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Ändring i renhållningstaxa 2019 från SRV
SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse den 23 maj 2018 hemställt att
kommunfullmäktige fastställer en ny renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2019.
SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2019 som innehåller en generell höjning
av taxan med 2,2 % enligt index, samt ett antal mindre justeringar.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 oktober 2018, § 94 och
finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i
enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 25
september 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari
2019.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emmatora Alfin
Gatu- och trafikingenjör
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Förslag till ändring i renhållningstaxa 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs
i enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad
2018-09-25.
2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1
januari 2019.

Sammanfattning
SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2019. Förslaget innehåller ett
förslag till en generell höjning av taxan med 2,2 % enligt index, samt innehåller ett antal
mindre justeringar.

Bakgrund
SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2018-05-23 hemställt att
kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och
med 1 januari 2019. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan
beslutas så snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda
kommuninvånare i god tid innan den börjar gälla.
Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en
taxehöjning på 2,2 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan.
Övriga förändringar i taxan är:
- Sänkning av hämtningsavgiften med 200 kr för tjänsten Sorterahemma för att
ytterligare stimulera hushållen att välja tjänsten. Utvecklingen av tjänsten har
varit positiv och överträffade SRVs årsmål för 2017.
-

Förstärkt incitament att sortera ut matavfallet. Trots att hushållen i allt större
utsträckning har valt abonnemang med matavfallssortering ökar inte de
insamlade volymerna i samma utsträckning. Då taxan för abonnemang Osorterat
inte höjs föreslår SRV att komplettera möjligheten för ägarkommunen att ställa
om abonnemanget med en felsorteringsavgift på 500 kr inkl moms, efter
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personlig kontakt och dialog förts med kund utan att avfallssorteringen
förbättrats. Förslag på skrivning i taxa 2019 beskrivs i bilaga 2.
-

Tydligare regler för att möta nya boendeformer. Taxan för
gemensamhetsanläggningar baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt
på 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Premisserna är dock något oklara och
för att förtydliga föreslår SRV att följande text adderas:
“En gemensamhetsanläggning erbjuds, där det är praktiskt möjligt, och där minst
fyra hushåll använder samma sorteringslösning och uppställningsplats.
Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens
avgöras av SRV i samråd med kund”.

-

Tydligare slamtjänster samt extra tjänster vid tömning av fettavskiljare. I taxan
2019 tydliggör SRV tjänsten Akuttömning där tömning inom 24 timmar utlovas.
SRV föreslår även förtydligande av tilläggstjänster för Restauranger och storkök
med fettavskiljare.

-

Ny taxekonstruktion för bottentömmande behållare då bottentömmande
behållare inte finns i SRVs eget sortiment samt att dessa kräver en större insats
från kunden, och därför ägs av kunden själv. För att möta upp utvecklingen av
bottentömmande behållare byggs taxekonstruktionen om där taxan inte
specificerar varje befintlig volym utan anger en besöksavgift samt en rörlig avgift
för tömning baserad på behållarens volym. Genom att sätta samma pris från 3,9
kbm till 5,0 kbm för Abonnemang Osorterat blir lösningen neutral för befintliga
kunden.

-

I taxa 2018 justerades priset för Abonnemang Osorterat vid enbostadshus för att
öka incitamentet till sortering. Motsvarande incitament skapas i taxa 2019 för
kunder tillhörande en gemensamhetsanläggning genom att deras pris höjs i
motsvarande grad. Effekten är en intäktshöjning med 400 tKr.

-

Övergångstaxan avseende matavfallsstortering för flerbostadshus har tagits bort
då många är klara med sin process och har valt sorteringsalternativ, eller är i
dialog med SRV. Övergångstaxan för enbostadshus samt
gemensamhetsanläggningar är kvar även under 2019 trots att alla hushåll har
fått erbjudandet. Bakgrunden är att ge de föreningar som har svårt att hitta plats
för uppställning utökad tid.

För SRVs motiveringar till förändringarna i sin helhet och analys av konsekvenser, se
bilaga 2.
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Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatuchef

Bilagor
1. Förslag till förändringar av Taxan 2019
2. Förslag till förändringar av Taxan 2019, jämförelse med 2018
Delges
Kommunstyrelsen
Arkiv
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Placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems Kommun
Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska
belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Förvaltningen av dessa medel styrs av
föreskrifterna i dokumentet “Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser” som antogs av kommunfullmäktige år 2009.
Den nuvarande placeringspolicyn (“Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser”) och förvaltningen av medlen, har varit mycket lyckosam fram tills nu.
Sedan dess antagande 2009 har dock förutsättningarna på de finansiella marknaderna
ändrats markant, framförallt på räntemarknaden. Detta är ett resultat av bland annat
Riksbankens expansiva penningpolitik som fått räntorna att falla kraftigt de senaste åren.
Med hänsyn tagen till de ändrade förutsättningarna på marknaden jämfört med när den
aktuella placeringspolicyn antogs, anser Söderberg & Partners och Ekonomienheten att det
finns anledning att uppdatera policyn för pensionsmedelsförvaltningen. Detta föreslås med
syfte att bibehålla en effektiv förvaltning av de avsatta pensionsmedlen och möjliggöra en
större andel placering i aktier.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 2 oktober 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems Kommun.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Öberg
T f Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems Kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems Kommun.

Sammanfattning
Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska
belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Förvaltningen av dessa medel styrs av
föreskrifterna i dokumentet “Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser” som antogs av kommunfullmäktige år 2009.
Den nuvarande placeringspolicyn (“Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser”) och förvaltningen av medlen, har varit mycket lyckosam fram tills nu.
Sedan dess antagande 2009 har dock förutsättningarna på de finansiella marknaderna
ändrats markant, framförallt på räntemarknaden. Detta är ett resultat av bland annat
Riksbankens expansiva penningpolitik som fått räntorna att falla kraftigt de senaste åren.
Med hänsyn tagen till de ändrade förutsättningarna på marknaden jämfört med när den
aktuella placeringspolicyn antogs, anser Söderberg & Partners och Ekonomienheten att det
finns anledning att uppdatera policyn för pensionsmedelsförvaltningen. Detta föreslås med
syfte att bibehålla en effektiv förvaltning av de avsatta pensionsmedlen.

Grundläggande tankar och motiv till förslaget
Kommunens pensionsåtagande består av två delar. Den ena delen är en skuld i
balansräkningen (89 mnkr 2018-07-31) och den andra delen en ansvarsförbindelse (261 mnkr
2018-07-31). Det tidigare övergripande förvaltningsmålet utgick från den gamla strategin
som var att täcka den topp i pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen som skulle
inträffa under åren 2012-2032 och därmed kunna reducera den finansiella belastningen av
denna topp. Idag har pensionsmedelsavsättningen ökat kraftigt i värde och därför föreslås att
syftet ändras. Syftet med förändringen är att lägga fokus på hela pensionsåtagandet och inte
enbart de delar som utgörs av ansvarsförbindelsen. Detta medför i sin tur att skrivningen
bättre anpassas till dagens förutsättningar i och med att ansvarsförbindelsen utgör en allt
mindre del av det totala pensionsåtagandet.
De senaste åren har räntorna sjunkit kraftigt. Det har inneburit att det pensionsåtagande
som de avsatta pensionsmedlen är tänkta att hjälpa till att täcka har stigit, dvs skulden har
blivit större. Detta beror på att när räntan sjunker behövs mer kapital för att bibehålla
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utbetalningsförmågan för det åtagandet man har, dvs skulden ökar vid sjunkande räntor.
Man måste alltså betala mer för att kunna hålla det utlovade åtagandet eftersom
avkastningen blir lägre på de egna placeringarna vid sjunkande räntor. Eftersom
marknadsräntorna idag är mycket låga så är risken för att skulden ökar med anledning av
sjunkande räntor från dagens läge, mycket låg.
Den strategi för förvaltning av kommunens pensionsavsättning som har tillämpats under
dessa år har dock varit mycket framgångsrik eftersom de placeringar som har gjorts av de
avsatta medlen har ökat kraftigt i värde, betydligt snabbare än vad pensionsåtagandet har
gjort. Sammantaget har kommunens placeringar (tillgångsvärde 84,3 mnkr per 31 juli 2018)
en förmåga att täcka den beräknade skulden (36,5 mnkr per 31 juli 2018) för
pensionsåtagandet som den är avsatt för, drygt två gånger (ca 2,3 ggr per 31 juli 2018).
Värdet av de avsättningar som har gjorts är alltså idag mer än dubbelt så stort som den
motsvarande delen av skulden som de är avsedda att täcka.
Utvecklingen med kraftigt sjunkande räntor bedöms av Söderberg & Partners och många
andra, vara över för den här gången. Räntorna är i dagsläget mycket låga vilket medför att
potentialen för fortsatt nedgång är mycket liten. Detta innebär också att avkastningen på
vissa av de ränteplaceringar kommunen har och som kan göras, är låg. Det gäller främst de
räntebärande placeringar i form av realränteobligationer som har använts för matchning mot
pensionsåtagandet, där avkastningen med hänsyn tagen till inflationen är negativ i dagsläget.
Utifrån det nuvarande läget föreslås placeringspolicyn gällande de avsatta pensionsmedlen
ändras på några punkter. De viktigaste skillnaderna beskrivs kort under de kommande
punkterna 1-6.
Det tidigare övergripande förvaltningsmålet utgick från den gamla strategin och därför
ändras detta för att bättre beskriva syftet med pensionsmedlen. Syftet med förändringen är
även att lägga fokus på hela pensionsåtagandet och inte enbart de delar som utgörs av
ansvarsförbindelsen. Detta medför i sin tur att skrivningen bättre anpassas till dagens
förutsättningar i och med att ansvarsförbindelsen utgör en allt mindre del av det totala
pensionsåtagandet.
1. Det tidigare övergripande förvaltningsmålet ändras så att det bättre beskriver syftet
med pensionsmedlen. Syftet är att lägga fokus på hela pensionsåtagandet och inte
bara den delen som avser ansvarsförbindelsen.
2. Kommunen föreslås styra förvaltningen av de avsatta pensionsmedlen mot ett
tillgångsmål. Målet innebär att nedsidesrisken för värdet på den förvaltade
pensionsavsättningen begränsas till 10% av det högsta värdet under de senaste 24
månaderna beräknat som portföljvärdet den sista dagen i varje månad.
3. Den maximala aktieandelen föreslås höjas från 40% till 50% för att bättre kunna
utnyttja den nya allokeringsmodellen för placeringarna.
4. I dagsläget kan hela aktieandelen placeras i svenska aktier då limiterna avseende
aktier endast relaterar till hela portföljen. För att öka riskspridningen i aktiedelen av
portföljen föreslås att separata limiter sätts upp för svenska respektive utländska
aktier. På så sätt säkerställs en bättre regional diversifiering av risken och det innebär
därmed totalt sett en lägre risk för värdefall.
5. För att förenkla uppföljningen av portföljens avkastning föreslås att en
normalportfölj fastställs. Normalportföljens sammansättning föreslås vara 35 %
aktier och 65 % räntebärande tillgångar vilket bedöms som rimligt utifrån
nedsidesrisken enligt punkt 2 ovan samt ligger i linje med hur portföljen varit
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allokerad de senaste åren.
6. Förändringarna enligt ovan innebär också att vi kan sälja de realränteobligationer
som idag ger en negativ avkastning om man justerar för inflationen.
För en mer utförlig beskrivning hänvisas till bilagor enligt nedan under stycket
dokumentation.

Dokumentation
I bifogade bilagor beskrivs bakgrunden och tankarna bakom den föreslagna förändringen
samt de fördelar som vi anser oss kunna uppnå på detta sätt. Förslaget och dokumentationen
har processats fram i dialog mellan Ekonomienheten och Söderberg & Partners.
Beskrivningen är uppdelad på så sätt att dokumentet “Förslag på uppdatering av Salems
kommuns placeringspolicy” (bilaga 1) innehåller en beskrivning av föreslagna förändringar,
motiven till dessa och vilka fördelar som bedöms kunna uppnås med förändringen av policy
och strategi. I det andra dokumentet benämnt bilaga 2, finns en sammanställning av de
textförändringar som föreslås i placeringspolicyn.
Utöver detta bifogas förslag till nytt dokument “Policy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser” (bilaga 3) som ersätter nuvarande “Föreskrifter för förvaltning av
medel avsatta för PENSIONSFÖRPLIKTELSER” (bilaga 4).

Mats Bergström
Kommundirektör

Mats Öberg
T f Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1 - Förslag på uppdatering av Salems kommuns placeringspolicy
Bilaga 2 - Förteckning över förändringsförslag mellan dokumenten i bilaga 3 och 4
Bilaga 3 - Förslag till Policy för förvaltning av medel avsatta för
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Bilaga 4 - Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Delges
Ekonomi
HR
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Förslag på uppdatering av Salems kommuns placeringspolicy
BAKGRUND
Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den
likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Förvaltningen av dessa medel styrs av
föreskrifterna i placeringspolicyn som antogs av kommunen år 2009. Sedan dess har förutsättningarna
på de finansiella marknaderna ändrats markant, framförallt på räntemarknaden, som ett resultat av
bland annat Riksbankens expansiva penningpolitik som fått räntorna att falla de senaste åren. Med
hänsyn tagen till de ändrade förutsättningarna på marknaden, jämfört med när den aktuella
placeringspolicyn antogs anser Söderberg & Partners att det finns anledning att uppdatera strategin och
policyn för pensionsmedelsförvaltningen. Detta i syfte att bibehålla en effektiv förvaltning av
pensionsmedlen.

MOTIVERING TILL STRATEGIFÖRÄNDRING
Kommunen har sedan den befintliga strategin implementerades i början av 2007 haft ett
konsolideringsmål med förvaltningen, en strategi som inneburit att en stor andel av pensionsmedlen
varit placerade i matchande tillgångar (realränteobligationer). Konsolideringsmålet är i gällande policy
att trygga de pensionsutbetalningar, hänförliga till ansvarsförbindelsen, som överstiger 10,5 Mkr. Syftet
med denna strategi var vid införandet att skydda mot en ökning av värdet av dessa kassaflöden (läs
skuld) till följd av fallande räntor. Detta genom att placera i långa realränteobligationer som i händelse
av fallande räntor skulle stiga i värde och på så sätt säkerställa en god konsolidering. Denna strategi har
varit mycket lyckosam fram tills nu då både korta och långa räntor de facto fallit kraftigt på grund av
Riksbankens sänkningar av reporäntan samt stödköp av statsobligationer.
De fallande räntorna har dock resulterat i att vi idag befinner oss i ett läge med historiskt låga räntor som
därmed nu skiljer sig mycket från det läget vi befann oss i när den nuvarande strategin fastställdes.
Risken för ytterligare räntefall är nu begränsad och det mesta talar för att räntan kommer att stiga de
kommande åren. Med anledning av detta ser Söderberg & Partners att behovet av att skydda de
bestämda kassaflödena mot räntefall genom en matchande förvaltning nu är mycket liten. Samtidigt har
marknadsförutsättningarna för realränteobligationer försämrats kraftigt. De fallande räntorna har gjort
att den förväntade avkastningen på detta tillgångsslag är negativ i reala termer samt att risken för
värdefall är stor då löptiden är lång och sannolikheten för stigande räntor förhållandevis hög. Vidare har
utbudet av realränteobligationer minskat då emittenter nu väljer att ge ut nominella obligationer istället
för reala. I dagsläget är det i princip enbart svenska staten som emitterar denna typ av obligationer,
vilket innebär att effektiviteten i denna marknad försämrats. I slutändan innebär det dåliga utbudet av
realränteobligationer att förutsättningarna för att följa den nuvarande strategin på ett effektivt sätt
försämrats. Sammantaget gör detta att Söderberg & Partners gör bedömningen att det inte är
kommunens bästa alternativ att fortsätta med den nuvarande strategi och rekommenderar därför ett
byte av strategi.

Regeringsgatan 45
Box 7785 · 103 96 Stockholm
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www.soderbergpartners.se
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Då risken för att de bestämda kassaflödena stiger i värde ytterligare på grunda av fallande räntor är
mycket begränsad rekommenderar Söderberg & Partners att kommunen styr förvaltningen utifrån ett
tillgångsmål istället för ett konsolideringsmål. Tillgångsmålet som föreslås är att nedsidesrisken i
portföljen begränsas till 10% av portföljens högst värde de senaste 24 månaderna (beräknat som
portföljvärdet den sista dagen varje månad). Genom detta byts fokus i förvaltningen från
konsolideringen till att säkerställa en effektiv allokering i tillgångsportföljen och maximera avkastningen
givet riskmålet. Utformningen av tillgångsmålet innebär också att säkerhetsgolvet justeras upp vid
stigande portföljvärde, vilket låser in vinsterna automatiskt när portföljen stiger i värde. Detta skiljer sig
från nuvarande situation där en höjning av säkerhetsgolv måste föregås av ett politiskt beslut. I praktiken
innebär den föreslagna strategin ett bättre utnyttjande av den dynamiska allokeringsmodellen
(riskkontrollen) och en högre förväntad avkastning.
Ett byte till den föreslagna strategin föranleder att en del förändringar behöver göras i den nuvarande
policyn som utgått från den tidigare strategin. De förändringar som Söderberg & Partners föreslår och
motiven för dessa beskrivs nedan på en övergripande nivå. I Bilaga 1 redovisas de föreslagna
textförändringarna i placeringspolicyn mer i detalj.

FÖRESLAGNA POLICYFÖRÄNDRINGAR
Övergripande förvaltningsmål
Det tidigare övergripande förvaltningsmålet utgick från den gamla strategin och därför ändras detta för
att bättre beskriva syftet med pensionsmedlen. Syftet med förändringen är även att lägga fokus på hela
pensionsåtagandet och inte enbart de delar som utgörs av ansvarsförbindelsen. Detta medför i sin tur att
skrivningen bättre anpassas till dagens förutsättningar i och med att ansvarsförbindelsen utgör en allt
mindre del av det totala pensionsåtagandet.
Övergripande placeringslimiter
I och med att kommunen går från en strategi med en matchande förvaltning finns det inget behov av att
ha en separat limit för realränteobligationer. Söderberg & Partners föreslår därför att de övergripande
placeringslimiterna ändras så att det endast är en limit som gäller för räntebärande värdepapper som en
helhet istället för som tidigare uppdelat på reala och nominella obligationer separat. Detta innebär att
kommunen kan välja fritt mellan att investera i reala eller nominella obligationer beroende på vad som
är mest attraktivt i rådande marknadsklimat.
För att kunna nyttja den dynamiska allokeringsmodellen till fullo föreslår Söderberg & Partners att
kommunen ändrar limiten avseende maximal andel aktier från 40% av portföljen till 50%. Den aktuella
andelen aktier beror dock hela tiden på risken i portföljen och kommer aldrig vara högre än vad
riskmodellen tillåter givet skyddsnivån på 90% av portföljens högsta värde senaste 24 månaderna.
Syftet med att ha olika limiter för svenska och utländska aktier är att säkerställa att portföljen är
väldiversifierad och är exponerad mot flera olika aktiemarknader. Detta då det minskar risken i
portföljen och på så sätt bidrar till en mer effektiv förvaltning. Med nuvarande limiter är det möjligt för
kommunen att investera enbart i svenska aktier då limiterna endast relaterar till portföljen som helhet.
Därför rekommenderas att limiterna skrivs om så att andelen svenska respektive utländska aktier sätts i
relation till aktieportföljen, vilket säkerställer att aktieportföljen alltid har en sund regional diversifiering.
För att förenkla uppföljningen av portföljens avkastning och den dynamiska allokeringsmodellen föreslås
att de övergripande limiterna kompletteras med en normalportfölj. Normalportföljens sammansättning
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föreslås vara 35% aktier och 65% räntebärande tillgångar, vilket är rimligt givet nedsidesrisken i den nya
strategin och ligger i linje med hur portföljen varit allokerad senaste åren.
Gällande övergripande limiter för tillgångsslagen

Tillgångsslag

Min

Max

1. Likvida medel
2. Nominella räntepapper
Duration

0%
0%
0 år

10 %
30 %
5 år

3. Realränteobligationer
Duration

50 %
5 år

100 %
20 år

4. Aktier

0%
0%
0%
0%

40 %
10 %
30 %
10 %

5.Varav svenska aktier
6. Varav utländska aktier
5. Alternativa tillgångar

Förslag på nya övergripande limiter för tillgångsslagen

Tillgångsslag

Min

Normal

Max

1. Likvida medel

0%

0%

10 %

2. Räntebärande värdepapper

30 %

65%

100 %

3. Aktier

0%

35%

50 %

0%
50 %

30%
70%

50 %
100 %

0%

0%

10 %

4.Andel svenska aktier
5. Andel utländska aktier

6. Alternativa tillgångar
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Benämning
1.1 DET DEMOGRAFISKA
PROBLEMET

Bilaga 2

Befintlig

Föreslagen

Motivering

”Pensionsutbetalningarna och kostnaderna för
desamma kommer att öka i framtiden. Figur 1
illustrerar situationen för ansvarsförbindelsen,
vilket är den största delen av
pensionsåtagandet.
Kommunen har för avsikt att använda redan
sparade medel som kommer att förvaltas med
utgångspunkt att möta de framtida
pensionsutbetalningar som kan anses vålla
särskilda problem.

Ersatts av 1.1 FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONER.

Den tidigare skrivelsen beskriver endast
pensionsåtagandet hänförligt till
ansvarsförbindelsen. Med den nya skrivelsen
fokuseras på kommunens förmånsbestämda
pensionsåtagande som helhet, både den delen
som ligger i ansvarsförbindelsen och den i
balansräkningen. Detta då vi ser att den
skuldförda delen av de förmånsbestämda
pensionerna ökar som andel av totalen. Samtidigt
som det på nationell nivå lyfts fram förslag på att
ansvarsförbindelsen ska lyftas in i
balansräkningen (fullfondering), vilket skulle
innebära att ansvarsförbindelsen inte längre blir
en enskild del utan att den slås ihop med den
delen som redovisas i balansräkningen idag.

