2018 - 2020 samt beskrivning av förändring mellan Ram och Budget 

Bilaga 2, Budget 2018, inkl investeringar, samt ekonomisk plan 2019 och 2020 

 

 















































































































































































































































 
 

Rönninge 2017-11-01 
 
 
Socialdemokraternas budgetförslag 2018 plan 2019 och 2020 
 
Salems kommun kan bättre. 
Socialdemokraterna vill göra det som är bäst för Salem. 
 
Vi vill leva upp till vår gemensamma vision  
 

Vår vision och utmaning inför 2020 
Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. 
Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende 
och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar 
god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva 
småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. 
Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för 
kommunens arbete. 

 

 
 
 
 
Vi är väldigt stolta över den utveckling som nu äntligen sker med nya bostäder som byggs 
och de framtidsplaner som är på gång. 
 
Vi har under många år ställt krav på bostadsbyggande i Salem. Vi har som vallöfte att det 
ska byggas minst 50 ungdomsbostäder under mandatperioden.  
Nu finns  det äntligen planer på ungdomsbostäder i Salems Centrum.. 
 
Vi har under flera år krävt utbyggnad av skollokaler. 
Bra att vi nu äntligen har kunnat komma överens om att bygga en ny skola i Fågelsången. 
När vi nu planerar för fler invånare så är det väldigt viktigt att det finns skolor, förskolor mm  
på plats när man flyttar in. 
 
 



Däremot vill vi att idrottshallen vid skolan planeras och byggs för att 
motsvara skolans behov. 
De 40 miljoner majoriteten vill lägga på en större idrottshall med 
läktare skulle medföra stora trafikstörningar i ett känsligt område. 
  
Den summan borde istället användas till att bygga en större hall i Lövhagen 
eller Bintebo. Alltså i något av de områden som fullmäktige beslutat är bra 
platser för en stor idrottsplats. 
Det skulle också ge de olika idrottsföreningarna mycket större möjligheter 
att själva påverka den idrottsliga verksamheten. 
 
En växande kommun behöver en samlad idrottsplats som vi alla kan använda  och vara 
stolta över. 
 
 
 
Socialnämnden 
 
Rätt till heltid 
Vi Socialdemokrater fortsätter ambitionen att ge all personal i äldreomsorgen rätt att arbeta 
heltid.  
Trygghetsboende 
Vi socialdemokrater vill också ha trygghetsboenden för äldre. Kommunen behöver 
undersöka marknaden för att finna en byggherre som vill bygga ett centrumnära 
trygghetsboende. 
 
Kultur och fritid 
 
Salems kommun behöver vara beredd att ta över driften av ishallen. Frivilliga eldsjälar ska 
främst arbeta med själva verksamheten inte driftsfrågorna. Det bör vara en självklar 
angelägenhet för kommunen att ha ansvaret för den personal som sköter kommunens 
anläggningar. 
Tillgänglighet 
Socialdemokraterna vill att kommunen fortsätter arbeta med tillgänglighetsanpassning. Vi 
anser att Möllebadet och gångvägarna genom Garnudssområdet ska ha hög prioritet. Bra att 
delar av denna satsning finns med i budgeten för 2018. 
Fotbollsplaner 
Fotbollsplanerna bör få belysning med prioritet för Prästbodaängen. 
Dessutom är det viktigt med konstgräs på någon av grusplanerna i Salemdelen. 
Studieförbund 
Salems kommun har inte något studieförbundsbidrag för vuxna. Vi vill att det införs. 
Kostnad 400.000 kr / år. 
Bibliotek 
Vi ser positivt på bibliotekets utveckling som en central  kulturmötesplats för kommunens 
invånare. 
 



 
 
 
Barn och utbildning 
Kulturskolan 
Sänk avgifterna till Kulturskolan så att fler får råd och  möjlighet att utnyttja en bra 
verksamhet. Sök de bidrag som den socialdemokratiska regeringen infört och tillför egna 
medel.  Totalt kostnad 400.000 kr / år 
Förskolan 
Mindre grupper i förskolan och skolan är viktigt för oss Socialdemokrater. Olika former kan 
användas och en bra start i det arbetet är att anpassa lokalerna. 
Fortbildning 
Fortbildning är viktig för personalen inom Barn och Utbildningsområdet. Fortsatt samverkan 
mellan skolorna tror vi också kan höja kvalitén. 
Besparing 2019 
Klokt att förslaget på sänkt skolpeng på 4,5 miljoner inte finns kvar i budgetförslaget från 
Alliansen. 
 
 
Bygg och Miljö 
Vattenkvalitet och deponier 
Salems kommun måste öka takten i arbetet att utreda övergivna deponier och att kontrollera 
vattenkvaliteten i våra sjöar. En viktig åtgärd för miljön i våra sjöar är att inventera avlopp 
utanför VA-område och säkerställa att dessa är godkända och inte förorenar sjöarna. 
 
Bra att vi nu ska ta hand om Ersboda deponien. 
 
 
Kommunstyrelse 
Underhållsplaner 
Salem måste fortsätta satsa på fastighetsunderhåll och vägunderhåll. Det är nödvändigt att 
ta fram en löpande underhållsplan som innebär att vi behåller värdet på kommunens 
fastigheter. Vi behöver också en löpande underhållsplan för gatunät inklusive parkvägar. 
 
När dessa underhållsplaner finns är vi Socialdemokrater beredda att tillföra mer medel för 
underhållsarbetet om det är nödvändigt. 
 
Personal 
Vi är oroliga för personalomsättningen i kommunen.  Viktigt att vi får en kontinuitet för att 
bevara och utveckla kompetens och goda relationer inom kommunen. En satsning på 
ledarskapet är viktigt för en kommun i utveckling.  
 
Lokaler i Rönninge 
Det kommer behövas någon form av kommunala lokaler i Rönninge Centrum efter 
utbyggnaden. Vi Socialdemokrater vill se någon form av ungdomslokal och informationsplats 
som är till för kommuninformation. 



Fastighetsinnehav 
När det särskilda boendet i Söderby Park byggdes ingick i avtalet en option att kommunen 
kan köpa fastigheten till ett fastställt pris. Vi kräver en ekonomisk utredning av detta. 

Socialdemokraterna yrkar att: 

driftsbudget 

● 400.000 kr tillförs BoU för sänkning av avgifterna till kulturskolan   2018-2020
● 400.000 kr tillförs KoF för att införa ett studiebidrag för vuxna         2018-2020 

investeringsbudget 
löpnummer 16 

● pengarna flyttas till Bintebo eller Lövhagen   (40 miljoner  2020)
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 87 KS/2017:266

Avgifter enligt socialtjänstlagen, timtaxa för hemtjänsten

Förvaltningen föreslår höjning av timtaxan för hemtjänst från och med 1 januari 2018. 
Timtaxan varierar mycket mellan Sveriges kommuner. När kostnaden för hemtjänsttimmar 
under en månad kommer upp till maxtaxa så stannar avgiften på den nivån. Maxtaxan är 
för närvarande 1991 kr/mån.

För brukare med låga inkomster så beräknas ett avgiftsutrymme och avgiften jämkas. Finns 
inget avgiftsutrymme behöver brukaren inte betala någon avgift alls. Som ett alternativ till 
servicetjänster inom hemtjänsten finns möjlighet för äldre att med RUT-avdrag köpa 
servicetjänster till ett timpris omkring 200 kronor. En person som har fyllt 65 år kan få 
skattereduktion upp till 50 000 kr.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 28 augusti och beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 25 juli 2017. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att höja timtaxa för hemtjänsten fr om den 1 januari 2018 
från 200 kr till motsvarande den ersättning hemtjänst, egen regi, erhåller per utför timme 
(2017 341 kr).

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

2







PROTOKOLLSUTDRAG
2017-10-30

1 av 1

Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 88 KS/2017:267

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av 
kommunens bollplaner

Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll, RSF, om nyttjanderätt 
och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Nytt förslag till avtal har 
förhandlats fram tillsammans med RSF.

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har tillsammans med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat fram ett förslag till nytt avtal med RSF. Avtalet är 
fyraårigt och sträcker sig tiden 2018-01-01 - 2021-12-31. Avtalet avser skötsel, drift och 
underhåll av Salemsvallen, Berga Bollplan samt Prästboda bollplan.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 augusti och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 augusti. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar driftsavtal för kommunens bollplaner med Rönninge Salem 
Fotboll 2018-01-01 till 2021-12-31.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av 
kommunens bollplaner
Förslag  till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftsavtal för           

kommunens bollplaner med Rönninge Salem Fotboll 2018-01-01-2021-12-31. 

Sammanfattning  av ärendet 

Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll, RSF, om           

nyttjanderätt och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Nytt förslag            

till avtal har förhandlats fram tillsammans med RSF. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har tillsammans med         

MSB-förvaltningen diskuterat fram ett förslag till nytt avtal med RSF. Avtalet är fyraårigt            

och sträcker sig tiden 2018-01-01-2021-12-31. Avtalet avser skötsel, drift och underhåll           

av Salemsvallen,  Berga Bollplan samt  Prästboda bollplan. 