Tanken är att bygga upp motsvarigheten till
svenska statens buffertsystem – AP-fonderna –
fast i mindre skala. AP-fonderna är tänkta att
användas för att möta ett kommande
demografiskt pensionsproblem som strukturellt
påminner om situationen i Salems kommun.
Medel har sparats, i
dagsläget ca 36 Mkr, för att sedan användas för
de framtida pensionsutbetalningar som
skattekraften inte täcker. På så sätt byggs ett
liknande buffertsystem upp vilket hanterar de
framtida obalanserna i
pensionsutbetalningarna.”

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

1.2 ÖVERGRIPANDE
FÖRVALTNINGSMÅL

”Kommunens pensionsfond skall användas för
att minska ansvarsförbindelsens belastning på
ekonomin då den utgör största delen av dagens
pensionsåtagande. Ansvarsförbindelsen är en
historisk skuld som baseras på personalens
pensionsförmåner intjänade före 1998. Detta

”Kommunens pensionsfond skall användas för att
på lång sikt minska pensionsskuldens belastning
på ekonomin. Den totala pensionsskulden består
idag av två delar, en i ansvarsförbindelsen och en
i balansräkningen. Det övergripande målet med
förvaltningen är att på lång sikt minska den

Förvaltningsmålet ändras från att minska
ansvarsförbindelsens belastning på kommunens
ekonomi till att den ska minska den resultat- och
likviditetsmässiga påverkan av kommunens totala
pensionsskuld på ekonomin. Fokus flyttas också
från att möta den likviditetsmässiga belastningen
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innebär att skulden är amorterande genom att
värdet inte ökar med nyintjänande utan endast
med KPI och till
viss del reallöneökningar. Fokus kommer därför
att vara på att skapa en buffert för att möta
detta åtagande. Övriga åtaganden hanteras
löpande. Kommunens positiva resultat har
medgivit att 36 Mkr
hittills har avsatts. Kommunen har beslutat att
avsätta ytterligare 14 Mkr i den mån det
ekonomiska läget medger. Därefter sker
avsättning för pensionsåtaganden i den mån
det ekonomiska läget medger. Totalt behöver
kommunen använda de medel som redan har
sparats inklusive framtida
avkastning för att med säkerhet kunna
åstadkomma en matchning av de
pensionsutbetalningar från
ansvarsförbindelsen som är bedömda att vålla
särskilda problem.”

1.3
AVSÄTTNINGSSTRATEGI

1.4 FÖRVALTNINGEN AV
AVSATTA MEDEL

”Medel som avsätts skall ”öronmärkas” för de
delar av ansvarsförbindelsen som avses mötas i
enlighet med nedanstående figur.
Avsättningsstrategin kan dock komma att
förändras. Det övergripande målet är dock att
bygga upp en buffert som möjliggör att
samtliga pensionsutbetalningar över 10,5 Mkr
inklusive inflationsuppräkning och särskild
löneskatt kan tryggas under åren 2012 – 2032
med hjälp av denna
buffert.”
”Pensionsförvaltningens viktigaste uppdrag är
att använda sig av den så kallade
matchningsprincipen som sätter placeringarna i
relation till de åtaganden de är avsatta att
möta. Det övergripande målet med
förvaltningen innebär att marknadsvärdet på

Bilaga 2
resultat- och likviditetsmässiga påverkan av
kommunens totala pensionsskuld på ekonomin.
Det är främst den finansiella kostnaden hänförlig
till pensionsskulden i form av räntekostnad och
värdesäkringskostnad som kommunen ämnar
fokusera på. I dagsläget visas dessa kostnader ej i
redovisningen för den del av pensionsskulden
som finns i ansvarsförbindelsen, men ökning av
denna skuld på grund av ränta och värdesäkring
ska inkluderas när den finansiella kostnaden
fastställs i uppföljningen av förvaltningen.

från en del av ansvarsförbindelsen på ekonomin
till den kostnadsmässiga belastningen av hela
pensionsåtagandet. Detta då vi ser att
kostnaderna kommer att öka framöver. I andra
hand ska fonderingen användas för att minska
den likviditetsmässiga belastningen, förutsatt att
tillräcklig buffert finns.

Kostnad för nyintjänande ska kommunen, om det
ekonomiska läget medger, antingen finansiera
genom att löpande sätta av kapital i fondering,
eller genom att löpande trygga intjänandet via en
försäkringspremie till upphandlat
försäkringsbolag.
Uttag ur fonderingen för att minska
likviditetsbelastningen görs om tillräcklig buffert
finns i fondering finns för att täcka förväntad
framtida utveckling av pensionskostnad.”
Borttagen pga. ny strategi

Borttagen pga. ny strategi

Den nya strategin innebär att kopplingen till
specifika kassaflöden i ansvarsförbindelsen tas
bort. Pensionsmedelsförvaltningen syftar istället
till att minska hela pensionsåtagandets belastning
på kommunens ekonomi. Med anledning av detta
kommer portföljen att följas upp mot hela
pensionsåtagandet, dvs. både pensionsskuld
bokförd som ansvarsförbindelse och
pensionsskuld i balansräkningen.

Den nya strategin innebär att kopplingen till
specifika kassaflöden i ansvarsförbindelsen tas
bort och därmed är matchningsprincipen ej
applicerbar. Portföljen kommer istället att
förvaltas utifrån en ren tillgångsförvaltning där
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1.4.1 Riskbegränsning

2.1 ÖVERGRIPANDE
STRATEGI OCH
RISKBEGRÄNSNING (NY)

pensionsfonden och marknadsvärdet på
pensionsåtagandet bör följas åt, vilket innebär
att de skall matchas. Matchningen lägger
grunden för i vilka tillgångsslag (aktier,
obligationer m m) medlen får placeras.
Eftersom pensionsåtagandet är realt och har en
lång återstående löptid kommer det att få till
följd att en andel av pensionsfonden
kommer att placeras i tillgångar med liknande
egenskaper.”
”Den övergripande risken vid förvaltningen av
kommunens pensionsfond är att de förvaltade
medlen inte skall räcka till för att uppnå
förvaltningsmålet. Vid en helt riskfri förvaltning
placeras alla medel i tillgångar som perfekt
matchar de pensionsutbetalningar som
pensionsåtagandet omfattar. Genom
att hålla en variabel andel riskfyllda tillgångar,
exempelvis aktier, kan däremot den förväntade
avkastningen ökas betydligt. När marginalen till
förvaltningsmålet, samt
marknadsförutsättningarna tillåter, kan
andelen riskfyllda tillgångar höjas. Därmed höjs
också den förväntade avkastningen utan att
förvaltningsmålet riskeras. Är marginalen
däremot låg leder detta till att andelen
riskfyllda tillgångar måste minskas så att målet
aldrig äventyras. Det riskmått kommunens
portfölj främst skall mätas mot är att en given
procentandel av det övergripande
förvaltningsmålet alltid skall kunna garanteras,
vilket kan karakteriseras som kommunens
säkerhetsgolv. Detta säkerhetsgolv kan justeras
uppåt över tiden, men är initialt satt till 90%. Se
nedanstående tabell för mer detaljerad
information.”

Bilaga 2
det tidigare konsolideringsmålet byts mot ett
tillgångsmål.

Ersatts av 2.1 ÖVERGRIPANDE STRATEGI
OCH RISKBEGRÄNSNING

Den nya strategin innebär att risken mäts mot
portföljens värde och inte relativt de specifika
kassaflödena i ansvarsförbindelsen. Istället för att
skydda 90% av specifika kassaflöden innebär den
nya strategin att 90% av portföljens högsta värde
de senaste 24 månaderna skyddas.

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i
normalläget en relativt hög andel riskfyllda
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid
kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.

Se motivering för ändring av ”1.4.1
Riskbegränsning” ovan.
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Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras
så att portföljen som mest kan tappa 10% i värde i
förhållande till det högsta värdet de senaste 24
månaderna (beräknat som värdet den sista dagen
varje månad).
Detta innebär att risken i portföljen i första hand
styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på
detta sätt krävs breda intervall för hur mycket
kapital som får placeras i respektive tillgångsslag.
Framför allt behöver andelen aktier kunna
minskas kraftigt för att skydda portföljens värde
att från att falla mer än 10%.
Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för
allokeringen mellan tillgångsslagen att i
normalläget ha en så hög andel aktier som möjligt
för att maximera den förväntade avkastningen.
För att minska ränte- och inflationsrisken i
förhållande till pensionsåtagandet kan delar av
kapitalet placeras i realränteobligationer.

2.1 UTGÅNGSPUNKTER
FÖR PLACERINGSREGLER
2.2 ÖVERGRIPANDE
PLACERINGSLIMITER

Limiter för Nominella räntepapper och
Realränteobligationer separat.

Byte av nummer till 2.2 och bild
uppdaterad i enlighet med ny strategi
Endast limiter för Räntebärande
värdepapper som helhet. Durationslimit
tas bort. Normalportfölj läggs till.

●

Limiter,
räntebärande
värdepapper

Nominella räntepapper: 0 till 30%
Realränteobligationer: 50 till 100%

Räntebärande värdepapper: 30 till 100%

●

Limiter, aktier

Aktier: 0 till 40%
Varav svenska aktier: 0 till 10%
Varav utländska aktier; 0 till 30%

Aktier: 0 till 50%
Andel svenska aktier: 0 till 50% av
aktieportföljen

Bild uppdaterad så att den beskriver den nya
strategin i praktiken.
Den nya strategin innebär matchningsprincipen
tas bort, vilket gör att behovet av matchande
tillgångar (realränteobligationer”) försvinner.
Därmed tas kravet på en viss andel
realränteobligationer bort och limiterna sätts för
ränteportföljen som helhet. För att underlätta
uppföljningen läggs en normalportfölj till.
Se motivering ovan.

Limiten för andelen aktier ökas från 40 till 50% för
att möjliggöra en effektiv allokering utifrån det
angivna riskmålet. Utöver detta ändras limiterna
så att de reglerar andelen svenska aktier relativt
utländska aktier i aktieportföljen. Detta för att
säkerställa en bra riskspridning i aktieportföljen.
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3.3 AKTUELLA
PLACERINGSLIMITER

4.2 UPPFÖLJNING

4.2.1 Utvärdering mot
index

”Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att
variera över tiden. I vissa lägen måste andelen
aktier vara låg för att inte förvaltningsmålet ska
äventyras. Om det exempelvis finns risk för att
den på förhand definierade procentandelen av
respektive pensionsutbetalning vid ett givet
tillfälle inte kan täckas, ska en förändring ske av
de aktuella placeringslimiterna och
pensionsfondens sammansättning
av olika tillgångsslag.
De aktuella placeringslimiterna måste alltid
ligga inom ramen för de övergripande
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa
situationer kan vara möjligt att, utan att riskera
förvaltningsmålet, acceptera
en vidare gräns än vad som tillåts i de
övergripande limiterna.”
”Det övergripande syftet med uppföljningen är
att kontrollera pensionsfondens
värdeutveckling så att den leder till att den
stipulerade procentandelen av respektive
pensionsutbetalning vid varje given
tidpunkt kan täckas, mätt i fasta priser. Detta
sker genom att kommunens pensionsåtagande
ska
värderas löpande och jämföras med aktuella
uppgifter för pensionsfondens marknadsvärde
inklusive avkastning. Aktuell data om
pensionsåtagandet ska inhämtas från
kommunens skuldadministratör vid behov,
dock med beaktande av de eventuella
kostnader detta kan innebära.”
”Det övergripande förvaltningsmålet är att
minst kunna täcka avsedda
pensions-utbetalningar från och med 2012 och
alltid kunna garantera minst 90% av desamma.
Pensionsfondens primära jämförelseindex är
därför utvecklingen av den del av
pensions-åtagandet som ska mötas.
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Andel utländska aktier: 50 till 100% av
aktieportföljen

Tidigare var dessa skrivna i förhållande till
totalportföljen.

”Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att
variera över tiden i enlighet med resonemanget i
punkt 2.2. I vissa lägen måste andelen aktier vara
låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det
exempelvis finns risk för att portföljen kommer
att falla under det på förhand definierade
säkerhetsgolvet om 90% av högsta värdet de
senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av
de aktuella placeringslimiterna och
pensionsfondens sammansättning av olika
tillgångsslag.

Skrivelse ändrad så att den beskriver den nya
riskbegränsningen som syftar till att skydda en
andel av portföljens högsta värde de senaste 24
månaderna istället för specifika kassaflöden
hänförliga till ansvarsförbindelsen.

De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga
inom ramen för de övergripande
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa
situationer kan vara möjligt att, utan att riskera
förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än
vad som tillåts i de övergripande limiterna.”
”Det övergripande syftet med uppföljningen är att
kontrollera pensionsfondens värdeutveckling mot
pensionsskulden. Detta sker genom att
kommunens pensionsåtagande ska värderas
löpande och jämföras med aktuella uppgifter för
pensionsfondens marknadsvärde inklusive
avkastning. Aktuella data om pensionsåtagandet
ska inhämtas från kommunens skuldadministratör
vid behov, dock med beaktande av de eventuella
kostnader detta kan innebära.”

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

Skrivelsen ändras så att uppföljning görs mot hela
kommunens pensionsåtagande istället för endast
de specifika kassaflöden hänförliga till
ansvarsförbindelsen.

Skrivelsen ändras så att utvärdering görs mot
relevanta index för respektive tillgångsslag som
viktas utifrån normalportföljens sammansättning.
Detta istället för som tidigare där index för
respektive tillgångsslag viktas i enlighet med
portföljens aktuella allokering.
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5.1 MÅNADSRAPPORT

Förvaltnings-resultatet ska även utvärderas mot
relevanta index som mäter utvecklingen på de
olika marknader på vilka placeringarna görs. För
att utvärdera förvaltare ska den vikt i
respektive index som det tilldelade
förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund
för utvärderingen.”
”Redogörelsen ska innehålla följande:
● Pensionsportföljens totala avkastning
under månaden och under året
● Aktuell risk i pensionsportföljen.
Denna ska anges i förhållande till
riskbegränsningen mot
förvaltningsmålet, d v s i vilken
utsträckning portföljen kommer att
täcka den del av kommande
pensionsutbetalningar kopplade till
ansvarsförbindelsen som överstiger
10,5 Mkr i fast pris.
● Procentuell fördelning på olika
tillgångsslag.
● Avkastning mot jämförelseindex.”
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placerings värdeutveckling utvärderas mot ett
relevant jämförelseindex minst årligen.”

”Redogörelsen ska innehålla följande:
● Pensionsportföljens totala avkastning
under månaden och under året
● Aktuell risk och riskbuffert i
pensionsportföljen.
● Procentuell fördelning på olika
tillgångsslag.
● Avkastning mot jämförelseindex.”

Skrivelsen ändras så att månadsrapporten
beskriver risken utifrån det nya riskmålet.

BILAGA 3

Policy för förvaltning av medel avsatta för
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
September 2018

1
1.1

PENSIONSFONDEN – ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI
Förmånsbestämda pensioner

4
4

PLACERINGSPOLICY

1.2
2

Övergripande förvaltningsmål

2018-08-20

4

FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

4

2.1

Övergripande strategi och riskbegränsning

5

2.2

Utgångspunkter för placeringsregler

5

3

ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER

6

3.1

Tillåtna tillgångsslag

6

3.2

Övergripande placeringslimiter

6

3.3

Aktuella placeringslimiter

6

3.4

Räntebärande värdepapper

7

3.5

Aktier och aktierelaterade instrument

8

3.6

Strukturerade produkter

8

3.7

Valutasäkring

8

3.8

Belåning samt återinvestering av kuponger mm

8

3.9

Likviditet

8

3.10

Alternativa tillgångar

9

3.11

Rebalansering vid överträdelse av övergripande limit

9

3.12

Ansvarsfulla placeringar

9

4
4.1

FÖRVALTNING AV KAPITALET

10

Förvaltningsuppdraget

10

4.2
Uppföljning
4.2.1
Utvärdering mot index
4.2.2
Extern förvaltares behörighet
4.2.3
Urvalskriterier för externa förvaltare
4.2.4
Externa förvaltarens åtaganden
4.2.5
Avveckling av förvaltare och fonder

10
10
11
11
11
11

5

11

RAPPORTERING

Sida 2

PLACERINGSPOLICY

2018-08-20

5.1

Månadsrapport

11

5.2

Årsrapport

12

6

FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER

12

6.1

Kommunfullmäktiges ansvar

12

6.2

Kommunstyrelsens ansvar

12

6.3

Ekonomikontorets ansvar

12

7

DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER

Sida 3

13

PLACERINGSPOLICY

1

2018-08-20

PENSIONSFONDEN– ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI

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

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

2

FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

I denna placeringspolicy redogörs för de övergripande riktlinjerna som skall gälla vid förvaltningen
av pensionsmedel. Policyn utgör ett regelverk för kapitalförvaltningen.
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2.1 ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH RISKBEGRÄNSNING
För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.
Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 10% i värde i
förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje
månad).
Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på
detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag.
Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde att från
att falla mer än 10%.
Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget ha
en så hög andel aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen.
För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av kapitalet
placeras i realränteobligationer.
2.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER
Förvaltningen av pensionsfonden ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför är
placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De
övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, d v s den
absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m.m. De övergripande
placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att
investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och maximal andel av
pensionsfonden.
De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för
pensionsfondens, pensionsåtagandet, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor
andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt.
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ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER

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

Räntebärande värdepapper
Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Likvida medel i svenska kronor
Alternativa tillgångar

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att nå
aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy.
3.2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje
tidpunkt ska få utgöra av pensionsfondens totala marknadsvärde.
Tabell 2 Övergripande limiter för tillgångsslagen
Tillgångsslag

Min

Normal

Max

1. Likvida medel
2. Räntebärande värdepapper
4. Aktier

0%
30 %
0%

0%
65%
35%

10 %
100 %
50 %

5.Andel svenska aktier
6. Andel utländska aktier

0%
50 %

30%
70%

50 %
100 %

0%

0%

10 %

7. Alternativa tillgångar

3.3 AKTUELLA PLACERINGSLIMITER
Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget i punkt
2.2. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det exempelvis
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finns risk för att portföljen kommer att falla under det på förhand definierade säkerhetsgolvet om
90% av högsta värdet de senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de aktuella
placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag.
De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringslimiterna.
Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera
en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.
3.4 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER
Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:
▪ Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU
bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den
genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande.
▪ Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.
Vid placering direkt i räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen
nedan avser andelar av pensionsfondens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori.
Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor
del instrumentet utgör av fonden. Summan av exponeringen i emittentkategorierna får aldrig
överstiga limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen. Som exempel får summan av
exponeringen i kategori C till E aldrig överstiga 40% inom durationsintervallet 3-7 år. Samma sak
gäller för respektive durationskategori.
Tabell 3 Kreditlimiter
Emittent/värdepapper
Duration

A. Stater, kommuner och
landsting eller dess
motsvarighet inom
Euro-området, med rating
om lägst AAA/Aaa eller av
motsvarande stater,
kommuner, landsting
garanterat värdepapper
B. Värdepapper1 med rating om
AAA /Aaa

1

∑ B till E

Emittentkategori

Emittentkategori

Emittentkategori

Emittentkategori

Max andel
per emittent

K. 0 - 1 år

L. 1 - 3 år

M. 3-7 år

N. >7 år

(dur. 0-1 år)

∑ K till N

∑ L till N

∑ M till N

N

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

70%

60%

15% (25%)

O
 mfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande.
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C. Värdepapper med rating om
AA- /Aa3

∑ C till E

80%

60%

40%

25%

10% (20%)

D. Värdepapper med rating om
A- /A3

∑ D till E

50%

30%

20%

10%

5% (15%)

E. Värdepapper med rating om
BBB-/Baa3

E

20%

10%

5%

0%

5% (10%)

Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under
avsnittet Definitioner.
Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C.
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt
Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och
Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.
Placering i värdepapper emitterade av Salems kommun eller närstående bolag är inte tillåtet.
3.5 AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT
Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske via fonder eller som strukturerade produkter (se nedan).
Placering direkt i enskilda aktier är inte tillåtet.
3.6 STRUKTURERADE PRODUKTER
Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och
samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade instrument ska som
huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar exponering
gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär en kreditrisk
som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell 3. Väl diversifierade strukturerade produkter
kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges i denna policy.
Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika produkten.
3.7 VALUTASÄKRING
Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras.
3.8 BELÅNING SAMT ÅTERINVESTERING AV KUPONGER MM
Tillgångarna i pensionsfonden får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning
på fondens tillgångar ska återinvesteras. Detta gäller dock inte i den mån de ska möta
pensionsutbetalningar.
3.9 LIKVIDITET
Likviditetsrisken ska begränsas genom att kommunen främst ska placera i tillgångar noterade på
publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall kommunen kan tjäna på att bära en
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likviditetsrisk på grund av pensionsfondens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga
riktlinjer i denna policy.
3.10 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR
Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den
totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan vara
valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder.
Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som
investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet
med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om
korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att
tillgången ökar pensionsfondens totala risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt
genomförbart. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en daglig värdering samt betryggande
likviditet.
3.11 REBALANSERING VID ÖVERTRÄDELSE AV ÖVERGRIPANDE LIMIT
Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med
ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i
motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som
överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit
underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.
3.12 ANSVARSFULLA PLACERINGAR
Kommunen bör i så hög utsträckning som möjligt ta hänsyn till och visa ansvarsfullhet i sina
placeringar. I detta hänsynstagande bör även en placerings finansiella risk och förväntade avkastning
vägas in. Kommunen definierar ansvarstagande som avståndstagande från kriminalitet, respekt för
seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s
definition. Kommunen definierar vidare ansvarstagande som att visa hänsyn för lagar, förordningar
eller konventioner inom miljöområdet. Direkta placeringar är vidare inte tillåtna i värdepapper
utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av
tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak producerar pornografi.
Vid oklarheter är det Ekonomikontorets ansvar att efter utredning tydliggöra ett ställningstagande.

4

FÖRVALTNING AV KAPITALET

4.1 FÖRVALTNINGSUPPDRAGET
Kapitalet kan förvaltas internt eller externt och som specialist- eller blandmandat. I nedanstående
tabell framgår vilka uppgifter kommunen kan sköta själv samt vilka uppgifter som ska hanteras av
externa förvaltare och rådgivare.
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Tabell 4 Uppdelning av förvaltning på tillgångsslag
Uppgift
Räntebärande placeringar – kort ränta
Räntebärande placeringar – nominella
obligationer
Räntebärande placeringar – realobligationer
Aktier Sverige
Aktier Världen

Intern förvaltning
0% - 100 %

Extern förvaltare
100 - 0 %

0% - 100 %

100 - 0 %

0% - 100 %
Endast indexrelaterad
förvaltning*
Endast indexrelaterad
förvaltning*

100 – 0 %
Indexrelaterad och
aktiv förvaltning
Indexrelaterad och
aktiv förvaltning

0%

100 %

Riskbevakning och uppdatering av aktuella
limiter

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

4.2 UPPFÖLJNING
Det övergripande syftet med uppföljningen är att kontrollera pensionsfondens värdeutveckling mot
pensionsskulden. Detta sker genom att kommunens pensionsåtagande ska värderas löpande och
jämföras med aktuella uppgifter för pensionsfondens marknadsvärde inklusive avkastning. Aktuella
data om pensionsåtagandet ska inhämtas från kommunens skuldadministratör vid behov, dock med
beaktande av de eventuella kostnader detta kan innebära.
4.2.1 Utvärdering mot index
Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand jämföras med det långsiktiga
avkastningsmålet. Över börs- och konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas mot
normalallokeringens sammansättning av nedanstående index. Utöver utvärderingen av
totalportföljens avkastning ska respektive placerings värdeutveckling utvärderas mot ett relevant
jämförelseindex minst årligen.

Tabell 5 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering
Tillgångsslag
Räntebärande tillgångar
Svenska aktier
Utländska aktier
Alternativa tillgångar

Index
OMRX Bond eller motsvarande
SIX Portfolio Return eller motsvarande
MSCI AC World Net TR (SEK)
motsvarande
OMRX T-Bill +2%
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Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas
till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden.
4.2.2 Extern förvaltares behörighet
Förvaltaren ska:
▪ antingen vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för
förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som
anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.
Vid beslut av att anlita extern förvaltare/rådgivare av hela eller delar av pensionsfondens tillgångar
ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal.
4.2.3 Urvalskriterier för externa förvaltare
Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut.
Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.
4.2.4 Externa förvaltarens åtaganden
Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy.
4.2.5 Avveckling av förvaltare och fonder
En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta
faktorer uppskattas.

5

RAPPORTERING

5.1 MÅNADSRAPPORT
Till kommunstyrelsen skall en skriftlig redogörelse lämnas avseende pensionsportföljens förvaltning.
fyra gånger per år (i samband med beslut om budget, uppföljning per mars månad, delårsrapport per
juli månad samt bokslut).
Redogörelsen ska innehålla följande:
▪ Pensionsportföljens totala avkastning under månaden och under året
▪ Aktuell risk och riskbuffert i pensionsportföljen.
▪ Procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
▪ Avkastning mot jämförelseindex.
5.2 ÅRSRAPPORT
Till kommunstyrelsen ska en årsrapport över pensionsfondens förvaltning lämnas. Det övergripande
förvaltningsmålet ska uppdateras med aktuell siffra, givet de avsättningar eller uttag som gjorts till
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pensionsfonden under året. Vid detta tillfälle utvärderas, i förekomna fall, även kommunens externa
förvaltare och deras prestation. Vid samma tillfälle ska även eventuell intern förvaltning utvärderas av
kommunstyrelsen. I övrigt ska rapporten innehålla samma punkter som delårsbokslutsrapporten.

6

FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER

6.1

KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR
▪ fastställa placeringspolicyn
▪ fatta beslut om revidering av policyn
▪ kontrollera att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap
2-3a§§.

6.2

KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR
▪ tillse att förvaltningen sker enligt reglerna i denna placeringspolicy
▪ besluta om och i vilka delar av portföljen som skall förvaltas internt resp externt
▪ besluta om anlitande och avveckling av extern förvaltare
▪ fortlöpande följa utvecklingen av pensionsmedelsförvaltningen
▪ bedöma behovet av att uppdatera policy och placeringsregler

6.3

EKONOMIKONTORETS ANSVAR
▪ initiera och svara för att förslag till uppdatering av placeringspolicyn utarbetas
▪ genomföra upphandling och utvärdering av extern risk- och allokeringsansvarig och
extern kapitalförvaltare samt föreslå val, eller i förekommande fall, avveckling av
densamma.
▪ genomföra transaktioner enligt placeringspolicyn bevaka limiter och fatta beslut om
rebalansering
▪ kontrollera att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna
placeringspolicy
▪ vara företrädare gentemot externa motparter
▪ fortlöpande rapportera om portföljens exponering i relation till fastställda limiterna i
denna placeringspolicy till kommunstyrelsen följa kommunens regler för attest och
intern kontroll.

7

DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER

Aktieindexobligation
Aktieportfölj
Aktuell placeringslimit
Allokering

Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex
eller i kombination av ränteplacering.
En förmögenhet som är placerad i aktier.
Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten
tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål.
Fördelning av tillgångsslag i portföljen
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Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen, dvs inte i
balansräkningen
Avsättning
Del av pensionsskuld som redovisas i balansräkningen
Benchmark
Jämförelseindex
Derivatinstrument
Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande
värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl.
Diskontera
Nuvärdesberäkna exempelvis framtida pensionsåtaganden.
Diskonteringsränta
Den ränta som används för att nuvärdesberäkna exempelvis framtida
åtaganden
Diversifiering
Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika
tillgångs-slag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja
avkastningen i en portfölj.
Duration
Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och
kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån.
Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika
med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.
Emittent
Utgivare och garant av finansiella instrument.
Exponering
Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som
förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.
Index
Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.
Kassaflöde
Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar
Kreditrisk
Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte
kan infria löftet om återbetalning av lånet.
Likvida medel
Medel på bankräkning o dyl som kan omsättas med kort varsel.
Likviditet
Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument
eller på en marknad. Även benämning för kassamedel.
Limit
Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
Löptid
Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.
Marknadsränta
Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer
Marknadsvärde
Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens
rådande prisnivå.
Marknadsvärderad skuld Pensionsåtagande värderat med marknadsränta istället för med fastställd
bokföringsränta.
Matchning
Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande papper infaller vid
samma tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning
MSCI AC World index
Morgan Stanleys världsindex (All Countries) för globala aktier
Obligation
Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.
OMRX Bond index
OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella
benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten
OMRX Real index
OMX-gruppens värdeviktade index bestående av samtliga statliga
realränteobligationer
Option
Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte
skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss
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egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger
utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen
ifråga.
Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade.
Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en
skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.
Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors
Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning
kan illustreras enligt följande:

Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp
med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att
framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft. Även kallat
realränteobligation.
Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till
inflationen.
I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de
övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara
inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om för att
återigen vara i balans med limiterna.
Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.
Den ränta, till vilken kommunen kan sätta av medel, som inte innebär
någon risk.
En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.
SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av
bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar.
En kapitalförvaltare som endast förvaltar ett tillgångsslag. Till skillnad
mot blanduppdrag där varje förvaltare förvaltar två eller flera
tillgångsslag.
Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma
strukturerade värdepapper.
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Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får
falla till i relation till målet.
Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.
Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att
den egna valutan stiger / utländska valuta faller.
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Pensionsfonden– övergripande mål och strategi
Det demografiska problemet
Pensionsutbetalningarna och kostnaderna för desamma kommer att öka i framtiden. Figur 1
illustrerar situationen för ansvarsförbindelsen, vilket är den största delen av pensionsåtagandet.
Kommunen har för avsikt att använda redan sparade medel som kommer att förvaltas med
utgångspunkt att möta de framtida pensionsutbetalningar som kan anses vålla särskilda
problem.
1.

Tanken är att bygga upp motsvarigheten till svenska statens buffertsystem – AP-fonderna – fast
i mindre skala. AP-fonderna är tänkta att användas för att möta ett kommande demografiskt
pensionsproblem som strukturellt påminner om situationen i Salems kommun. Medel har
sparats, i dagsläget ca 36 Mkr, för att sedan användas för de framtida pensionsutbetalningar
som skattekraften inte täcker. På så sätt byggs ett liknande buffertsystem upp vilket hanterar de
framtida obalanserna i pensionsutbetalningarna.

Figur 1 Pensionsåtagandets utveckling

Övergripande förvaltningsmål
Kommunens pensionsfond skall användas för att minska ansvarsförbindelsens belastning på
ekonomin då den utgör största delen av dagens pensionsåtagande. Ansvarsförbindelsen är en
historisk skuld som baseras på personalens pensionsförmåner intjänade före 1998. Detta
innebär att skulden är amorterande genom att värdet inte ökar med nyintjänande utan endast
med KPI och till viss del reallöneökningar. Fokus kommer därför att vara på att skapa en buffert
för att möta detta åtagande. Övriga åtaganden hanteras löpande. Kommunens positiva resultat
har medgivit att 36 Mkr hittills har avsatts. Kommunen har beslutat att avsätta ytterligare 14
Mkr i den mån det ekonomiska läget medger. Därefter sker avsättning för pensionsåtaganden i
den mån det ekonomiska läget medger. Totalt behöver kommunen använda de medel som
redan har sparats inklusive framtida avkastning för att med säkerhet kunna åstadkomma en
matchning av de pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen som är bedömda att vålla
2.
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särskilda problem.

Avsättningsstrategi
Medel som avsätts skall ”öronmärkas” för de delar av ansvarsförbindelsen som avses mötas i
enlighet med nedanstående figur.
3.

Figur 2 Avsättningsstrategi

Avsättningsstrategin kan dock komma att förändras. Det övergripande målet är dock att bygga
upp en buffert som möjliggör att samtliga pensionsutbetalningar över 10,5 Mkr inklusive
inflationsuppräkning och särskild löneskatt kan tryggas under åren 2012 – 2032 med hjälp av
denna buffert.
Förvaltningen av avsatta medel
Pensionsförvaltningens viktigaste uppdrag är att använda sig av den så kallade
matchningsprincipen som sätter placeringarna i relation till de åtaganden de är avsatta att
möta.
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsfonden och marknadsvärdet på pensionsåtagandet bör följas åt, vilket innebär att de
skall matchas. Matchningen lägger grunden för i vilka tillgångsslag (aktier, obligationer m m)
medlen får placeras. Eftersom pensionsåtagandet är realt och har en lång återstående löptid
kommer det att få till följd att en andel av pensionsfonden kommer att placeras i tillgångar med
liknande egenskaper.
4.

Riskbegränsning
Den övergripande risken vid förvaltningen av kommunens pensionsfond är att de förvaltade
medlen inte skall räcka till för att uppnå förvaltningsmålet. Vid en helt riskfri förvaltning placeras
alla medel i tillgångar som perfekt matchar de pensionsutbetalningar som pensionsåtagandet
1.
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omfattar. Genom att hålla en variabel andel riskfyllda tillgångar, exempelvis aktier, kan däremot
den förväntade avkastningen ökas betydligt. När marginalen till förvaltningsmålet, samt
marknadsförutsättningarna tillåter, kan andelen riskfyllda tillgångar höjas. Därmed höjs också
den förväntade avkastningen utan att förvaltningsmålet riskeras. Är marginalen däremot låg
leder detta till att andelen riskfyllda tillgångar måste minskas så att målet aldrig äventyras. Det
riskmått kommunens portfölj främst skall mätas mot är att en given procentandel av det
övergripande förvaltningsmålet alltid skall kunna garanteras, vilket kan karakteriseras som
kommunens säkerhetsgolv. Detta säkerhetsgolv kan justeras uppåt över tiden, men är initialt
satt till 90%. Se nedanstående tabell för mer detaljerad information.
Del av
pensionsskuld

Avsatt belopp

Löpande
inbetalning

Mål

Maximal risk

Ansvarsförbindelse

36 Mkr

4 Mkr för 2009 samt
10 Mkr för 2010

Kostnadstak 10,5
Mkr /år inkl särskild
löneskatt (från 2012)

10 % av
utbetalningarna

Tabell 1 1 Pensionsmedelsförvaltningens mål
2.

Övergripande förvaltningsstrategi

Förvaltningen av pensionsmedel ska ske enligt nedanstående placeringsregler. Dessa innebär att
en relativt stor del av pensionsfondens tillgångar kommer att placeras i en matchande
förvaltning.

1.

Utgångspunkter för placeringsregler

Förvaltningen av pensionsfonden ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och
därför är placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och
aktuella limiter. De övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan
placeras, d v s den absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier
m m. De övergripande placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella
instrument som det är tillåtet att investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för
minimal och maximal andel av pensionsfonden.
De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för
pensionsfondens, pensionsåtagandet, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur
stor andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt.
Figur 4 1 Exempel på förändring av aktuella placeringslimiter inom de övergripande placeringsreglerna allteftersom
marknadsvärdet på avsedd del av pensionsåtagandet respektive marknadsvärdet på pensionsportföljen förändras
över tiden. Den kontinuerliga förändringen av de aktuella limiterna syftar till att tillse att förvaltningsmålet aldrig
riskeras.
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Övergripande placeringsregler

Tillåtna tillgångsslag
Pensionsfondens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över
tillåtna tillgångsslag återfinns längre fram i policyn:
1.

■
■
■
■
■

Räntebärande värdepapper
Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Likvida medel i svenska kronor
Alternativa tillgångar

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för
att nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy.
Övergripande placeringslimiter
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid
varje tidpunkt ska få utgöra av pensionsfondens totala marknadsvärde.
2.

Tabell 2 Övergripande limiter för tillgångsslagen
Tillgångsslag
1. Likvida medel
2. Nominella räntepapper
- duration
3. Realränteobligationer
- duration
4. Aktier
5.Varav svenska aktier
6. Varav utländska aktier
7. Alternativa tillgångar
3.
Aktuella placeringslimiter
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0%
0%
0 år
50 %
5 år
0%
0%
0%
0%

Max
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30 %
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Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden. I vissa lägen måste andelen
aktier vara låg för att inte förvaltningsmålet ska äventyras. Om det exempelvis finns risk för att
den på förhand definierade procentandelen av respektive pensionsutbetalning vid ett givet
tillfälle inte kan täckas, ska en förändring ske av de aktuella placeringslimiterna och
pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag.
De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera
förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.
Räntebärande värdepapper
Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:
■ Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ
inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och
riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med
kort varsel och den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande.
■ Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.
4.

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

Emittent/värdepapper
Duration

A. Stater, kommuner och
landsting eller dess
motsvarighet inom
Euro-området, med rating
om lägst AAA/Aaa eller av
motsvarande stater,
kommuner, landsting
garanterat värdepapper
B. Värdepapper1 med rating

1

∑ B till E

K. 0 - 1 år

L. 1 - 3 år

M. 3-7 år

N. >7 år

∑ K till N

∑ L till N

∑ M till N

N

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

70%

60%

15% (25%)

O
 mfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande.
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om AAA /Aaa
C. Värdepapper med rating
om AA- /Aa3

∑ C till E

80%

60%

40%

25%

10% (20%)

D. Värdepapper med rating
om A- /A3

∑ D till E

50%

30%

20%

10%

5% (15%)

E

20%

10%

5%

0%

5% (10%)

E. Värdepapper med rating om
BBB-/Baa3

Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns
under avsnittet Definitioner.
Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C.
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating
enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s
och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.
Placering i värdepapper emitterade av Salems kommun eller närstående bolag är inte tillåtet.
Aktier och aktierelaterade instrument
Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske i börsnoterade aktier. Aktier hänförliga till ett enskilt
bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av aktieportföljens
marknadsvärde. Undantaget från denna regel är aktier som utgör mer än 10 procent av
jämförelseindex som anges i Tabell 5. För dessa får maximalt belopp som investeras motsvara
den andel som innehavet utgör av underliggande index.
5.

Strukturerade produkter
Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett
och samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter
är att en kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade
instrument ska som huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som
instrumentet skapar exponering gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument
vars konstruktion innebär en kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell 3.
Väl diversifierade strukturerade produkter kan i vissa fall vara konstruerade med andra
aktieindex än vad som anges i detta policy. Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall
anpassas efter den specifika produkten.
6.

Valutasäkring
Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras.
7.
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Belåning samt återinvestering av kuponger mm
Tillgångarna i pensionsfonden får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande
avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras. Med start 2012 får dock kommunen
använda årets utdelningar, kuponger och övrig direktavkastning för att möta de utbetalningar
som fonderingen ska trygga samma år.
8.

Likviditet
Likviditetsrisken ska begränsas genom att kommunen främst ska placera i tillgångar noterade på
publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall kommunen kan tjäna på att bära
en likviditetsrisk på grund av pensionsfondens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga
riktlinjer i denna policy.
9.

Alternativa tillgångar
Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan
den totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan
vara valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder.
Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som
investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna.
Syftet med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala
portföljrisken. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på
ett sådant sätt att tillgången ökar pensionsfondens totala risk ska tillgången säljas så snart det är
praktiskt genomförbart. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en daglig värdering
samt betryggande likviditet.
10.

Rebalansering vid överträdelse av övergripande limit
Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas
med ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar
avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den
risk som överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om
övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.
11.

Ansvarsfulla placeringar
Kommunen bör i så hög utsträckning som möjligt ta hänsyn till och visa ansvarsfullhet i sina
placeringar. I detta hänsynstagande bör även en placerings finansiella risk och förväntade
avkastning vägas in. Kommunen definierar ansvarstagande som avståndstagande från
kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga
rättigheterna enligt FN:s definition. Kommunen definierar vidare ansvarstagande som att visa
hänsyn för lagar, förordningar eller konventioner inom miljöområdet. Direkta placeringar är
vidare inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av
tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, tobaksprodukter, alkoholhaltiga
drycker eller i företag som i huvudsak producerar pornografi.
12.

Sida 10

Placeringspolicy 2009-09-17

Bilaga 4

Vid oklarheter är det Ekonomikontorets ansvar att efter utredning tydliggöra ett
ställningstagande.

4.

Förvaltning av kapitalet

Förvaltningsuppdraget
Kapitalet kan förvaltas internt eller externt och som specialist- eller blandmandat. I
nedanstående tabell framgår vilka uppgifter kommunen kan sköta själv samt vilka uppgifter som
ska hanteras av externa förvaltare och rådgivare.
1.

Tabell 4 Uppdelning av förvaltning på tillgångsslag
Uppgift
Räntebärande placeringar – kort ränta
Räntebärande placeringar – nominella
obligationer
Räntebärande placeringar – realobligationer
Aktier Sverige
Aktier Världen
Riskbevakning och uppdatering av aktuella
limiter

Intern förvaltning
0% - 100 %

Extern förvaltare
100 - 0 %

0% - 100 %

100 - 0 %

0% - 100 %
Endast indexrelaterad
förvaltning*
Endast indexrelaterad
förvaltning*

100 – 0 %
Indexrelaterad och
aktiv förvaltning
Indexrelaterad och
aktiv förvaltning

0%

100 %

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

2.

Uppföljning

Det övergripande syftet med uppföljningen är att kontrollera pensionsfondens värdeutveckling
så att den leder till att den stipulerade procentandelen av respektive pensionsutbetalning vid
varje given tidpunkt kan täckas, mätt i fasta priser. Detta sker genom att kommunens
pensionsåtagande ska värderas löpande och jämföras med aktuella uppgifter för
pensionsfondens marknadsvärde inklusive avkastning. Aktuell data om pensionsåtagandet ska
Sida 11
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inhämtas från kommunens skuldadministratör vid behov, dock med beaktande av de eventuella
kostnader detta kan innebära.
Utvärdering mot index
Det övergripande förvaltningsmålet är att minst kunna täcka avsedda pensionsutbetalningar
från och med 2012 och alltid kunna garantera minst 90% av desamma. Pensionsfondens primära
jämförelseindex är därför utvecklingen av den del av pensionsåtagandet som ska mötas.
Förvaltningsresultatet ska även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de
olika marknader på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare ska den vikt i
respektive index som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund för
utvärderingen.
1.

Tabell 5 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering
Tillgångsslag
Svenska nominella räntebärande värdepapper
Svenska reala räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier

Index
OMRX Bond eller motsvarande
OMRX
Real
eller
motsvarande
och
pensions-åtagandet
SIX Portfolio Return eller motsvarande
MSCI World (total return i SEK) eller
motsvarande

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska
meddelas till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden.
Extern förvaltares behörighet
Förvaltaren ska:
■ antingen vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för
förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har tillstånd liknande
det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ.
2.

Vid beslut av att anlita extern förvaltare/rådgivare av hela eller delar av pensionsfondens
tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal.
Urvalskriterier för externa förvaltare
Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för
beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer
att beaktas.
3.
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Externa förvaltarens åtaganden
Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy.
4.

Avveckling av förvaltare och fonder
En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en
sådan bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga
relevanta faktorer uppskattas.
5.

5.

Rapportering

Månadsrapport
Till kommunstyrelsen skall en skriftlig redogörelse lämnas avseende pensionsportföljens
förvaltning. fyra gånger per år (i samband med beslut om budget, uppföljning per mars månad,
delårsrapport per juli månad samt bokslut).
1.

Redogörelsen ska innehålla följande:
■ Pensionsportföljens totala avkastning under månaden och under året
■ Aktuell risk i pensionsportföljen. Denna ska anges i förhållande till
riskbegränsningen mot förvaltningsmålet, d v s i vilken utsträckning portföljen
kommer att täcka den del av kommande pensionsutbetalningar kopplade till
ansvarsförbindelsen som överstiger 10,5 Mkr i fast pris.
■ Procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
■ Avkastning mot jämförelseindex.
2. Årsrapport
Till kommunstyrelsen ska en årsrapport över pensionsfondens förvaltning lämnas. Det
övergripande förvaltningsmålet ska uppdateras med aktuell siffra, givet de avsättningar eller
uttag som gjorts till pensionsfonden under året. Vid detta tillfälle utvärderas, i förekomna fall,
även kommunens externa förvaltare och deras prestation. Vid samma tillfälle ska även eventuell
intern förvaltning utvärderas av kommunstyrelsen. I övrigt ska rapporten innehålla samma
punkter som delårsbokslutsrapporten.