Förändringar i avtalet 

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med RSF förhandlat fram ett förslag till avtal            

som bygger på tidigare avtal, med vissa förändringar: 

*Ersättningen till RSF för avtalet utökas till 479 tkr/år (2018 års medel, KPI-uppräkning            

finns inom budgetram för 2018).

*Säby bollplan utgår ur avtalet, då efterfrågan av grusplan ej föreligger

*Prästboda bollplan och Salemsvallens lilla bollplan tillkommer

*Miljöplan skall årligen upprättas

Finansiering 

Utökningen av avtalets innehåll vad avser en framtida bollplan på Prästboda ryms inom             

kultur- och fritidsnämndens budget för idrottsanläggningar, verksamhet 41111.  

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

Kultur- och fritidsförvaltningen: “Förslag till nytt avtal för kommunens bollplaner 2018-2021” 



Mellan Salems kommun, kultur- och fritidsnämnden, nedan 

kallad kommunen, och Rönninge Salem Fotboll, nedan kallad 

föreningen, har träffats följande 

Grå - borttagen 

understruken/kursiv - ny text 

DRIFTSAVTAL - BOLLPLANER 

§1

Avtalets huvudsakliga innehåll 

Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten avseende 

omnämnda objekt till föreningen på nedanstående villkor. 

Föreningen åtar sig att från och med tillträdesdagen genomföra 

och bekosta objektens drift, skötsel, reparationer och underhåll 

med de begränsningar som följer av nedanstående villkor. 

§2

Objekten 

Nyttjanderätten omfattar Salemsvallen, Prästboda bollplan och 

Berga bollplan med i förekommande fall tillhörande byggnader 

och anläggningar samt inventarier enligt specifikation (se bilaga 

1). 

Vid färdigställande av Prästboda bo/Jplan tillkommer denna 

anläggning i enlighet med de riktlinjer som gäller för övriga 

anläggningar inom avtalets ram och ersättning utgår (se§ 21). 

Om behov av bandyplan uppstår under avtalsperioden får 

sådant nyttjande överenskommas med föreningen. 

Objektens gränser framgår av kartor (se bilaga 2 - 4). 

Föreningen disponerar dessutom rätt till omklädning i Säby sim

och sportha/1, samt fyra st omklädningsrum i Nytorpshallen och 

Bergahallen efter skoltid. (se bilaga 5-6). 























PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 98 KS/2017:235

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL 
och LSS, 2a kvartalet 2017

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts enligt 
Sol och LSS, 2:a kvartalet 2017.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 99 KS/2017:285

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för 
nationella program i gymnasieskolan 2018

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom KSL 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från KSL. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg 
ska (inklusive programprislista 2018) ska vara fattade innan 1 december 2017. 

Ärendet behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 september 
2017 samt beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 augusti 2017. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2018 baserat på en genomsnittlig 
uppräkning om 1,80 %.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 100 KS/2017:259

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen våren 2018: 5 februari, 5 mars, 9 april, 28 maj.
Kommunfullmäktige våren 2018: 22 februari, 17 maj, 14 juni.

Kommunstyrelsen hösten 2018: 11 september, 1 oktober, 29 oktober, 3 december.
Kommunfullmäktige hösten 2018: 27 september, 22 november, 12 december. 

Kanslienheten har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
personal- och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).

KSAU våren 2018: 22 januari, 19 februari, 26 mars, 14 maj.
KSTU våren 2018: 24 januari, 21 februari, 28 mars, 16 maj.

KSAU hösten 2018: 28 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november.
KSTU hösten 2018: 30 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2017-08-23.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad
2017-08-23.

______________________

Beslutsexpediering
Alla nämnder
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jennie Portnoff
Kanslichef

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-
08-23.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad
2017-08-23. 

Sammanfattning av ärendet
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen våren 2018 Kommunfullmäktige våren 2018

5 februari 22 februari

5 mars

9 april 17 maj

28 maj 14 juni

Kommunstyrelsen hösten 2018 Kommunfullmäktige hösten 2018

10 september/ tisdag 11 september 27 september

1 oktober

29 oktober 22 november

3 december 12 december

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott 
Kanslienheten har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
personal- och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU). 
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KSAU våren 2018: 22 januari, 19 februari, 26 mars, 14 maj.
KSAU hösten 2018: 28 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november.

KSTU våren 2018: 24 januari, 21 februari, 28 mars, 16 maj.
KSTU hösten 2018: 30 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november. 

</BeslutsText>

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator

Delges
Nämnderna
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