6.

1.

2.

Fördelning av ansvar och befogenheter
Kommunfullmäktiges ansvar
■ fastställa placeringspolicyn
■ fatta beslut om revidering av policyn
■ kontrollera att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap
2-3a§§.
Kommunstyrelsens ansvar
■ tillse att förvaltningen sker enligt reglerna i denna placeringspolicy
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besluta om och i vilka delar av portföljen som skall förvaltas internt resp externt
besluta om anlitande och avveckling av extern förvaltare
fortlöpande följa utvecklingen av pensionsmedelsförvaltningen
bedöma behovet av att uppdatera policy och placeringsregler
Ekonomikontorets ansvar
■ initiera och svara för att förslag till uppdatering av placeringspolicyn utarbetas
■ genomföra upphandling och utvärdering av extern risk- och allokeringsansvarig
och extern kapitalförvaltare samt föreslå val, eller i förekommande fall, avveckling
av densamma.
■ genomföra transaktioner enligt placeringspolicyn bevaka limiter och fatta beslut
om rebalansering
■ kontrollera att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna
placeringspolicy
■ vara företrädare gentemot externa motparter
■ fortlöpande rapportera om portföljens exponering i relation till fastställda
limiterna i denna placeringspolicy till kommunstyrelsen följa kommunens regler
för attest och intern kontroll.
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Definitioner av vanligt förekommande termer

Aktieindexobligation

Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera
aktieindex eller i kombination av ränteplacering.
Aktieportfölj
En förmögenhet som är placerad i aktier.
Aktuell placeringslimit
Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten
tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål.
Allokering
Fördelning av tillgångsslag i portföljen
Ansvarsförbindelse
Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen, dvs inte i
balansräkningen
Avsättning
Del av pensionsskuld som redovisas i balansräkningen
Benchmark
Jämförelseindex
Derivatinstrument
Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande
värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl.
Diskontera
Nuvärdesberäkna exempelvis framtida pensionsåtaganden.
Diskonteringsränta
Den ränta som används för att nuvärdesberäkna exempelvis
framtida åtaganden
Diversifiering
Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika
tillgångs-slag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja
avkastningen i en portfölj.
Duration
Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda
genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av
obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas
storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är
portföljen för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en s.k.
nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en
kupongobligation lägre än dess löptid.
Emittent
Utgivare och garant av finansiella instrument.
Exponering
Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen,
som förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.
Index
Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.
Kassaflöde
Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar
Kreditrisk
Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation,
inte kan infria löftet om återbetalning av lånet.
Likvida medel
Medel på bankräkning o dyl som kan omsättas med kort varsel.
Likviditet
Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett
instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel.
Limit
Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
Löptid
Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.
Marknadsränta
Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer
Marknadsvärde
Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens
rådande prisnivå.
Marknadsvärderad skuld Pensionsåtagande värderat med marknadsränta istället för med
fastställd bokföringsränta.
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MSCI World-index
Obligation
OMRX Bond-index
OMRX REAL-index
Option

Placeringshorisont
Rating
Ratingkategorier

Realobligation

Realränta
Rebalansering

Riskkontroll
Riskfri ränta
Ränteportfölj
SIX PRX-index
Specialistuppdrag

Strukturerad produkt
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Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande papper infaller vid
samma tidpunkt och med samma storlek som en
pensionsutbetalning
Morgan Stanleys världsindex för globala aktier
Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.
OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella
benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten
OMX-gruppens värdeviktade index bestående av samtliga statliga
realränteobligationer
Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte
skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss
egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen
ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa
egendomen ifråga.
Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara
investerade.
Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att
en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.
Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors
Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning
kan illustreras enligt följande:

Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas
upp med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det
innebär att framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft. Även
kallat realränteobligation.
Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn
tagen till inflationen.
I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de
övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter
vara inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om
för att återigen vara i balans med limiterna.
Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.
Den ränta, till vilken kommunen kan sätta av medel, som inte
innebär någon risk.
En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.
SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av
bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar.
En kapitalförvaltare som endast förvaltar ett tillgångsslag. Till
skillnad mot blanduppdrag där varje förvaltare förvaltar två eller
flera tillgångsslag.
Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och
samma strukturerade värdepapper.
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Tillgångsslag
Valutarisk
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Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får
falla till i relation till målet.
Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på
tillgångsslag.
Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga
att den egna valutan stiger / utländska valuta faller.

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

2018-10-29
1 av 2

4

KS § 88

KS/2018:290 - 310

Gatukostnadspolicy för Salems kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för uttag av
gatukostnader i Salems kommun. Gällande gatukostnadsprinciper utgår från uttag av faktiska
gatukostnader. Det nya förslaget till policy för uttag av gatukostnader utgår istället från uttag
av preliminära kostnader. Preliminära kostnader ger en bättre förutsägbarhet för både
fastighetsägare och kommunen om vilka gatukostnader som kommer att debiteras. De
preliminära kostnaderna ska baseras på välgrundade utredningar och förprojekteringar som
redovisas i en gatukostnadsutredning.
Kommunen kan komma att ta en ekonomisk risk för eventuella oförutsedda merkostnader
som kan uppkomma under genomförandet av utbyggnadsprojekten. Oförutsägbarheter i de
preliminära gatukostnaderna och det faktiska utfallet kan minimeras med hjälp av ett bättre
och mer gediget förarbete till varje gatukostnadsutredning. För att minska risken för
kommunala merkostnader föreslås att ett riskpålägg läggs till den framräknade
gatukostnaderna.
Salems kommun tar ut gatukostnader enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser i 6
kap. vilket beskriver att när kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga gator och andra
allmänna platser eller förbättra standarden på vägnätet inom ett förändringsområde, ska en
del av kostnaderna fördelas på fastighetsägarna inom området.
När Salemstaden byggdes bekostades de allmänna gatorna inte av kommunala skattemedel
utan exploatören tog alla kostnader. Dessa kostnader togs sedan ut via tomträttsavgälder och
fastighetsförsäljningar av de boende i dessa kommundelar.
Om inte gatukostnader tas ut bekostas gatorna helt av skattekollektivet. Detta innebär att de
som redan har betalat för gator i nybyggnads- eller förändringsområden, till exempel i
Salemstaden, skulle även behöva indirekt betala för nya gator i nya områden. Utan att höja
kommunalskatten skulle Salems kommun ha svårt att driva projekt i förändringsområden
som kräver mycket arbete.
Kommunen skapar även betydande mervärde för de befintliga fastighetsägarna genom att
anlägga gator och bedömer att det är rimligt att fastighetsägarna då medfinansierar dessa
gator.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar policy för uttag
av gatukostnader i Salems kommun. Ärendet behandlades även av kommunstyrelsens
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Ordf. sign.
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Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-10-29
2 av 2
Kommunfullmäktige
tekniska utskott på sammanträdet den 19 september 2018 och beskrivs i tjänsteskrivelse
daterat den 16 oktober 2018.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
K
 ommunfullmäktige antar policy för uttag av gatukostnader för Salems kommun att gälla
från och med kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare förtydligande av
riskaspekterna.
Mia Franzén (L) och Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) yrkande om
återremiss.
Arne Närström (S) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss mot att
ärendet avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag.
Därefter konstaterar ordförande att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
K
 ommunfullmäktige antar policy för uttag av gatukostnader för Salems kommun att gälla
från och med kommunfullmäktiges beslut.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv
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Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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2018-10-16
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1 av 2
Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Policy för uttag av gatukostnader för Salems kommun
<BeslutsText>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar policy för uttag av gatukostnader för Salems kommun att gälla
från och med kommunfullmäktiges beslut.

Ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för uttag av
gatukostnader i Salems kommun. Gällande gatukostnadsprinciper utgår från uttag av
faktiska gatukostnader. Det nya förslaget till policy för uttag av gatukostnader utgår istället
från uttag av preliminära kostnader. Preliminära kostnader ger en bättre förutsägbarhet för
både fastighetsägare och kommunen om vilka gatukostnader som kommer att debiteras.
De preliminära kostnaderna ska baseras på välgrundade utredningar och förprojekteringar
som redovisas i en gatukostnadsutredning.
Salems kommun tar ut gatukostnader enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser i 6
kap. vilket beskriver att när kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga gator och
andra allmänna platser eller förbättra standarden på vägnätet inom ett förändringsområde,
ska en del av kostnaderna fördelas på fastighetsägarna inom området.
När Salemstaden byggdes bekostades de allmänna gatorna inte av kommunala skattemedel
utan exploatören tog alla kostnader. Dessa kostnader togs sedan ut via tomträttsavgälder
och fastighetsförsäljningar av de boende i dessa kommundelar.
Om inte gatukostnader tas ut bekostas gatorna helt av skattekollektivet. Detta innebär att
de som redan har betalat för gator i nybyggnads- eller förändringsområden, till exempel i
Salemstaden, skulle även behöva indirekt betala för nya gator i nya områden. Utan att höja
kommunalskatten skulle Salems kommun ha svårt att driva projekt i förändringsområden
som kräver mycket arbete.
Kommunen skapar även betydande mervärde för de befintliga fastighetsägarna genom att
anlägga gator och bedömer att det är rimligt att fastighetsägarna då medfinansierar dessa
gator.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar policy för uttag
av gatukostnader i Salems kommun. Ärendet behandlades även av kommunstyrelsens
tekniska utskott på sammanträdet den 19 september 2018.</BeslutsText>
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 84

KS/2018:290

Förslag till ny gatukostnadspolicy
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny policy för uttag av
gatukostnader i Salems kommun. Policyn innebär att Salems kommun går från att ta ut
faktiska gatukostnader till att ta ut preliminära gatukostnader. Preliminära kostnader ger en
bättre förutsägbarhet för både fastighetsägare och kommunen vilka gatukostnader som
kommer att debiteras. Policyn kommer även att fungera som ett stöd för kommunens
tjänstemän vid framtagande av kommande gatukostnadsutredningar.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14, reviderad 2018-09-19.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta “Policy för uttag av
gatukostnader” daterad 2018-08-22. Policyn börjar gälla efter att kommunfullmäktiges
protokoll har justerats.
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Exploateringsingenjör/ Planarkitekt
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Förslag till Policy för uttag av gatukostnader
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta “Policy för
uttag av gatukostnader” daterad 2018-08-22. Policyn börjar gälla efter att
kommunfullmäktiges protokoll har justerats.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny policy för uttag
av gatukostnader i Salems kommun. Policyn innebär att Salems kommun går från att ta ut
faktiska gatukostnader till att ta ut preliminära gatukostnader. Preliminära kostnader ger
en bättre förutsägbarhet för både fastighetsägare och kommunen vilka gatukostnader
som kommer att debiteras. Policyn kommer även att fungera som ett stöd för
kommunens tjänstemän vid framtagande av kommande gatukostnadsutredningar.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny policy för uttag
av gatukostnader i Salems kommun. Gällande gatukostnadsprinciper utgår från uttag av
faktiska gatukostnader. Det nya förslaget till gatukostnadspolicy utgår istället från uttag
av preliminära kostnader. Preliminära kostnader ger en bättre förutsägbarhet för både
fastighetsägare och kommunen om vilka gatukostnader som kommer att debiteras. De
preliminära kostnaderna ska baseras på välgrundade utredningar och förprojekteringar
som redovisas i en gatukostnadsutredning. Genom att använda preliminära kostnader
kan fastighetsägarna känna en större trygghet till de belopp som redovisas i
gatukostnadsutredningen. Gatukostnadsbeloppet ska räknas upp med SCBs
entreprenadindex från den dag då gatukostnadsutredningen godkänns i
kommunfullmäktige. Förslaget innebär att om de faktiska kostnaderna vid
färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna uppräknade med angivet index,
bär kommunen merkostnaden. Om de beräknade kostnaderna uppräknade med angivet
index underskridits vid färdigställandet, ska de faktiska kostnaderna ligga till grund för
betalningsskyldighetens omfattning. Införande av en fast kommunal gatukostnadstaxa
har föreslagits i en statlig offentlig utredning. Stor kritik framfördes mot förslaget och
regeringen har valt att inte gå vidare med frågan.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunen kan komma att ta en ekonomisk risk för eventuella oförutsedda
merkostnader som kan uppkomma under genomförandet av utbyggnadsprojekten.
Risken tas idag av berörda fastighetsägare. Oförutsägbarheter i de preliminära
gatukostnaderna och det faktiska utfallet kan minimeras med hjälp av ett bättre och mer
gediget förarbete till varje gatukostnadsutredning. Med det menas exempelvis att mer
djupgående förprojekteringar och geotekniska undersökningar ska göras redan i
detaljplaneskedet, som löper parallellt med framtagandet av gatukostnadsutredningen.
För att minska risken för kommunala merkostnader föreslås att ett riskpålägg läggs till
den framräknade gatukostnaderna.
Gatukostnaden föreslås indexuppräknas med SCB:s entreprenadindex, vilket innebär att
även om gatukostnadsutredningen godkänns och planens genomförande dröjer med
anledning av exempelvis ett överklagande, så aktualiseras gatukostnaden med hjälp av
index.
I fallet Heliodal har gatukostnaderna ökat med 16,5 procent från den preliminära
kostnaden som redovisades i gatukostnadsutredningen till det faktiska utfallet (se utfall
för berörda fastighetsägare i bild nedan). Den skattefinansierade delen har ökat med 9,9
procent. Den nya policyn föreslås utgå från mer välgrundade beräkningar utifrån faktiska
förhållanden, vilket innebär att osäkra omständigheter, som till exempel
terrängförhållanden och markbeskaffenhet, i rimlig omfattning ska utredas. En
geoteknisk undersökning och en förprojektering av gator och övrig allmän platsmark ska
ligga till grund för bedömningen. På så sätt ges förutsättningarna att ta fram en
preliminär kostnad som ligger närmare den slutgiltiga gatukostnaden.

Skillnad i gatukostnader i Heliodal, från preliminärt till faktiskt utfall

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det finns en viss
ekonomisk risk för kommunen att övergå till ett uttag av preliminära gatukostnader
enligt förslaget i den nya gatukostnadspolicyn, men att risken minimeras med ett bättre
underlag och ett riskpålägg. För berörda fastighetsägare kommer det nya förslaget att
innebära att storleken på gatukostnaden blir tydlig redan från början.
Policyns innehåll
Policyn för uttag av gatukostnader innehåller bland annat en beskrivning av
-

kommunens lagstöd i PBL för att ta ut gatukostnader
gatukostnadsutredningens innehåll och samråd med berörda fastighetsägare
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vilka som ingår i ett fördelningsområde
det kostnadsunderlag som ska ligga till grund för gatukostnadsutredningen
andelstal vid fördelning mellan olika typer av byggrätter
uppräkning av kostnader enligt SCB:s entreprenadindex
betalningsvillkor

Christina Lood
Miljö-och samhällsbyggnadschef

Sofia Granström
Tf plan- och exploateringschef

Bilagor
“Policy för uttag av gatukostnader” daterad 2018-08-22

Delges
Kommunstyrelsen

Policy för uttag av
gatukostnader

Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx

1

2018-08-22

1. Tillämpningsområde
Riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela
Salems kommun och för samtliga pågående och framtida projekt där uttag av
gatukostnadsersättning är aktuellt och inte regleras i exploaterings- eller
marköverlåtelseavtal.

2. Allmänt
I enlighet med Plan- och bygglagens 4 kap 7 § ska kommunen vara huvudman för
allmänna platser såvida det inte finns särskilda skäl för annat huvudmannaskap. Med
allmän plats avses gata, park, torg eller annat område som enligt detaljplan är avsett för
ett gemensamt behov.
När kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga gator och andra allmänna platser
eller förbättra standarden på vägnätet inom ett förändringsområde, ska en del av
kostnaderna fördelas på fastighetsägarna inom området i enlighet med Plan- och
bygglagens bestämmelser i 6 kap. Med förändringsområde menas här ett större område
som är föremål för detaljplaneläggning för kompletteringsbebyggelse, med behov av
exempelvis utbyggnad av vatten och avlopp, gator, gång- och cykelstråk,
kollektivtrafikförbindelser med mera.
Kommunen skiljer på kostnader för gator och vatten och avlopp. Detta dokument reglerar
endast kostnader för gator. Kostnader för vatten och avlopp regleras separat i
kommunens VA-taxa.

3. Utredning och samråd
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen s ka i enlighet med punkt 1 utreda om särskilda
skäl föreligger för annat huvudmannaskap än kommunalt för hela eller delar av ett
förtätningsområde. Kommunen tar fram en gatukostnadsutredning parallellt med
framtagande av detaljplanen för området. Avgränsningen av det område som ska
omfattas av fördelning av kostnader på fastighetsägare ska redovisas på en karta som
visar nuvarande och föreslagen framtida fastighetsindelning.
När kommunen är huvudman och kostnaderna ska fördelas inom ett förändringsområde
ingår det i förvaltningens uppdrag att lämna förslag till kostnadsfördelning mellan berörda
fastighetsägare.
Vid uttag av gatukostnadsersättning är dialogen med fastighetsägare central i arbetet.
Utredningsuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen som tar beslut om samråd med
berörda fastighetsägare om förslag till gatukostnadsuttag. Alla kostnadsberäkningar är i
detta skede preliminära.
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Samrådstiden ska vara minst under tre veckor. Efter samrådet ska resultatet redovisas i en
samrådsredogörelse och vid behov i ett förslag till revidering av gatukostnadsutredningen.
Även kostnadsberäkningarna i en reviderad utredning är preliminära.
Av utredningen ska framgå beräknad årskostnad för drift och underhåll av gator för
Salems kommun och övrig allmän platsmark. Årskostnaden behöver tas med i berörda
kommunala verksamheters kommande budget.

4. Fördelningsområde
Fördelningsområdet anger vilka fastigheter som ska dela på kostnaderna för gatuarbeten
och arbeten med andra allmänna platser och anordningar. Ett fördelningsområde
omfattar de fastigheter som berörs och har nytta av anläggningsåtgärder för gator och
övrig allmän platsmark. Vanligtvis sammanfaller fördelningsområdet för gatukostnader
med området som detaljplanen omfattar, men kan även omfatta flera eller delar av
detaljplaneområden.

5. Kostnadsunderlag
Inför samråd ska en preliminär kostnadskalkyl redovisas. Kostnadskalkylen ska bygga på
välgrundade beräkningar utifrån faktiska förhållanden, vilket innebär att osäkra
omständigheter, som till exempel terrängförhållanden och markbeskaffenhet, i rimlig
omfattning ska utredas. I den preliminära kostnadskalkylen ingår ett riskpålägg. En
geoteknisk undersökning och en förprojektering av gator och övrig allmän platsmark ska
ligga till grund för bedömningen.
Fastighetsägare ska bära de kostnader som uppstår för att ett område ska uppfylla lägsta
godtagbara krav utifrån detaljplanens syfte. Bedömning görs utifrån områdets behov och
ändamål. Området ska kunna fungera vad avser bland annat framkomlighet, bärighet,
trafiksäkerhet, tillgänglighet samt boendemiljö, lekmiljö och parkstandard.
Kostnader som uppstår för att genomföra detaljplanen i form av ersättning till
fastighetsägare för markinlösen eller släntintrång, ingår i gatukostnadsunderlaget. I
kostnadsunderlaget får ingå kostnader för anläggande av gator, torg, parker, naturmark,
lekplatser och kompletterande åtgärder som bland annat gång- och cykelvägar,
gångtunnlar, belysning, vägmärken, hastighetsdämpande åtgärder, slänter, vägrenar,
stödmurar, rännsten, rännstensbrunnar och diken. Underhållskostnader för befintliga
anläggningar får inte ingå.
De avgifter som påförs ägare till fastigheter inom fördelningsområdet får maximalt täcka
kommunens kostnader för
- byggande och standardförbättring,
- förvärv av mark för anläggningar,
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- administration och räntor.

6. Kostnadsfördelning
Kostnadsunderlaget ska enligt Plan och bygglagens 6 kap 24 § fördelas mellan
fastighetsägarna efter skälig och rättvis grund. Kommunen tillämpar huvudsakligen
följande generella fördelningsgrund:
Kategori

Andelstal

Befintligt friliggande småhus med
utfart mot kommunal gata

0,5

Befintligt friliggande småhus med
utfart mot gemensamhetsanläggning

0,4

Nytillkommande byggrätt för
friliggande småhus med utfart mot
kommunal gata

1,0

Nytillkommande byggrätt för
friliggande småhus med utfart mot
gemensamhetsanläggning

0,8

Övriga:

Efter utredning

Gatukostnaden följer fastigheten och ställs till den som är lagfaren ägare. Om fastigheten
säljs följer gatukostnaden med lagfarten.

7. Fördelning mellan skattekollektivet och fördelningsområdet
Kostnaderna ska som utgångspunkt fördelas områdesvis. Fördelningen på berörda
fastigheter ska vara skälig och rättvis. Vid områdesvis fördelning beslutar kommunen om
avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen (fördelningsområde),
vilka kostnader som ska fördelas (kostnadsunderlag) och grunderna för fördelningen
(fördelningsgrund).
I varje gatukostnadsutredning ska kostnadsfördelningen mellan skattekollektivet
(kommunen) och fördelningsområdet vägas. Nyttan för allmänheten såsom
genomfartstrafik, kollektivtrafik och gång- och cykelstråk ska vägas för varje åtgärd och
fördelas mellan skattekollektivet och fördelningsområdet.

4

2018-08-22

8. Beslut om godkännande av gatukostnadsutredning
Efter att gatukostnadsutredningen ställts ut för granskning och eventuellt inkomna
yttranden har gåtts igenom ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av
utredningen.

9. Uppräkning och tider
Den av kommunfullmäktige godkända gatukostnadsutredningen innehåller en preliminär
uppgift om det belopp varje fastighetsägare ska betala till kommunen. Beloppet ska
räknas upp med förändring av SCB:s entreprenadindex. Uppräkningen ska avse tiden från
kommunstyrelsens godkännande av gatukostnadsutredningen fram till färdigställande av
anläggningen. Med färdigställande avses tidpunkten för slutbesiktning. Om de faktiska
kostnaderna vid färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna uppräknade med
angivet index, bär kommunen merkostnaden. Om de beräknade kostnaderna uppräknade
med angivet index underskridits vid färdigställandet, ska de faktiska kostnaderna ligga till
grund för betalningsskyldighetens omfattning.

10. Betalning av gatukostnadsersättning
När anläggningarna är utbyggda och kan användas på avsett sätt, inträder
fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnadsersättning. Betalning ska ske när
kommunen begär det.
Betalningsvillkor
När kommunen begär att fastighetsägaren ska betala gatukostnadsersättning anges en
betalningstid. Fastighetsägare som omfattas av ett och samma projekt får i regel samma
betalningstid. Betalningstiden kan variera från ett projekt till ett annat om det är
motiverat. Om betalningen inte sker senast på angiven förfallodag, utgår ränta på förfallet
belopp enligt lag.
Om en fastighetsägare anser sig ha svårighet att betala gatukostnadsersättning, ska
kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastigheten med hänsyn
till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter. Anstånd med
betalningen kan ges på upp till tio år inklusive ränta. Ränta ska utgå på obetalt belopp från
den dagen när den första inbetalningen ska ske. Om betalningsvillkoren efter anståndet
löpt ut är betungande kan kommunen utreda om anståndet kan förlängas.
Ett beslut om anstånd upphör att gälla om:
● bygglov beviljas
● fastigheten eller del av den överlåts (om inget annat avtalats)
● fastigheten avstyckas eller fastighetsreglering sker på sätt som kan jämställas med
avstyckning
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Kommunstyrelsen

KS § 89

5
KS/2018:322 - 214

Antagande av detaljplan för Norra Vitsippan, plan nr 82-88
Ett reviderat detaljplaneförslag för Norra Vitsippan plan nr 82-88, har varit utställd för andra
gången under tiden mellan den 24 maj 2018 till den 15 juni 2018. Planen syftar till att
möjliggöra flerbostadshus med omkring 100 lägenheter. Under granskningstiden inkom nio
yttranden varav fem utan erinran.
Några mindre revideringar har gjorts till antagandet. Bland annat har ett U-området lagts in
för att skydda en elkabel som sträcker sig längs med Prästbodavägen. Ett E-område har även
tillförts plankartan för att möjliggöra en transformatorstation. Bygg- och miljönämnden
beslutade godkänna detaljplanen för Norra Vitsippan den 18 september 2018. För att
säkerställa att anslutning till den kommunala gång- och cykelbanan genomförs har detta
reglerats i marköverlåtelseavtalet. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 20 juli
2018. I ärendet finns ordförandeförslag daterat den 24 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del
1. Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att i
fortsättningen markera gång- och cykelvägsanslutningar (inklusive erforderlig typ av
projektering) tillräckligt tidigt i planprocessen så att de finns med när samråd sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Norra Vitsippan plan nr 82-88.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till punkt 2 i ordförandens förslag till beslut, till
kommunfullmäktige. Arne Närström (S) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till punkt 1 och 2 i
ordförandens förslag till beslut, till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag till beslut punkt 1 och 2, var för sig
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del
1. Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att i
fortsättningen markera gång- och cykelvägsanslutningar (inklusive erforderlig typ av
projektering) tillräckligt tidigt i planprocessen så att de finns med när samråd sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Norra Vitsippan plan nr 82-88.
_____________________

Beslutsexpediering
Arkiv
Plan- och exploatering

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johanna Henningsson
Planarkitekt
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Norra Vitsippan, plan nr 82-88, antagande av
detaljplanen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Norra Vitsippan plan nr 82-88.

Sammanfattning av ärendet
Ett reviderat detaljplaneförslag för Norra Vitsippan plan nr 82-88, har varit utställd för
andra gången under tiden 2018-05-24 till 2018-06-15. Planen syftar till att möjliggöra
flerbostadshus med omkring 100 lägenheter. Under granskningstiden inkom nio
yttranden varav fem utan erinran. Några mindre revideringar har gjorts till antagandet.
Bland annat har ett U-området lagts in för att skydda en elkabel som sträcker sig längs
med Prästbodavägen. Ett E-område har även tillförts plankartan för att möjliggöra en
transformatorstation. Bygg- och miljönämnden beslutade godkänna detaljplanen för
Norra Vitsippan den 18 september 2018. För att säkerställa att anslutning till den
kommunala gång- och cykelbanan genomförs har detta reglerats i
marköverlåtelseavtalet. Kommunstyrelsen bör nu kunna godkänna detaljplaneförslaget
för vidarebefordran till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet
Kommunstyrelsen har genom en direktanvisning gett Boklok Mark och Exploatering AB
möjlighet till exploatering på del av fastigheten Salem 5:3 samt Linnean 13.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05 20 KS § 60 att uppdra Bygg- och miljönämnden att
upprätta en detaljplan för fastigheten Linnean 13 och del av Salem 5:3. Syftet med
planförslaget var att möjliggöra flerbostadshus med omkring 60-90 lägenheter. Planen
tillåter till antagande cirka 100 lägenheter och sju huskroppar i två till fyra våningar.
Detaljplanen var ute på samråd och remiss mellan den 10 januari och den 23 februari
2018. Under samrådstiden inkom det totalt 15 yttranden, varav tre utan erinran.
Planförslaget reviderades och ställdes ut för granskning mellan den 24 maj till den 15 juni
2018. Under granskningstiden inkom nio yttranden varav fem utan erinran. Yttranden
med erinran från både samråd och granskning finns redovisade i ett
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granskningsutlåtande daterat 2018-07-20.
Planförslaget har skickats till berörda fastighetsägare enligt upprättad
fastighetsförteckning och enligt upprättad remisslista. Kungörelse om utställningar har
varit uppsatt på kommunens anslagstavla och annons i lokaltidningen Mitt i Botkyrka
Salem har publicerats. Det utställda planförslaget har funnits tillgängligt på Miljö - och
samhällsbyggnadsförvaltning, på biblioteket i Salems centrum och på kommunens
hemsida, www.salem.se.
Efter granskningsskedet har planen reviderats. För att skydda en elkabel som går längs
med Prästbodavägen har en planbestämmelse (U1) lagts in på plankartan. På plankartan
har även ett E-område (Transformatorstation) reserverats på 10 x 10 meter. Detta för att
Vattenfall Eldistribution AB ska kunna uppföra en nätstation för att kunna möta
expansionen som planen medger i området. Mindre revideringar i grundkartan har också
gjorts.
Planen var uppe för godkännande/antagande i Bygg- och miljönämnden den 28 augusti
2018. Ärendet blev återremitterat med en notering om att förvaltningen ska komplettera
plankartan med bestämmelse om anslutning till befintlig gång- och cykelbana. Plan- och
exploateringsenheten bedömer att anslutning till gång- och cykelbanan ska regleras i
marköverlåtelseavtalet och inte på plankartan. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av
gång- och cykelbanan fram till exploateringsområdet och exploatörerna ansvarar för att
ansluta sig till gång- och cykelbanan. Bygg- och miljönämnden beslutade godkänna
detaljplan för Norra Vitsippan den 18 september 2018. Med dessa justeringar av
planförslaget bör Kommunstyrelsen kunna godkänna detaljplaneförslaget för
vidarebefordran till kommunfullmäktige för antagande.

Finansiering
Kostnaden för detaljplanen bekostas av exploatörerna och regleras i ett
plankostnadsavtal mellan kommunen och Boklok Mark och Exploatering AB.
Sofia Granström
Tf. Plan- och exploateringschef

Bilagor
Delges
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PLANBESKRIVNING
Antagandehandling tillhörande detaljplan för:

Norra Vitsippan, Salems kommun i
Stockholms län. Plan nr: 82-88

ANTAGANDEHANDLING

Dnr: PEX/2017:79
2018-07-20

Vad är en detaljplan?
En detaljplan omfattar ett avgränsat område och reglerar vilka ändamål marken får användas till i olika delar av ett
område: kvartersmark för bebyggelse som till exempel bostäder, skola, industri eller handel, och allmän plats som
till exempel gata, torg eller park. Detaljplanen brukar också styra bebyggelsens omfattning och karaktär som till
exempel höjd, storlek och placering.
Detaljplanen vinner laga kraft, (det vill säga blir juridiskt bindande),
tre veckor efter att antagandet anslagits på kommunens anslagstavla.
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen
laga kraft tre veckor efter avslagsbeslutet. Laga kraft innebär i
praktiken att det nu är möjligt att påbörja utbyggnaden av området.

Här är vi nu!

Om inga större ändringar gjorts efter granskningen antar
kommunfullmäktige planen. De som är berörda av planen och inte fått
sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen blir underrättade
om att planen har antagits och får information om hur sakägare kan
överklaga beslutet.
Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter
från samråd och granskning samt samlade kommunala
ställningstaganden/kommentarer i ett granskningsutlåtande.
När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning.
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens
anslagstavla. Granskningstiden pågår minst i tre veckor och nu finns
en ny möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Inför granskning informer kommunen om var och under vilken tid
planförslaget finns tillgängligt för granskning. I underrättelsen finns
information om sista datum för att skicka in synpunkter på förslaget.
När ett förslag till detaljplan har tagits fram skickas det ut på
samråd. Syftet är att samla in önskemål och synpunkter att tillföra det
fortsatta arbete med planförslaget. Samrådstiden är normalt tre till
fyra veckor.

Uppskattad tidplan för planprocessen

Handlingar

Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Till detaljplanen hör följande handlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Behovsbedömning av miljöbedömning
• Fastighetsförteckning*
• Dagvattenutredning*
• Markteknisk undersökning*
• Radonutredning*

Vinter 2017
Vår 2018
Sommar/höst 2018
Höst/Vinter 2018

* Fastighetsförteckning och utredningar finns tillgängliga hos
kommunen
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Beskrivning av detaljplanens syfte och
område som berörs
Detaljplanens syfte

En ny detaljplan över området Norra Vitsippan ska
möjliggöra för flerbostadshus med omkring 100 lägenheter i två till fyra våningar med parkering på fastighetens mark. Planen medger allmän plats för natur, park
och väg.

Bakgrund

Kommunens ambition i området är att bygga hyresrätter genom en direktanvisning med exploatören Boklok
Mark och exploatering AB. Detta för att få en varierad
upplåtelse av boendeformer med både hyres- och
bostadsrätter inom kommunen.
Planområdet är sedan tidigare planlagt som parkmark
samt allmänt ändamål för vattentorn. Detaljplanen ska
ersättas med en ny detaljplan. Det nya planförslaget
Fig.1, Illustration av planområdet
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upprättas med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2
januari 2015.

Planområdets avgränsning

Området är beläget i Salems östra del, söder om
och längs med Prästbodavägen knappt en kilometer
norr om Salems centrum. Området är sedan tidigare
obebyggt och består idag av en kuperad skogsterräng.
Både väster och öster om området ligger bostadsområden med friliggande småhus. Området omfattar av
en del av den kommunala fastigheten Salem 5:3 samt
Linnean 13. Området utgörs totalt av cirka 24000 kvm.
Fastigheterna Salem 5:3 och Linnean 13 ägs av kommunen. Kommunal mark kommer vid exploatering av
området säljas till den privata aktören som exploaterar
området.
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Tidigare kommunala ställningstaganden
Planuppdrag

Kommunstyrelsen har genom en direktanvisning gett
Boklok Mark och Exploatering AB möjlighet till exploatering på del av fastigheten Salem 5:3 samt del av
Linnean 13. En direktanvisning skedde då kommunens
ambition är att få en varierad upplåtelse av boendeformer med både hyres- och bostadsrätter inom kommunen.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan för området är Stadsplan för del av
Söderbyområdet Söderby II, plan nr 82-02, som vann
laga kraft 1966-05-06. Detaljplanen avser parkmark
inom området samt allmänt ändamål för vattentorn.
Prästbodavägen är planlagt som gatumark. En del av
fastigheten Linnean 13 är även planlagt som ett område som ej får bebyggas.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-29 § 60 att en
detaljplan över området ska upprättas.

Översiktsplan

Gällande översiktsplan “Översiktsplanen för Salems
kommun 2030” antogs av kommunfullmäktige den 14
juni 2018. I översiktsplanen nämns området som ”Vitsippan norra delen”. Området föreslås byggas ut med
cirka 90 lägenheter med flerbostadshus mellan åren
2019-2020. Under medborgardialogen 2016 visade
det sig att allmänheten ställde sig mycket positiva till
utbyggnad inom området. Hela 81 procent ansåg det
vara positivt.

Behovsbedömning av miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
behovsbedömning och bedömer att detaljplanen inte
medför någon betydande miljöpåverkan enligt MB 6
kap. och PBL 5 kap. och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Det behovsbedömningen främst belyser är närheten till Bornsjöns
vattenskyddsområde samt den befintliga vegetationen
inom området som kommer bli påverkad i och med en
exploatering. Den planerade bebyggelsen kan delvis
komma att påverka tillgängligheten till grönytor för
djur, natur och i syfte för rekreation. Dagvattnet inom
området bör ledas mot Uttran och inte mot Bornsjön.

Fig.2, Utdrag ur plan nr 82-02
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Betydande allmänna intressen
Riksintressen

Planområdet ingår inte i något riksintresse men gränsar till Bornsjöns vattenskyddsområde. Inom Bornsjöns vattenskyddsområde finns riksintresse för rörligt
friluftsliv, naturvård och kulturvård.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Om okända fornlämningar påträffas under arbetets
gång ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska
omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger i anslutning till både Uttran och
Bornsjöns avrinningsområde och har sin avrinning mot
Uttran. Miljökvalitetsnormerna för båda sjöarna beskrivs
nedan.
Uttran
Enligt VISS senaste klassning år 2013 uppnådde Uttran
(vattenförekomst SE656562-131394) en måttlig ekologisk status och klassning 2015 ej god kemisk status på
grund av att ämnena kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE) överskrider aktuella gränsvärden.

Kulturmiljöer

Området är inte beläget inom något område för kulturhistorisk miljö. Ingen kulturhistorisk byggnad finns
inom eller i det närliggande området.

Vattenskyddsområde

Gränsen till Bornsjöns vattenskydds- och avrinningsområde går längs Prästbodavägen och angränsar till
planområdet. Området norr om vägen tillhör vattenskyddsområdet. Stora delar av Salems kommun ingår i
Bornsjöns vattenskyddsområde.

Fig.3, sfOrtofoto med regionalt cykelstråk markerat.

Fig. 3, Gränsen till Bornsjöns vattenskyddsområde
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Bornsjön
Statusklassningen för Bornsjön bedöms till ”God ekologisk status” med miljökvalitetsnormen fortsatt god
ekologisk status. Den kemiska ytvattenstatusen bedömdes till ”Uppnår ej god status” på grund av överskridande halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar.
Bortsett från dessa två ämnen är den kemiska statusen
”god”.
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Förutsättningar
Befintlig markanvändning
Bebyggelse
Området är sedan tidigare inte exploaterat och består
idag av kuperad skogsterräng. Området är lokaliserat mitt i mellan två bostadsområden bestående av
friliggande småhus. Intill den södra delen av området
finns det tillfäliga flerbostadshus i form av paviljonger. I
samrådsförslaget till översiktsplanen 2030 är området
söder om planområdet utpekat som ett förändringsområde kallat Södra delen av Vitsippan. Där föreslås
det utbyggnad av ett äldreboende eller cirka 40 bostäder mellan åren 2020-2025.
Verksamheter och offentlig service
Planområdet är beläget knappt en kilometer norr om
Salems centrum. I Salems centrum finns det kommersiell och offentlig service i form av bland annat vårdcentral, Ica, systembolag, apotek och bibliotek. Planområdet är även beläget cirka 2,5 kilometer från Rönninge
centrum. I Rönninge centrum är utbudet mindre men
det finns bland annat Coop samt ett fåtal andra butiker.

Fig.4, Geotekniska förhållanden inom planområdet eligt
SGU

Recipient
Recipienten för planområdet är Uttran. I anslutning
till planområdet går gränsen till avrinningsområdet för
Bornsjön. Bornsjön är primär vattentäkt och dagvatten
från planområdet bör inte avledas mot Bornsjön.

Natur och grönstruktur
Mark och vegetation
Området består idag av skogsterräng och innehåller
en mycket kuperad terräng. Inom området finns bland
annat asp, björk och tall. Marknivån inom området
varierar och det finns noterbara höjdskillnader. I söder
intill planområdet sluttar marknivån ordentligt och
ingen bebyggelse kan komma att uppföras där. Markarbeten kommer att behöva utföras vid exploatering
inom området.
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s geotekniska karta över planområdet
består markytan/jordarterna av urberg och morän.
I områdets östra samt västra del finns det två bergknallar. Kommunen bedömer att det är goda grundläggningsförhållanden och bedömer att en geoteknisk
undersökning inte behöver utföras.
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Rekreation
Området intill planområet består av skogsterräng och
norr om motorvägen börjar Bornsjökilen som är en av
Stockholms gröna kilar. Det finnas höga rekreationsvärden intill området.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Med beaktande av nuvarande och förväntad trafikflöde på Prästbodavägen är kommunens bedömning att
ingen bullerutredning behöver tas fram.
Farligt gods
Prästbodavägen är inte belastad av trafik med farligt
gods. Kommunen bedömer därför att ingen riskutredning behöver tas fram.
Markradon

Fig.5, Berg i dagen inom planområdet som kommer att
bevaras

Sigma Civil AB har utfört en översiktlig radonundersökning inom planområdet. Radonmätningen har utförts
i sju stycken punkter fördelade i området. Utförda
mätningar indikerar att markområdet klassificeras som
lågradonmark. Vid mätning var berggrunden så nära
markytan att det rekommenderade mätdjupet på 0,7
meter ej nåddes vid samtliga punkter. Det krävs att en
kompletterande mätning genomförs med gammaspektrometer vid berggrunden när schaktnivån nåtts för att
säkerställa radonnivåerna.
Radonskyddat utförande rekommenderas för samtliga
byggnader då tillfört material under grundkonstruktionen kan ge upphov till en förhöjd radonhalt. Det kan
även förekomma lokala variationer under respektive
huskropp. Det ska säkerställas att radon med hög
radonhalt ej tillförs arbetsplatsen. Efter byggnadernas
färdigställande skall kontroll av radongas i inomhusluften genomföras. För nya konstruktioner får radongashalten i inomhusluften inte överskrida 200 Bq/m3.
Förorenad mark
Två markmiljöundersökning har utförts. Resultatet
visar att området inte innehar några betydande föroreningar. För mer information om de prover som tagits
hänvisas till bifogad utredning.
Översvämning
Det finns ingen risk för översvämning inom planområdet då flödet avleds i sydlig riktning vid extrema skyfall.

Fig.6, Naturen intill planområdet

8 (18)

Dnr: PEX/2017:79

ANTAGANDEHANDLING

2018-07-20

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer kunna anslutas till det kommunala
VA-systemet. Dock kommer det kommunala VA-systemet att behöva byggas ut. Dagvatten och avloppsledningar kommer behöva dras ut från Prästkragestigen.
Vattenledningar finns redan i anslutning till området
längs Prästbodavägen. Dag- och avloppsledningarna
kommer kunna anläggas med självfall.
Dagvatten
Exploatering inom området kommer innebära att en
stor del av planområdet hårdgörs. Detta bidrar till
att dagvattenavrinningen från området ökar. Flödesberäkningarna visar att flödet ökar med cirka 140
procent efter exploatering. En dagvattenutredning har
tagits fram av Sigma Civil AB där åtgärder för hantering av dagvattnet presenteras.
För att nå tillräckligt med rening föreslås ett underjordiskt bergkrossmagasin. Som komplettering till
magasinet föreslås svackdiken vilket kan omhänderta
en del av parkeringsytan inom planområdet.
För mer information om bland annat flödesberäkningar före och efter exploatering och mer detaljerade
förslag på dagvattenåtgärder hänvisas till bifogad
dagvattenutredning.
Uppvärmning
I dagsläget finns det ingen fjärrvärmeledning i anslutning till området av den kapacitet att klara av anslutning till områdets omfattning. Ledningar behöver att
anläggas via Salems centrum vidare norr till planområdet.
Brandvattenförsörjning
Enligt Svenskt Vattens publikationer P83 och P87 och
Södertörns Brandförsvarsförbunds PM nr 608, bedöms ett system vara konventionellt om brandpostens
avstånd uppgår till 150 meter. Om ett alternativsystem används, där till exempel tankfordon inkluderas,
bör avståndet mellan yttersta delen av bebyggelseområdet och brandpost vara maximalt 1000 meter.

I aktuellt område finns det två brandposter inom 150
meter. Brandposterna är placerade längs med Prästbodavägen. Den närmaste brandposten ligger cirka 50 meter
från planområdets västra del. Den andra brandposten är
belägen cirka 100 meter från områdets östra del. Systemet bedöms vara ett alternativsystem.

Gata och trafik
Biltrafik
Prästbodavägen är den väg som sträcker sig längs
planområdet. Hastigheten är begränsat till 50 km/h. På
Prästbodavägen finns ett flöde på 642 fordon/dygn enligt
den senaste mätningen som gjorts mellan den 28/8 till
den 5/9 2017. Medelhastigheten på vägen mättes till 50
km/h vid samma tillfälle.
Kollektivtrafik
Närmast till kollektivtrafik är busshållplatsen på Skyttorpsvägen, busshållplats Snickarstigen. Den busshållsplatsen
ligger cirka 300 meter från planområdet. Från busshållplatsen Snickarstigen går busslinje 725 mellan Tumba, via
Salems Centrum och Rönninge Station. Busshållplatsen
nås via gång- och cykelbanan längs med området till
väster om planområdet.
Från Rönninge station går det pendeltåg. Tågförbindelsen
är tät och det finns goda pendlingsmöjligheter då tågen
går upp mot sex gånger i timmen. Linjen sträcker sig mellan Södertälje och Märsta samt Södertälje och Uppsala
och det tar 31 minuter in till Stockholm city.
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägarna är separerat från bilvägarna i
Salems kommun. Det finns inte någon befintlig gång- och
cykelbana längs med Prästbodavägen och därmed ingen
gångbana som sträcker sig längs med bostadsområdet.
Den gång- och cykelbana som finns intill planområdet
sträcker sig från Skyttorpsvägen upp i grannområdet
beläget väster om planområdet (Se bild på s. 10).
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Fig.7, Illustrerad gång- och cykelbana till närmaste busshållplats och Salems centrum från planområdet.
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Beskrivning av planförslaget
Bebyggelse

Trafik

Flerbostadshus

Utformning av gator

Planen möjliggör för sju flerbostadshus (Se bild på s.
13). Bebyggelsen som sträcker sig längs Prästbodavägen
tillåts vara fyra våningar högt bortsett från den västligaste byggnaden. Den byggnaden och de resterande, beläget söder i planområdet, tillåts uppföras i två våningar.
Totalt förväntas det tillkomma cirka 100 hyresrättslägenheter. Högsta tillåtna nockhöjd för fyravåningshusen är
17 meter och för tvåvåningshusen elva meter.

Prästbodavägen kommer att planläggas som gata
vilket bekräftar tidigare planbestämmelser i detaljplanen Söderby ll med plan nr 82-02. Tillfart till
området förväntas lösas från Prästbodavägen.

Gestaltning och utformning
Planområdet föreslås uppföras med flerbostadshus
längs med Prästbodavägen vilket utgör en rak fasadlinje
längs gatan. Med hjälp av planbestämmelser har man
reglerat byggnadernas tillåtna höjd i två till fyra våningar
med avsikt för att få en varierad byggnadshöjd inom
området. Genom varierande byggnadshöjder förväntas
bostadsområdet få ett bra förhållande till det närliggande området. En gemensam innergård med parkering ska
lösas bakom bebyggelsen. Därför har man i plankartan
lagt till egenskapsbestämmelser för kvartersmark där
byggandets omfattning begränsats, så kallad korsmark
där marken endast får förses med komplementbyggnad. Det nya kvarteret föreslås upplåtas enligt Bokloks
koncept och utformning. Kommunen bedömer att inget
gestaltningsprogram behöver uppföras.

Natur och grönstruktur
Grönområden, rekreation och lek
Inom planområdet kommer plats för en lekplats att
finnas. Lekplatsen kommer anläggas på områdets innergård mellan de två områdena för parkering.
I den östra delen av planområdet finns det en bergsknalle. Denna bergknallen kommer att planläggas som
naturmark. I områdets västra del finns det en öppen
gräsyta. Den kommer att planläggas som parkmark.
Båda dessa ytor ses som bra områden för lek och rekreation.

Gång- och cykeltrafik
Förbindelser mellan planområdet och den befintliga gång- och cykelbanan ska anordnas. Enligt
VGU standard (Vägar och gators utformning) ska
lutningen på gång- och cykelbanan inte vara större
än 1:20 (5%). Vid utformning av cykelväg ska VGU:s
standard följas.
Parkering
Parkering kommer att anläggas inom planområdet.
Parkeringsytan ska lösas på innergården och infart
ska ösas från Prästbodavägen. Antalet parkeringsplatser ska beräknas enligt parkeringsnormerna
nedan.
< 35 kvm - 0,3/p-tal per lgh
36-55 kvm - 0,7/p-tal per lgh
56-90 kvm - 1,0/p-tal per lgh
> 91 kvm - 1,3/p-tal per lgh

Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp
VA-ledningar kommer anslutas till det kommunala VA-systemet. Längs Prästbodavägen finns det
en befintlig vattenledning som området kommer
anslutas till. Dagvatten och avloppsledningar ligger
inte i anslutning till området och kommunen kommer att behöva dra ledningar från Prästkragestigen.
Anslutningspunkten till de kommunala VA-ledningarna ska vara beläget i den sydöstra delen av
planområdet.
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Brandvattenförsörjning
En ny brandvattenpost eller flytt av en redan tidigare
post kommer att göras. Detta för att möjliggöra för ett
konventionellt brandvattensystem.
Brandsäkerhet
Räddningstjänstens tillgänglighet till byggnadens
entréer måste beaktas. Enligt Boverkets byggregler
(BBR) bör avstånd mellan angreppspunkter (entréer/
ingångar) och uppställningsplats för räddningstjänstens
fordon inte överstiga 50 meter. Tekniska lösningar bör
tillföras trapphuset så att det alltid vid nödlägen finns
en säker väg att ta sig ut, förslagsvis via en så kallad Tr
2- trapphus enligt BBR. Lösningar via räddningstjänstens stegutrustning bör i första hand undvikas.
Dagvatten
Anläggandet av ett flerbostadshus inom planområdet
kommer innebära ett ökat flöde av dagvatten i följd av
att större ytor inom planområdet hårdgörs. Dagvattnet inom planområdet ska hanteras inom fastigheten
genom LOD “lokalt omhändertagande av dagvatten”. I
utredningen som Sigma Civil AB utfört föreslås lösningar för att hantera vattnet enligt LOD med hjälp av
ett underjordiskt magasin och svackdiken. Föreslagna
åtgärder för att hantera dagvattnet inom planområdet
bör följas. Allt dagvatten ska avrinna till sjön Uttran via
dagvattendammen i Mölle och inte mot Bornsjön.
Beräkningar för att klara flöden utefter Bokloks bebyggelseförslag har gjorts. För att inte öka dagvattenflödet
efter exploatering bör svackdikena vara 150 m2 och
magasinet inneha en fördröjningsvolym om 73 m2.
Översvämningsrisk
För att säkerställa att inga områden inom planområdet
blir översvämmade är det viktigt att beakta höjdsättningen på marknivån inom planområdet vid genomförandet.

12 (18)

Avfall
Avfall och sophantering löses inom planområdet. Avfallshämtning sker från separata soprum som placeras i
anslutning till det nya kvarteret. Vid eventuellt anläggande av vändzoner för sophämtning ska vändzonerna
uppfylla Avfall Sveriges rekommendationer för vändning med sopbil med 18 meter i diameter.
Uppvärmning
Det finns förutsättningar för alternativa energislag
såsom bergvärme och fjärrvärme.
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Exploatörens bebyggelseföreslag
Exploatörerna Boklok Mark och exploatering AB förväntas uppföra sju stycken flerbostadshus inom planområdet. Totalt föreslås cirka 100 hyresrätter uppföras med
en varierande storlek av ett till fyra rum och kök. Längs
med gatan föreslås tre flerbostadshus med fyra våningar
uppföras. På tvären intill prästbodavägen i planområdets
västra del föreslås ett tvåvåningshus uppföras. Resterande tre flerbostadshus kommer att uppföras i två våningar
och inneha cirka åtta lägenheter i varje byggnad. Flerbostadshusen längs Prästbodavägen kommer inneha cirka
20-24 lägenheter per byggnad.
Två tillfarter anläggs mellan bostadshusen från Prästbodavägen och parkering löses på innergården. Där anläggs även förråd, lekplats sopstationer och cykelförråd.
Flerbostadshusen kommer att uppföras utefter Bokloks
koncept. Flerbostadshusen har loftgångar.

Fig.8, Illustration av exploatörens förslag samt möjlig bebbygelseutformning inom planområdet (Obs, reservation
för att illustrationen endast stämmer överens i större drag)
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Konsekvenser samt förenlighet med 3,4 och 5
kap. Miljöbalken
Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i 3,4 och
5 kapitlen i Miljöbalken tillgodoses i detaljplanen och
att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i Miljöbalken
iakttas.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för
utomhusluft iakttas. Detaljplanen bedöms inte påverka
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden
där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids.
Trafikökningen från dom nya bostäderna bedöms inte
ha en betydande påverkan och förväntas inte komma
att påverka att miljökvalitetsnomrerna för utomhusluft
överskrids.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer
för vatten iakttas. Planområdet ligger inte inom något
vattenskyddsområde men gränsar till Bornsjöns vattenskyddsområde som ligger norr om Prästbodavägen.
Nödvändiga dagvattenåtgärder kommer att anläggas för
att dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan på ytvattenföreskomstens kemiska och ekologiska status.
Påverkan på grund och ytvatten
Ingen påverkan på grund- eller ytvattnet kommer att ske
inom planområdet.
Dagvattenlösningen är i framtagen dagvattenutredning
utformad så att inget dagvatten ska rinna mot Bornsjön,
vilket det heller inte gör idag.
Dagvattnet kommer att fördröjas och renas med hjälp av
föreslagna dagvattenåtgärder, svackdiken och ett underjordiskt bergkrossmagasin. Bergkrossmagasinet placeras
under eller brevid den tänkta parkeringsytan i den östliga delen av planområdet. Där samlas vattnet naturligt
och rinner vidare söder ut. Svackdiken föreslås för att
omhänderta en del av avrinningen från parkeringsytan.
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Enligt utredningen som tagits fram förväntas samtliga
ämnen förutom fosfor och Bap minska eller vara oförändrad efter exploatering med föreslagna dagvattenåtgärder. I
dagvattenutredningen som utförts för planområdet skriver
de:
”Med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms dock reningen vara
så pass stor att föroreningsbelastningen minskar eller är oförändrad från planområdet. Undantaget är föroreningsmängderna för
fosfor och BaP. Ökningen av fosformängden är däremot så pass
liten att den kan anses vara oförändrad, då programvaran avrundar på andra decimalen. Att få ner mängderna teoretiskt för BaP
till befintliga bedöms mycket svårt. Detta p.g.a. att schablonhalten för BaP är satt till 0 för naturmark i programvaran. Gällande
BaP kan man endast dra slutsatsen att dessa renas till stor del
(81%) med föreslagna dagvattenlösningar. Påverkan för recipienten bör därför inte försämras och målet för MKN bör påverkas
positivt”.

Med föreslagna dagvattenåtgärder bedömer kommunen
att ingen påverkan på Uttrans miljökvalitetsnormer kommer följa. Dagvattnet kommer heller inte avrinna mot
Bornsjön, inte heller vid extrema regn.
För mer information om bland annat flödesberäkningar
före och efter exploatering och mer detaljerade förslag på
dagvattenåtgärder hänvisas till bifogad dagvattenutredning.
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Genomförandebeskrivning
Denna detaljplan är upprättad i enlighet med plan- och
bygglagen, PBL 2010:900 med standardförfarande i
dess lydelse fr o m den 2 januari 2015.
Upprättandet av detaljplanen finansieras av bolaget
och regleras genom ett plankostnadsavtal med kommunen.

Preliminär tidsplan
Samråd och remiss:

Vinter 2017

Underrättelse: 		

Vår 2018

Granskning:		

Vår/sommar 2018

Laga kraft: 		

Höst 2018

Marköverlåtelse
I samband med att bygglov beviljas kommer en marköverlåtelse mellan kommunen och Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB att genomföras. Ett marköverlåtelseavtal kommer att tecknas i samband med
antagande av detaljplanen.

Tekniska frågor
VA anslutning
Vatten och avlopp kommer anslutas inom kommunalt
verksamhetsområde och kommunala VA-ledningar,
som går längs Prästkragestigen.

Ekonomiska frågor

Brandpost

Kostnader

Den befintliga brandposten, belägen längs med Prästbodavägen, kommer behöva flyttas närmare planområdet. Eventuellt kommer en ny brandpost att anläggas.
Kommunen ansvarar och bekostar detta.

Kommunen står för kostnader för fastighetsbildningen
(avstyckning från Salem 5:3 och Linnean 13).
Anslutningskostnader/ Avgifter

Dagvatten

Bolaget ansvarar för anslutningsavgifter för fjärrvärme,
vatten, spillvatten, VA, el mm enligt gällande taxa eller
enligt särskild träffad överenskommelse med ledningsägare. Kommunen tar ut avgifter för bygglov och
bygganmälan enligt gällande taxa.

Dagvatten ska i första hand hanteras enligt LOD (lokalt
omhändertagande av dagvatten) och en dagvattenutredning har genomförts. Kostnader för dagvattenanslutning hanteras enligt kommunens VA-taxa. Bolaget
står för samtliga kostnader.

Fastighetsrättsliga frågor

Bolaget ansvarar för skötsel och att bibehålla rening av
underjordiska fördröjnings- och reningsmagasin som
ska anläggas.

Ägoförhållanden
Lagfaren ägare till fastigheterna Salem 5:3 och Linnean
13 är Salems kommun.
Fastighetsbildning
För genomförande av planen ska en fastighet nybildas
genom avstyckning och fastighetsreglering berörande
Salem 5:3 och Linnean 13. Salems kommun ansvarar
för att ansöka om fastighetsbildning hos lantmäteriet
och står för förrtättningskostnaderna.

Trafik
Gång- och cykelbana
Kommunen ansvarar för att bygga ut och bekosta
den kommunala gång- och cykelbanan fram till planområdet. Exploatörerna asvarar för att ansluta sig till
gång- och cykelbanan och står för kostnaderna inom
planområdet.
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Markreservat för allmännyttiga ändamål
U-område
För att bevara befintlig allmännyttig ledning för el
har ett så kallat u-område tillförts planen. U-området innebär en begränsning av markanvändningen.
Vattenfall Eldistribution AB har nyttjanderätt inom
u-området på plankartan. Vattenfall Eldistribution
AB måste säkra rätten med exmpelvis avtalsservitut eller ledningsrätt.
Ska väg/infart anläggas ovanpå elkabeln ska kabeln
skyddas, genom exemplevis att den rörförläggs.
Denna åtgärd bekostas av exploatörerna och utförs
av Vattenfall Eldistribution AB.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekt
Johanna Henningsson i samråd med plantekniker
Saeed Baydon, Plan- och exploateringschef Sofia
Granström, exploateringsingenjör Sonia Khan och
VA-ingenjör Senad Palic.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

E-område

Johanna Henningsson

En nätstation kommer behöva uppföras inom planområdet av Vattenfall Eldistribution AB.

Planarkitekt

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är tio (10) år från
den dag detaljplanen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden har bolaget rätt att bygga i
enlighet med detaljplanen och detaljplanen får inte
ändras utan att synnerliga skäl föreligger.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller
upphävas utan att bolaget har rätt till ersättning
(för exempelvis förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom
planområdet och för det allmänna vatten-, spilloch dagvattennätet.
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Sofia Granström
T.f Plan- och exploateringschef
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Granskningsutlåtande
- Detaljplan för Norra Vitsippan, plan nr 82-88
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Vad är ett granskningsutlåtande?
Efter att en detaljplan har varit ute på granskning sammanställer kommunen de synpunkter som
skriftligt har kommit in under granskningen. Ett granskningsutlåtande innehåller en redovisning av
inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande till dessa. De synpunkter som inte
tillgodoses har kommunen skyldighet att motivera. Vid en detaljplan som utförts enligt en
standardförfarande process presenteras och motiveras även de inkomna yttranden under
samrådstiden.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har genom en direktanvisning gett Boklok Mark och Exploatering AB möjlighet till
exploatering på del av fastigheten Salem 5:3 samt Linnean 13. Kommunstyrelsen beslutade 2017-05
20 KS § 60 att uppdra Bygg- och miljönämnden att upprätta en detaljplan för fastigheten Linnean 13
och del av Salem 5:3.
Detaljplanen var ute på samråd och remiss mellan den 10 januari och den 23 februari 2018. Under
samrådstiden inkom det totalt 15 yttranden, varav tre utan erinran. Planförslaget reviderades och
ställdes ut för granskning mellan den 24 maj till den 15 juni 2018. Under granskningstiden inkom nio
yttranden varav fem utan erinran.

Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus med omkring 100 hyreslägenheter.
Flerbostadshusen kommer vara i två till fyra våningar högt med ett till fyra rum och kök. Totalt
förväntas sju huskroppar uppföras med en gemensam innergård placerad mellan huskropparna.

Planprocess

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vilka har yttrat sig?
Yttranden under
samrådstiden
Utan erinran
Remissinstanser inom kommunen
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Kultur- och fritidsnämnden

Remissinstanser myndigheter och
verk
SRV återvinning AB
Hyresgästföreningen Botkyrka Salem
Södertörns Fjärrvärme AB
Trafikverket
Södertörns brandförsvarsförbund

Med synpunkter
Remissinstanser myndigheter och
verk
Lantmäteriet
Länsstyrelsen
Vattenfall Eldistribution AB
FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamling
Trafikförvaltningen

Sakägare och allmänheten
Privat fastighetsägare (1)
Namninsamling

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Johanna Henningsson

Yttranden under
granskningstiden
Utan erinran
Remissinstanser myndigheter och
verk
Länsstyrelsen
Hyresgästföreningen Botkyrka/Salem
Trafikverket
Trafikförvaltningen
Södertörns Fjärrvärme AB

Med synpunkter
Remissinstanser myndigheter och
verk
Lantmäteriet
SRV återvinning AB
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem

Sakägare och allmänheten
Namninsamling
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Sammanställning av inkomna synpunkter
under samråd och granskning
Inkomna yttranden finns att läsa i sin helhet hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden från remissinstanser
Länsstyrelsen
Samråd: Kommunen behöver till granskningsskedet tydliggöra att planförslaget inte äventyrar
miljökvalitetsnormer för vatten. Förutsatt att kommunen beaktar efterföljande synpunkter gällande
miljökvalitetsnormer för vatten bedömer Länsstyrelsen att förslaget inte strider mot de intressen
som Länsstyrelsen har att bevaka. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till resultatet att
koncentrationerna av föroreningar i dagvatten påverkas så lite, och i några fall tycks minska, efter
exploatering utan rening. Länsstyrelsen anser att dagvattenutredningen måste förtydliga hur de nått
fram till resultaten som ifrågasätts av Länsstyrelsen så att det säkerställs att kommunen kan göra rätt
bedömning av påverkan.
Kommunen behöver i planbeskrivningen tydliggöra vilka av det föreslagna dagvattenåtgärderna som
ska genomföras samt att det är möjligt att genomföra det. Kommunen får med fördel gärna införa
planbestämmelser gällande dagvattenhantering på plankartan. Kommunen bör tydliggöra vem som
ansvarar för skötseln av dagvattenmagasin som tas fram.
Det framgår i planbeskrivningen att en markmiljöundersökning har utförts och att vidare utredningar
och eventuella åtgärder kommer att ske till granskningsskedet. Eventuella utredningar och åtgärder
ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Granskning: Länsstyrelsen har inga synpunkter.
Kommunens kommentar: Dagvattenutredningen har reviderats. Kommunen har i planbeskrivningen
tydliggjort vilka av det föreslagna dagvattenåtgärderna som ska genomföras. Vidare
markmiljöundersökningar har utförts och resultatet visar att området inte innehar några betydande
halter föroreningar.
Synpunkter tillgodosedda: Ja
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Lantmäteriet
Samråd: Redovisning av e-bestämmelserna i bestämelseförteckning på plankartan görs inte i
nummerordning. Det försämrar planens läsbarhet och bör ändras.
Det framgår i genomförandebeskrivningen att det inte finns någon allmän plats i planen men att
planen gränsar till allmän plats. Det stämmer inte med plankartan då väg, naturmark och parkmark
är utlagd som allmän plats. I genomförandebeskrivningen framgår det att lantmäteriet i Stockholms
län handlägger fastighetsbildning. Det stämmer inte.
Meningen “De åtgärder som föranleds av detaljplanen genomförs helt och hållet av Boklok Mark och
Exploatering AB” i början av genomförandebeskrivningen behöver ändras. Det är inte klarlagt vilka
åtgärder som planen föranleder eller var gränsen går mellan åtgärd som föranleds av planen eller
åtgärd som ska ses som fristående. Bl.a. nämns i planbeskrivningen dragande av fjärrvärmeledningar
utanför planområdet som skulle kunna omfattas av det som åläggs exploatören genom mening.
Konsekvenserna till följd av planens genomförande måste framgå.

Granskning: Fastighetsbeteckningarna på de berörda fastigheterna saknas i grundkartan. Det finns

en angiven koordinat som saknar ett koordinatkryss. Det ser även ut att finnas en bestämmelse som
ligger i allmän plats GATA, kan den ha hamnat där av misstag? Det saknas en förklaring till den.
Kommunens kommentar: Plankartan och genomförandebeskrivningen har reviderats utefter
inkomna synpunkter.
Synpunkter tillgodosedda: Ja

Vattenfall Eldistribution AB
Samråd: Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Vattenfall kommer att
behöva uppföra en nätstation inom planområdet för att kunna möta expansionen som planen
medger i området. Nätstationen behöver placeras i västra delen av planområdet. E-området bör ha
en storlek om 10 x 10 meter. Ett minsta avstånd om 5 meter ska gälla mellan nätstationen och
närmaste brännbara byggnadsdel.
Vattenfall har en 20 kV kabel som går längs med södra delen av Prästbodavägen. Vattenfall noterar
att inget utfartsförbud finns inritat i plankartan och enligt planbeskrivningen ska infart anläggas från
Prästbodavägen. Ska kabeln korsas måste den skyddas alternativt flyttas. En åtgärd som bekostas av
exploatören, men utförs av Vattenfall. Byggnad som kräver grundläggning bör placeras minst fem
meter från kabelns yttersta ledande fas och innan schakt/grävarbeten påbörjas ska kabeln sättas ut.
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Kommunens kommentar: För att skydda den kabel som ligger längs med Prästbodavägen har ett
U-område lagts in på plankartan. U-bestämmelsen “markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar” skyddar kabeln. På plankartan har även ett E-område reserveras för tekniska
anläggningar. Området är 10 x 10 meter och ligger fem meter från närmaste yta där bebyggelse
tillåts.
Synpunkter tillgodosedda: Ja

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamling
Samråd: FTI föreslår att det i en del av dp-kartan som avser Natur avsätter cirka 30 kvm för publik
återvinningsstation.

Kommunens kommentar: Kommunen kommer inte reservera en yta för en återvinningsstation inom
planområdet.
Synpunkter tillgodosedda: Nej

Trafikförvaltningen
Samråd: Trafikverket ser positivt på planen. För att främja hållbart resande för alla till och från
planområdet ska gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken utformas säkra, trygga, gena, attraktiva
och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Kommunens kommentar: Detaljplanen kan inte reglera utformning av gång- och cykelvägarna till
kollektivtrafiken då det ligger utanför planområdet.
Synpunkter tillgodosedda: Ja

Södertörns Fjärrvärme AB
Samråd: Södertörns Fjärrvärme AB föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan
ansluta till fjärrvärmenätet.
Kommunens kommentar: Fjärrvärme är ett förslag på möjlig uppvärmning och benämns i
planbeskrivningen.
Synpunkter tillgodosedda: Ja
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Trafikverket
Samråd: Trafikverket vill upplysa om att Boverket och Länsstyrelsens riktlinjer gällande trafikbuller
ska klaras i enlighet med förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande.

Granskning: Trafikverket har inga ytterligare synpunkter att tillägga sedan samråd.
Kommunens kommentar: Med beaktande av nuvarande och förväntad trafikflöde på
Prästbodavägen är kommunens bedömning, med hjälp av genomförande analys med verktyget
Buller Väg II, att kommunen klarar Boverket och Länsstyrelsens riktlinjer gällande trafikbuller i
enlighet med förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.
Synpunkter tillgodosedda: Ja

Södertörns brandförsvarsförbund
Samråd: Även om bebyggelsen kan uppföras med ett alternativsystem, så anser SBFF att det är
skäligt att upprätta nya brandposter inom detaljplaneområdet när nytt VA ska anläggas.
Räddningstjänstens tillgänglighet till entréer/ingångar måste beaktas. Avstånd mellan
angreppspunkter (entreér och ingångar) och uppställningsplats för räddningstjänstens fordon bör
inte överstiga 50 meter. Södertörns brandförsvar förordar att utrymning från bostäder ska
kunna ske utan hjälp av räddningstjänstens stege, denna ståndpunkt beskrivs i PM 615 –
Brandskydd i praktiken. Istället bör tekniska lösningar tillföras trapphuset så att det även vid
nödlägen alltid finns en säker väg ut. Ett vedertaget sätt är att förse fastigheter med så kallade
Tr 2-trapphus enligt BBR kap 5:313.
Om utrymning ändå kommer att ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning eller en
kombination av de båda måste uppställningsplats för räddningstjänstens bärbara stege eller
maskinstege anordnas. I och med att parkeringsgarage planeras måste det även beaktas, i det
fall en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon placeras ovan parkeringsgaraget eller
ovan annat utrymme, att bjälklag tål erforderliga laster. Denna planering kan erfordras redan
nu i detaljplaneskedet. Information om utformning av uppställningsplats för
räddningstjänstens fordon finns att hitta i vårt PM 609 - Framkomlighet för räddningstjänstens
fordon.
SBFF vill påtala att man redan i detaljplanearbetet, bör se över ytorna för att eventuellt kunna höja
trygghetskänslan i området, det skulle exempelvis kunna vara något så enkelt som att
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minimera ytor/utrymmen där personer kan uppehålla sig undanskymt alternativt komplettera
vissa delar av området med belysningsstolpar.

SBFF föreslår att kommunen ser över om dagvattensystemet även kan användas för att omhänderta
och/eller minimera miljöskador till följd av släckvatten vid en eventuell brand.
Kommunens kommentar: Vid genomförande kommer eventuellt en gammal brandpost flyttas
närmare området alternativt en ny brandpost anläggas. Trygghetsfrågor har tagits i beaktande under
detaljplaneprocessen men är svårt att reglera i detaljplanen.
Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke om brandsäkerhet. I planbeskrivningen skriver
kommunen att räddningstjänstens tillgänglighet till byggnadens entréer måste beaktas och att
tekniska lösningar bör tillföras trapphuset så att det alltid vid nödlägen finns en säker väg att ta sig
ut, förslagsvis via en så kallad Tr 2- trapphus enligt BBR. Bygglov kommer även att bevaka frågor
angående brandsäkerhet under bygglovsprocessen.
I dagvattenutredningen som tagits fram till detta projekt kommer dagvattenåtgärder att tas fram för
att hantera dagvattnet enligt LOD. Detta system kommer till viss del kunna omhänderta eventuell
släckvatten, dock inte i den utsträckning som efterfrågas.
Synpunkter tillgodosedda: Delvis

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem
Granskning: Naturskyddsföreningen anser att tätortsnära grönområden ska bevaras då de är viktigt
för människors hälsa och miljö. Att bevara naturmark i planförslaget är positivt utifrån människors
hälsa och miljö. Naturskyddsföreningen anser också att planförslaget ska omarbetas så att alla
parkeringsplatser flyttas så att det står närmast genomfartsvägen, detta i syfte att frigöra området
mellan bostäderna så att det kan nyttjas till grönområdet och mötesplatser som är bilfria.

Kommunens kommentar: Kommunen anser att det finns gott om intilliggande grönområden som
kan nyttjas av närboende. Genom att möjliggöra parkeringar längs med gatan skulle området få en
karaktär som skiljer sig åt i jämförelse med vad stora delar av Salems kommun gör i sin helhet. Det är
vanligare att anlägga parkeringar längs med gatan i stadsmiljöer. Dessutom skulle bebyggelsen
behöva flyttas söderut, vilket skulle generera till att ingen ordentlig innergård skulle gå att
möjliggöra då naturliga sluttningar inom området begränsar utformningen.
Synpunkter tillgodosedda: Nej
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SRV återvinning AB
Granskning: SRV ser det positivt att nyttja soprum i separata byggnader. Det är även bra att Avfall
Sveriges rekommendationer för vändning av sopbil kommer uppfyllas. När SRV granskar utsänt
material och den illustration över området som där presenteras finns det några saker som behöver
analyseras och säkerställas i den fortsatta processen. Soprummens utformning är viktigt för att nå
uppsatta sorteringsmål samtidigt som deras placeringar är väsentliga båda för bra sortering men
även för säker hantering av avfallet. Genom att analysera placering av rummen samt möjliggöra
körvägar kan interaktionen mellan boende och våra fordon minimeras. SRV ser positivt att få delta i
den fortsatta planeringsprocessen med ambition att tillsammans nå ovanstående målsättningar.
Kommunens kommentar: Utformningen och placeringen av soprummen
genomförandeprocessen, bevakas av Bygglov och kan inte regleras i planen.

sker

i

Synpunkter tillgodosedda: Ja

Yttranden från fastighetsägare
Privat fastighetsägare (1)
Samråd: Salems kommun måste kontrollera radonhalten innan byggnationen och eventuellt åtgärda
före byggstart. Det är ett högt värde av Bq från åtminstone Lingonstigen upp till Söderby.
Lingonstigen hade 820 bq.
Kommunens kommentar: Det har gjorts en radonutredning inom området. Området ingår inte i ett
högriskområde för radon.
Synpunkter tillgodosedda: Ja

Namninsamling
Samråd: Ett område med flervånings- och flerfamiljshus skulle förändra områdets karaktär av

småhusområde på ett avgörande sätt. Detta skulle påverka landskaps- och stadsbilden.
Nybyggnation av 90 lägenheter kommer generera mycket trafik i området på en redan förhållandevis
hårt sliten väg. Parkeringsplatserna bedöms vara tilltagna i underkant. Det finns säkert risk för höga
radonhalter inom området. Grönområdet används idag av vilt som passerar mellan norra och södra
delen av Salem.
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Huset med beteckning e2 på planritningen kommer ligga mycket nära fastigheterna Lingonstigen
1-16 och kommer att ge stora olägenheter, framförallt på fastigheterna som ligger nära anslutning
till nybyggnationen. Huset e3 på planritningen kommer att ligga på en höjd som ligger sex till sju
meter ovanför marknivån för säckgatan Lingonstigen 17-35. Med nocknivå på 11 meter innebär
detta en totalhöjd på upp mot 18 meter från berörd säckgata. Detta motsvarar en byggnad på fem
till sex våningar med ett avstånd på 20-30 meter. Detta kommer bidra till insyn.
På grund av byggnadshöjden kommer morgonsolen skymmas och allmänt kommer det bidra till att
det blir mörkare och mer skugga på intilliggande fastigheter. Istället för att bygga flerbostadshus bör
man istället bygga enfamiljshus på området alternativt avstå att bygga inom områden som är
betecknade med e2 och e3. Alternativt borde man avstå från att bygga inom e3, alternativt avstå
från att bygga två av de västligaste byggnaderna inom områden e3 och istället bygga två byggnader
där den västligaste ligger, ungefär på den plats där den östligaste ligger och en andra byggnad
förläggs öster om denna byggnad.

Granskning: Ett område med flervånings- och flerfamiljshus skulle förändra områdets karaktär av

småhusområde på ett avgörande sätt. Ett grönområde som används av vilt kommer försvinna. Det
används även för rekreation. Huset med beteckningen e2 kommer fortfarande ligga mycket nära
fastigheterna på Lingonstigen 1-16 och kommer ge stora olägenheter. Det kommer bidra till stor
insyn. De två västligaste husen på området e3 kommer bidra till insyn för fastigheterna Lingonstigen
17-35. Det östra huset med beteckning e1 kommer ge negativ påverkan i form av insyn.
Landskapsbilden kommer påverkas negativt. Det kommer generera mycket trafik på en sliten väg.
Parkeringsplatserna är för få. Det finns sannolikt risk för höga radonhalter. Det är en betydande
ökning av exploatering, hela 32 % av den totala byggnadsarean sedans samråd.
Kommunen borde bibehålla gällande detaljplan med naturområde mellan Lingonstigen och
Linneastigen, alternativt förändra detaljplanen och istället bygga enfamiljshus inom området då
detta skulle harmonisera med befintlig bebyggelse.
Kommunens kommentar:
Kommunen ser det viktigt att erbjuda en mångfacetterad bebyggelse och anser att flerbostadshus
blir en bra komplettering inom området. Att bygga småhusbebyggelse inom Norra Vitsippan är
därför inte aktuellt. I gällande översiktsplan är även området utpekat som ett förändringsområde där
den föreslagna markanvändningen är flerbostadshus.
Till granskningsskedet reviderade kommunen planen utefter ett av de alternativ som presenterades i
ert yttrande som inkom under samrådstiden. Som alternativ fyra skriver ni:
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“Avstår från att bygga de två västligaste byggnaderna inom området e3, och istället bygger två byggnader där
den västligaste ligger ungefär på den plats där den östligaste ligger i det av kommunen utskickade förslaget
och en andra byggnad förläggs väster om denna byggnad” .

Inför granskning reviderades planförslaget och huskropparna i den södra delen har flyttas österut.
Byggnadshöjden intill Lingonstigen har justerats. Nu tillåter planen endast uppföra två våningar då
det tidigare möjliggjorde tre. Med dessa justeringar förväntas påverkan till omkringliggande
bebyggelse minska. Byggnadsarean har ökat och kommunen anser att exploateringsgraden är rimlig.
Den tillåtna exploateringsgraden i byggnadsarea utgör cirka 23 procent av fastigheten.
Genom exploatering av området bedöms landskapsbilden påverkas men inte i någon betydande grad
då det finns mycket skogsterräng i det intilliggande området. Det har gjorts en radonutredning inom
området. Området ingår inte i högriskområde för radon. Kommunen har gjort en bedömning av
behovet av antal parkeringsplatser. På grund av att det är hyresrätter förväntas behovet av
parkeringsplatser vara något lägre än vad behovet är när det byggs bostadsrätter. Kommunen
bedömer att antal parkeringsplatser som planen anger är rimligt. Att trafiken kommer öka inom
området håller kommunen med om. Kommunen är också ansvariga för att underhålla vägen om så
skulle behövas.
Synpunkter tillgodosedda: Delvis

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Johanna Henningsson
Planarkitekt
Sofia Granström
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Marköverlåtelseavtal för detaljplan för Norra Vitsippan, plan
nr 82-88
Kommunstyrelsen har via en direktanvisning gett Boklok Mark och Exploatering AB ett
positivt besked om att inleda en detaljplaneprocess enligt Boklok Mark och Exploaterings
skiss på del av Salem 5:3 och Linnean 13. Detaljplan för del av Salem 5:3 och Linnean 13
(Norra Vitsippan) plan nr 82-88, möjliggör uppförandet av en ny bostadsbebyggelse i form av
100 lägenheter i hyresrättsform.
Ett planeringsavtal tecknades den 18 maj 2017 med Boklok Mark och Exploatering AB för att
reglera upprättande av detaljplan för fastigheterna Salem 5:3 och Linnean 13 och framtida
marköverlåtelse. Syftet med planeringsavtalet har främst varit att ge bolaget ensamrätt att
förhandla med kommunen om en ny detaljplan.
Ett marköverlåtelse-och genomförandeavtal har upprättats för att bland annat reglera när
marken ska överlåtas till bolaget, till vilket pris och när köpeskillingen ska erläggas.
Marköverlåtelse-och genomförandeavtalet undertecknas av SMEBAB Citrongul AB (SMEBAB
står för Skanska Mark- och Exploatering Bygg AB), vilket är ett koncernbolag hos Skanska AB.
Boklok är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB, som i sin tur köper en entreprenad av
Boklok. Anledningen till att avtalet inte skrivs med Boklok är på grund av en ändrad
bolagsstruktur inom Skanska där Skanska, via Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB,
ska utveckla hyresrättsprojekt, dock är det fortfarande Boklok- lägenheter som ska byggas.
Marköverlåtelse-och genomförandeavtalet reglerar bland annat villkor och åtaganden som
kommunen och bolaget åtar sig i samband med marköverlåtelsen och under
genomförandeskedet. Det nyupprättade marköverlåtelse-och genomförandeavtalet ersätter
planeringsavtalet och fullföljer möjliggörandet av uppförande av ny bostadsbebyggelse i form
av cirka 100 lägenheter. Avtalet reglerar även möjligheten för kommunen att kunna hyra 10
% av lägenheterna för sociala bostadsändamål och specificerar att det inte gäller
LSS-bostäder, då sådana lägenheter kan behöva specialanpassas. Lägenheterna kan dock
upplåtas för boende med stöd av LSS.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 oktober 2018 samt kommentarer till
marköverlåtelseavtal Norra Vitsippan, Salems kommun daterat den 19 oktober 2018.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelse-och genomförandeavtal mellan Salems
kommun och SMEBAB Citrongul AB.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga av § 19 i
marköverlåtelseavtalet.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-10-29
2 av 2
Kommunstyrelsen
Arne Närström (S) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss mot att
ärendet avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag.
Därefter konstaterar ordförande att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelse-och genomförandeavtal mellan Salems
kommun och SMEBAB Citrongul AB.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Detaljplan för Norra Vitsippan, plan nr 82-88, förslag att
godkänna marköverlåtelseavtal
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna miljö-och
samhällsbyggnads upprättade marköverlåtelse-och genomförandeavtal.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen Norra Vitsippan, plan nr 82-88 syftar till att möjliggöra uppförandet av
flerbostadshus om cirka 100 lägenheter i form av hyresrättslägenheter. Ett planeringsavtal
tecknades 2017-05-18 för att reglera upprättande av detaljplanen samt framtida
marköverlåtelse. Ett marköverlåtelse-och genomförandeavtal har tagits fram som ersätter
planeringsavtalet och reglerar bland annat villkor och åtaganden i samband med
marköverlåtelsen och under genomförandeskedet.

Ärendet
Kommunstyrelsen har via en direktanvisning gett Boklok Mark och Exploatering AB ett
positivt besked om att inleda en detaljplaneprocess enligt Boklok Mark och Exploaterings
skiss på del av Salem 5:3 och Linnean 13. Detaljplan för del av Salem 5:3 och Linnean 13
(Norra Vitsippan) plan nr 82-88, möjliggör uppförandet av en ny bostadsbebyggelse i form av
100 lägenheter i hyresrättsform.
Ett planeringsavtal tecknades 2017-05-18 med Boklok Mark och Exploatering AB för att
reglera upprättande av detaljplan för fastigheterna Salem 5:3 och Linnean 13 och framtida
marköverlåtelse. Syftet med planeringsavtalet har främst varit att ge bolaget ensamrätt att
förhandla med kommunen om en ny detaljplan.
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Ett marköverlåtelse-och genomförandeavtal har upprättats för att bland annat reglera när
marken ska överlåtas till bolaget, till vilket pris och när köpeskillingen ska erläggas.
Marköverlåtelse-och genomförandeavtalet undertecknas av SMEBAB Citrongul AB (SMEBAB
står för Skanska Mark- och Exploatering Bygg AB), vilket är ett koncernbolag hos Skanska AB.
Boklok är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB, som i sin tur köper en entreprenad av
Boklok. Anledningen till att avtalet inte skrivs med Boklok är på grund av en ändrad
bolagsstruktur inom Skanska där Skanska, via Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB,
ska utveckla hyresrättsprojekt, dock är det fortfarande Boklok- lägenheter som ska byggas.
Marköverlåtelse-och genomförandeavtalet reglerar bland annat villkor och åtaganden som
kommunen och bolaget åtar sig i samband med marköverlåtelsen och under
genomförandeskedet. Det nyupprättade marköverlåtelse-och genomförandeavtalet ersätter
planeringsavtalet och fullföljer möjliggörandet av uppförande av ny bostadsbebyggelse i form
av cirka 100 lägenheter. Avtalet reglerar även möjligheten för kommunen att kunna hyra 10
% av lägenheterna för sociala bostadsändamål och specificerar att det inte gäller
LSS-bostäder, då sådana lägenheter kan behöva specialanpassas. Lägenheterna kan dock
upplåtas för boende med stöd av LSS.

Finansiering
Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för
bostäder. Köpeskillingen ska beräknas utifrån ett markpris om 2125 kr/m2 BTA ovan mark
inklusive ett index på 2 %, vilket har reglerats i marköverlåtelseavtalet.
Den preliminära köpeskillingen är 16 400 077 kr och är beräknad i enlighet med bolagets
ursprungliga bebyggelseförslag på 7536, 8 kvm. Byggvolymen i inlämnat bygglov får avvika
+/- 10 % från angiven byggvolym i detta avtal (7536,8 kvm ljus BTA). Köpeskillingen ska
regleras utifrån lagakraftvunnet bygglov och indexeras med 2 % per ingånget år från när
detaljplanen vunnit laga kraft. Om byggvolymen i slutligt bygglov avviker från förslaget, ska
en justering av köpeskillingen ske, genom en tilläggsköpeskilling.
Avtalsparten SMEBAB Citrongul AB är ett nybildat dotterbolag till Skanska, för att säkerställa
att det finns täckning för åtagandena i avtalet, finns det en moderbolagsborgen från Skanska
AB. Bolagsförteckning där det framgår att SMEBAB Citrongul AB är ett Skanskabolag bifogas.

Sofia Granström
tf. Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef
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7
KS/2018:261 - 000

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL
och LSS, 2:a kvartalet 2018
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). Socialnämnden
rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer och fullmäktige att för
perioden 2018-04-01 - 2018-06-30 finns inga gynnande beslut som ej verkställts att
rapportera. Vidare finns inga gynnande beslut som ej verkställts från tidigare perioder att
rapportera och som ännu inte verkställts.
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 3 september 2018, § 77 och
beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 3 juli 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts enligt
SoL och LSS, 2:a kvartalet 2018.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella
program till gymnasieskolan 2019
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och
strukturtillägg ska (inklusive program prislista 2019) vara fattade innan 1 december 2018.
Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 september
2018, § 58 och beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 21 augusti 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig
uppräkning om 1,80 %.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2019 för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till
budget-, ram- och delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt
skollov.
Kommunstyrelsen våren 2019: 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 27 maj
Kommunfullmäktige våren 2019: 21 februari, 25 april, 13 juni
Kommunstyrelsen hösten 2019: 23 september, 14 oktober, 4 november, 2 december
Kommunfullmäktige hösten 2019: 3 oktober, 21 november, 12 december
Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personaloch arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).
KSAU våren 2019: 28 januari, 18 februari, 25 mars, 13 maj
KSTU våren 2019: 30 januari, 20 februari, 28 mars, 24 april, 15 maj, 5 juni
KSAU hösten 2019: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november
KSTU hösten 2019: 11 september, 2 oktober, 23 oktober, 20 november
Fullmäktigegruppmöten föreslås följande dagar: 21 januari, 18 februari, 18 mars, tisdag 23
april, 6 maj, 10 juni, 19 augusti, 30 september, 21 oktober, 18 november, 9 december
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 2 oktober 2018.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad den
2 oktober.
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och
personalutskottet och tekniska utskottet för 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad den 2
oktober 2018.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019
<BeslutsText>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad
2018-10-02.
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och
personalutskottet och tekniska utskottet för 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad
2018-10-02.

Ärendet

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov.
</BeslutsText>
Kommunstyrelsen våren 2019

Kommunfullmäktige våren 2019

14 januari
11 februari

21 februari

11 mars
8 april

25 april

27 maj

13 juni
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Kommunstyrelsen hösten 2019

Kommunfullmäktige hösten 2019

23 september

3 oktober

14 oktober
4 november

21 november

2 december

12 december

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott

Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personaloch arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).
KSAU våren 2019: 28 januari, 18 februari, 25 mars, 13 maj
KSTU våren 2019: 30 januari, 20 februari, 28 mars, 24 april, 15 maj, 5 juni
KSAU hösten 2019: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november
KSTU hösten 2019: 11 september, 2 oktober, 23 oktober, 20 november

Mats Bergström
Kommundirektör

Delges
Samtliga nämnder

Linnea Edström
Kommunsekreterare

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen
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Samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan
kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn,
Salem och Tyresö
Sedan 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd.
Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta
till nämnden.
Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att fullmäktige i samtliga
kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för
samverkan och reglemente för nämnden. Den gemensamma nämnden föreslås bestå av sex
ledamöter och sex ersättare och varje kommun utser en ledamot och en ersättare.
Ärendet behandlades på överförmyndarnämndens sammanträde den 15 oktober, § 117 samt
på Södertörns överförmyndarnämnd den 27 september 2018, § 107.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö kommuner, med
Haninge kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om gemensam
överförmyndarnämnd.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan
kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn,
Salem och Tyresö
<BeslutsText>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö kommuner, med
Haninge kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om gemensam
överförmyndarnämnd.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd.
Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta
till nämnden.
Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att fullmäktige i samtliga
kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för
samverkan och reglemente för nämnden.
Ärendet behandlades på överförmyndarnämndens sammanträde den 15 oktober 2018
samt på Södertörns överförmyndarnämnd den 27 september 2018, § 107.
</BeslutsText>

Bakgrund

Överförmyndarnämnden i Salems kommun har idag 220 aktiva ärenden vilket medför en
hög och ohållbar arbetsbelastning för handläggaren. Genom att ingå i Södertörns
överförmyndarnämnd kan Salems kommun ta till vara på de vinsterna som samverkan
medför. Dessa beskrivs även i tjänsteskrivelse från Södertörns överförmyndarnämnd
daterat den 18 september 2018.
Vinsterna är:
● Bättre förutsättningar att leva upp till intentionerna i föräldrabalken.
● Ökad förmåga att rekrytera ställföreträdare som matchar huvudmännens behov.
● Bredare samlad kompetens med möjlighet till specialisering som över tid ger bättre
rättssäkerhet i handläggningen och bättre förutsättningar för målstyrning.

TJÄNSTESKRIVELSE
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●
●
●
●

Bättre förutsättningar att rekrytera och behålla personal.
Sammanhållen och effektivare ledningsorganisation.
Ökad bas för effektiviseringar och rationaliseringar med ökad kvalitet.
En mindre sårbar verksamhet.

Finansiering

Salems kommun ansvarar för och bekostar flytt av pågående ärenden. Avslutade ärenden
bevaras av arkivmyndigheten i Salems kommun.
Kostnaden för den gemensamma nämnden baseras på respektive kommuns andel aktiva
ärenden. I planeringsförutsättningen ligger att befintlig personal flyttar till Södertörns
överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Salems kommun har en heltidsanställd
handläggare. Kostnaderna i framtiden beräknas inte överstiga dagens kostnader för
överförmyndarnämnden.

Mats Bergström
Kommundirektör

Linnea Edström
Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från Södertörns överförmyndarnämnd, § 107
Tjänsteskrivelse från Södertörns överförmyndarnämnd, 2018-09-18
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd
Delges
Överförmyndarnämnden
Södertörns överförmyndarnämnd
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Diarienummer

Samverkan inom överförmyndarverksamheten
mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nynäshamn, Salem och Tyresö.

Sammanfattning

Sedan 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits
gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Salems kommun har
under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta
till nämnden.
Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att
fullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns
överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och
reglemente för nämnden.
Södertörns överförmyndarnämnd föreslår inga förändringar i nu
gällande avtal och reglemente förutom att Salem ska ingå på samma
sätt som nuvarande samverkanskommuner och ha samma
representation i nämnden.
Haninge kommun ska fortsättningsvis vara värdkommun för
nämnden och nämndens kansli ansvarar för beredning och
verkställighet av nämndens beslut.
Den gemensamma budgeten fastställs av Haninge kommun i samråd
med övriga samverkanskommuner. Fördelningen av den totala
budgeten baseras på antal aktiva ärenden i respektive kommun.
Avtalet gäller under 2019-01-01 – 2022-12-31. Uppsägning ska ske
senast tolv månader före avtalstidens utgång, annars förlängs avtalet
med fyra år varje gång.

POSTADRESS 136 81 Haninge Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 20 E-POST overformyndaren@haninge.se

Avdelning/Enhet

Dokumenttyp

Överförmyndarenheten

Tjänsteskrivelse

Handläggare

Datum

Niklas Näslund, enhetschef

2018-09-18

Sida

2 (3)
Diarienummer

Bakgrund

Sedan 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits
gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd.
Anledningen till sammanslagningen 2011 var de förväntade vinsterna
som en sammanslagning generellt genererar. Dessa är:


Bättre förutsättningar att leva upp till intentionerna i
föräldrabalken.



Ökad förmåga att rekrytera ställföreträdare som matchar
huvudmännens behov.



Bredare samlad kompetens med möjlighet till specialisering
som över tid ger bättre rättssäkerhet i handläggningen och
bättre förutsättningar för målstyrning.



Bättre förutsättningar att rekrytera och behålla personal.



Sammanhållen och effektivare ledningsorganisation.



Ökad bas för effektiviseringar och rationaliseringar med ökad
kvalitet.



En mindre sårbar verksamhet.

Över hela landet syns en trend av ökad samverkan inom
överförmyndarområdet. Skälen är sammanfattningsvis samma som
motiverade samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd.
Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1
januari 2019 ansluta till nämnden.
Formella krav på en sammanslagning

Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att
fullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns
överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och
reglemente för nämnden.
En gemensam nämnd kan endast starta vid en ny mandatperiod,
vilket innebär att nästa tillfälle är den 1 januari 2019.
Förutom det faktum att Salems kommun blir en ny avtalspart
inskränker sig förändringarna i både avtal och reglemente till att
nämndens sammansättning även inkluderar en ledamot och en
ersättare från Salem.
Avtalet gäller under 2019-01-01 – 2022-12-31. Uppsägning ska ske
senast tolv månader före avtalstidens utgång, annars förlängs avtalet
med fyra år varje gång.
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Diarienummer

Sedan start har samverkan fortlöpt utan friktion, vilket innebär att det
saknas incitament att förändra andra bestämmelser i avtalet eller
reglementet.
Ekonomiska konsekvenser

Salems kommun ansvarar för och bekostar flytt av pågående ärenden.
Kostnaden för den gemensamma nämnden baseras på respektive
kommuns andel aktiva ärenden. Kostnaden för nuvarande
samverkanskommuner kommer inte att påverkas med hänsyn till att
Salem kommer att bära ”sin del” av de totala kostnaderna.
Eventuella över- respektive underskott från 2018 fördelas på
nuvarande samverkanskommuner för att inte påverka Salems andel i
kostnaderna 2019.
Personal

I planeringsförutsättningen ligger att befintlig personal från Salem
flyttar över till Södertörns överförmyndarnämnd.
Förändringen i anställning behöver samverkas fackligt i berörda
kommuner.
Överflyttning av ärenden

Antalet ärenden hos Salems kommun är 269 vilket kan jämföras med
Södertörns överförmyndarnämnds 3 988. Inkorporering av Salems
ärenden bedöms inte utgöra något problem.
Övriga frågor

Övriga frågor som inte är av principiell natur men som måste lösas
innan en sammanslagning föreslås lösas genom normal samverkan
mellan Södertörns överförmyndarnämnd och Salems kommun.

REGLEMENTE FÖR SÖDERTÖRNS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö har kommit överens om
att från och med den 1 januari 2011 2019 inrätta en gemensam nämnd för samverkan
inom överförmyndarverksamheten.
Haninge är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna
ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
1 § Uppgifter
Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag
eller författning åligger överförmyndaren.
2 § Delegering
Nämnden ska upprätta och besluta om en delegationsordning.
3 § Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i Haninge kommun om inte nämnden bestämmer annat.
4 § Sammansättning
Nämnden ska bestå av fem (5) sex (6) ledamöter och fem (5) sex (6) ersättare. Samtliga
samverkande
kommuner utser en (1) ledamot och en (1) ersättare var. Enligt kommunallagen
ska nämndens ordförande och vice ordförande utses av värdkommunen.
5 § Mandatperiod
Ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden väljs för en period om fyra
år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige
ägt rum.
6 § Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska ersättaren från den kommun som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens
ställe.
Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde
samt har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
7 § Anmälan om förhinder
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer.

8 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska
vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.
Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar
före sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.
9 § Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller
i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
10 § Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Anslag om protokollsjustering ska kungöras på de samverkande kommunernas
anslagstavlor. Anslagstiden räknas efter dagen för det sist kungjorda anslaget.
Nämndens kansli ansvarar för att kontrollera när nämndens anslag om
protokollsjustering har kungjorts på de olika anslagstavlorna.
11 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som
har fastställts för justeringen av protokollet.
12 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller annan anställd
som nämnden bestämmer.
13 § Undertecknande av handlingar
Avtal, eller andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden, ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

14 § Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna.
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna.
Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad
ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.
15 § Talerätt med mera
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla ärenden
inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta avtal.
16 § Rapporteringsskyldighet
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet
med detta reglemente och för denna verksamhet gällande samverkansavtal.
Nämnden ska till kommunfullmäktige i Haninge kommun rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska vidare som
underlag till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna
verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de anvisningar
som kommunstyrelsens utfärdar.
Alla rapporter ska överlämnas till samtliga samverkande kommuner.

AVTAL OM SAMVERKAN I GEMENSAM ÖVERÖRMYNARNÄMND
Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö inrättade har
kommit överens om att
från och med den 1 januari 2011 2019 inrätta en gemensam nämnd för samverkan inom
överförmyndarverksamheten. Nämnden benämns Södertörns överförmyndarnämnd.
Haninge är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns
organisation.
1 § Uppgifter
Den gemensamma nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter
som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.
Närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och arbetsformer finns i ett särskilt
reglemente för nämnden.
2 § Administration
Överförmyndarkansliet, för vars personal Haninge kommun är arbetsgivare, ska
ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och
administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.
Förvaring och arkivering av de samverkande kommunernas akter sker i Haninge.
Förtroendevalda i en gemensam nämnd har enligt 4 kap 15 a § kommunallagen
rätt till ersättning av den kommun som har valt dem. Överförmyndarkansliet ska
löpande rapportera de förtroendevaldas deltagande i nämndens sammanträden till
respektive kommun, som ansvarar för utbetalning av ersättningen.
3 § Äganderätt till egendom
Haninge kommun tillhandahåller och har äganderätt till den egendom som nyttjas
i överförmyndarverksamheten. Egendomen ska vara försäkrad.
4 § Ekonomi och kostnadsfördelning
Den gemensamma nämnden är en del av Haninge kommuns nämndorganisation
och dess budget utgör en del av kommunens totala budget. Haninge kommun ska
fastställa budgeten för nämnden i samråd med övriga kommuner. Samrådet ska
ske mellan de olika kommunstyrelserna under mars månad.
Övriga samverkande kommuner ska till Haninge lämna ett årligt bidrag till den
gemensamma nämndens verksamhet. Bidraget ska utgå med viss andel av nämndens
totala nettokostnad. Storleken på respektive kommuns andel ska motsvara kommunens
andel av nämndens totala antal ärenden under nästföregående år.
Bidraget ska betalas med 1/12 senast den 25:e i varje månad. Slutlig reglering av
slutligt bidrag från varje samverkande kommun ska för varje år ske per den 31
december.
5 § Insyn i förvaltningen
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen
som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige

i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är.
6 § Sammansättning
Nämnden ska bestå av fem (5) sex (6) ledamöter och fem (5) sex (6) ersättare. Samtliga
samverkande
kommuner utser en (1) ledamot och en (1) ersättare var. Enligt kommunallagen
ska nämndens ordförande och vice ordförande utses av värdkommunen.
Haninge kommun bör när de utser ordförande och vice ordförande eftersträva en
jämn fördelning av uppdragen på de samverkande kommunerna så att ett roterande
ordförandeskap erhålls.
7 § Mandatperiod
Ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden ska väljas för en period om
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av
fullmäktige ägt rum.
8 § Dokumentation
Vid den gemensamma nämndens övertagande av verksamhet från de samverkande
kommunernas nuvarande överförmyndarverksamhet överlämnades register, förteckningar
och övrig dokumentation till Haninge kommun. Sådant material som
ska arkiveras i övriga kommuner överlämnades i kopia eller som lån.
Pågående ärenden ska flyttas till nämnden.
Ärenden som avslutats före utgången av år 2010 arkiveras i respektive kommun
men ska hållas lättåtkomliga så att den gemensamma nämndens kansli vid behov
och med kort varsel kan få ta del av dem.
9 § Omförhandling
I de fall väsentliga förändrade förhållanden uppkommer har berörd kommun rätt
att påkalla omförhandling av avtalet.
10 § Tvister
Tvist rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska om inte parterna enas
avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
11 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med 2011-01-01 2019-01-01 till och med 2014-12-31 2022-12-31
under förutsättning
att fullmäktige hos de samverkande kommunerna godkänt avtalet genom
beslut som vunnit laga kraft.
Uppsägning ska ske senast 12 månader före avtalets utgång. I annat fall är avtalet
förlängt med fyra (4) år varje gång.
Avtalet är upprättat i sex (6) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Botkyrka den

Haninge den

Huddinge den

……….……………

…………………….

………………………

Nynäshamn den

Salem den

Tyresö den

…………………….

……………………

……………………….

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

2018-10-29
1 av 2

11

KS § 102

KS/2017:290 - 001

Teknisk utskott eller nämnd - redovisning av uppdrag samt
förslag till reglemente
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 11 september 2018, § 81 givit
kommundirektören uppdraget att redovisa för och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser
av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla kommunstyrelsens tekniska utskott
med nuvarande uppdrag samt återrapportera analysen till kommunstyrelsen och framlägga
förslag till reglemente för en teknisk nämnd senast den 29 oktober.
Med hänsyn till uppdraget har för- och nackdelar med en teknisk nämnd alternativt utskott
belysts genom en analys av demokrati-, effektivitets- samt kostnadsperpektivet.
Sammanfattningsvis ska vägas den potentiella fördelen av ett breddat demokratiskt forum
för beslut i tekniska frågor - i förhållande till potentiellt ökade kostnader genom risk för
minskad effektivitet och reellt ökade möteskostnader.
Ett förslag till reglemente för teknisk nämnd är bilagd tjänsteskrivelsen. Förslaget är baserat
på de ansvarsuppgifter som idag tillkommer utskottet överförs till nämnden. Därtill bygger
förslaget på den förnyade standarden för utformning av reglementen som
kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar inför uppdatering av samtliga nämnders
reglementen i Salems kommun.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 oktober 2018.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget utfört och redovisat i enlighet med
kommunstyrelsens beslut § 81/2018.
2. Kommunstyrelsen noterar att den mottagit förslag till reglemente för teknisk nämnd i
enlighet med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.
3. Kommunstyrelsen konstaterar att fördelarna med att behålla kommunstyrelsens
tekniska utskott överväger nackdelarna och föreslår fullmäktige att så ska ske.

Yrkanden och proposition
Arne Närström (S) yrkar att kommunfullmäktige inför en teknisk nämnd från och med den 1
januari 2019 och antar förslag till reglemente daterat den 4 oktober 2018.
Mia Franzén (L) yrkar avslag på Arne Närströms yrkanden och bifall till ordförandens förslag
till beslut.
Mats Nittve (MP) och Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till Arne Närströms yrkande.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-10-29
2 av 2

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer punkt 1 och 2 i ordförandens förslag till beslut under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Ordföranden ställer punkt 3 i ordförandens förslag till beslut mot Arne Närström (S) med
fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut
röstar ja och den som vill bifalla Arne Närström med fleras yrkande röstar nej. Vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Arne Närströms yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: 6 ledamöter röstar ja och 5 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget utfört och redovisat i enlighet med
kommunstyrelsens beslut § 81/2018.
2. Kommunstyrelsen noterar att den mottagit förslag till reglemente för teknisk nämnd i
enlighet med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.
3. Kommunstyrelsen konstaterar att fördelarna med att behålla kommunstyrelsens
tekniska utskott överväger nackdelarna och föreslår fullmäktige att så ska ske.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE/PM
2018-10-15
Dnr xxxx/xx
1 av 7
Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Kommundirektör
Kommunstyrelsen

Analys av för- och nackdelar samt ekonomiska
konsekvenser vid införande av teknisk nämnd istället för
tekniskt utskott - samt förslag till reglemente för teknisk
nämnd
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget utfört och redovisat i enlighet
med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.
2. Kommunstyrelsen noterar att den mottagit förslag till reglemente för teknisk
nämnd i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 11 september 2018, § 81 givit
kommundirektören följande uppdrag:
“Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för och nackdelar samt
ekonomiska konsekvenser av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla
kommunstyrelsens tekniska utskott med nuvarande uppdrag samt återrapportera
analysen till kommunstyrelsen och framlägga förslag till reglemente för en teknisk nämnd
senast den 29 oktober till kommunstyrelsen.”
Fördelar och nackdelar - samt ekonomisk konsekvens
●

demokratiperspektivet: fler nämnder och därmed fler förtroendevalda i
kommunens organ för politiska beslut kan leda till bredare och djupare
förankring i kommunfullmäktiges partier. Fler ledamöter kan också leda till att
fler partier blir representerade i beslutsforum vilket kan anses vara till gagn för
den demokratiska representationen. Om avsikten är att fler ledamöter ska
besätta en TN i förhållande till ett TU - kan sägas att det demokratiska
perspektivet stärks vid en TN i förhållande till ett TU.

●

effektivitetsperspektivet: de frågor som hanteras i tekniska utskottet (TU) har
ofta stora ekonomiska konsekvenser och har därmed stark påverkan på
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kommunstyrelsens (KS) särskilda ansvar för att hela kommunens ekonomi. Det
ömsesidiga beroendet mellan TU-frågor och KS ekonomiska beslut- och
ansvarsmandat kan antas vara mer effektivt att hantera genom en till KS knutet
utskott än genom en mer fristående nämnd. Detta är en effektivitetsfråga som i
förlängning kan få ekonomiska konsekvenser genom förlängda processer
och/eller brist på synkronisering mellan av TN och KS fattade beslut.
●

Kostnadsperspektiv: utifrån våra övriga nämnders bemanning i antal ledamöter
kan förmodas att en teknisk nämnd (TN) ska ha 7 eller 9 ledamöter samt
motsvarande antal ersättare. Detta är en ökning av antalet ledamöter i
förhållande till dagens tekniska utskott (5 ledamöter + 3 ersättare).
Merkostnaden beräknas därmed uppstå med ca 100 tkr - 200 tkr per år
beroende på antal möten och antal ledamöter. Se också ovan då ekonomi
tangerar frågan om effektivitet.

Sammanfattningsvis ska vägas den potentiella fördelen av ett breddat demokratiskt
forum för beslut i tekniska frågor - i förhållande till potentiellt ökade kostnader genom
risk för minskad effektivitet och reellt ökade möteskostnader.

Förslag till reglemente för teknisk nämnd
Ett förslag till reglemente för TN är bilagd denna skrivelse. Förslaget är baserat på de
ansvarsuppgifter som idag tillkommer TU överförs till TN. Därtill bygger förslaget på den
förnyade standarden för utformning av reglementen som kommunstyrelseförvaltningen
rekommenderar inför uppdatering av samtliga nämnders reglementen i Salems kommun.

Ärendet
Bakgrund och uppdrag
1992 ändrades både nämnd- och förvaltningsorganisationen i Salems kommun och
tekniska utskottet ersatte dåvarande teknisk nämnd. Tekniska utskottet ansvarar för
kommunens va-hantering, kommunala fastigheter, gator och vägar, parkering, parker,
lekplatser, båtplatser, naturreservat och skog.
Utskottet för nämndorganisation (UNO) föreslog kommunfullmäktige, § 33/2018 att:
1. uppdra till kommundirektören att utarbeta ett nytt reglemente för tekniska
nämnden.
2. uppdra till kommundirektören att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en
teknisk nämnd.
Båda beslutspunkterna minoritetsåterremitterades med motiveringen att redovisa föroch nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa kommunstyrelsens tekniska
utskott och införa en teknisk nämnd.
Till följd av detta har kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 11 september 2018, §
81 beslutat följande följande:
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“Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för och nackdelar samt
ekonomiska konsekvenser av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla
kommunstyrelsens tekniska utskott med nuvarande uppdrag samt återrapportera
analysen till kommunstyrelsen och framlägga förslag till reglemente för en teknisk nämnd
senast den 29 oktober till kommunstyrelsen.”

Tillvägagångssätt
Inför ett uppdrag av denna karaktär framstår det som naturligt att:
● efterhöra vilken argumentation som framförts av olika parter internt i
kommunen inför övervägandet att införa en teknisk nämnd - eller ej.
● konsultera erfarenhet och fackkunskap inom området
● söka efter litteratur i form av debattinlägg, studier och vetenskapliga rapporter
som ger stöd för olika perspektiv i frågan
Föreliggande rapport gör inget anspråk, vare sig till innehåll eller utformning, på att vara
en vetenskapligt utformad rapport inom ämnesområdet. Därtill har tillgänglig tid varit för
knapp och fackkunskaperna alltför grunda. Uppdragstagaren har inte heller uppfattat att
detta varit avsikten med uppdraget.
Dock har omsorgs lagts i att söka stöd för uppfattningar i frågan genom samtliga tre ovan
nämnda metoder:
a. studera och analysera de i kommunfullmäktige framförda argument från olika
intressenter.
b. konsultationer har gjorts genom kontakter med senior konsult Jan Heimdahl
vilken har lång och bred erfarenhet av utredningsuppdrag inom kommunal
sektor.
c. sökning i relevant litteratur på området (listas i slutet på rapporten).
Det sammantagna intrycket är att:
●
●

●

den argumentation som framförts internt i kommunen benämner främst
inflytande-och demokrati, effektivitet och kostnader
det finns stor mängd litteratur som behandlar ledning och styrning inom den
kommunala sektorn. Perspektiven är många, såsom kommundelsreformen, new
public management, medborgarinflytande, brukarperspektiv, regionbildning,
tillitsbaserad styrning, etc. I den litteratur som återfunnits och som behandlar
nämndsfrågor - kan skönjas en varaktig trend som går mot färre antal
förtroendevalda och en minskning av den förtroendevalda organisatoriska
överbyggnaden. Med det senare ska förstås att trenden snarare går mot färre
facknämnder än fler, och att den klassiska nämndsstrukturen i allt fler kommuner
ersatts med fullmäktigeberedningar och /eller kommunstyresleutskott. Den
bilden stöds också av anlitat konsult.
Litteraturen i ämnet visar på en mångfald av argumentation inför införande av
förnyade styrformer i enskilda kommuner. Detta kan något tillspetsat formuleras
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som att “en lösning söker sitt problem”. Argument som dock återkommer som
skäl för förnyelse av styrformerna är vitalisering av demokratin och
effektivisering av styrningen. Specifikt för minskning av antalet nämnder nyttjas
också argument såsom reducering av stuprörstänkande, minska problem med
sektorsvis konkurrens om resurser och brist på ansvarstagande för helhet.
(Alternativa politiska organisationer, En studie om kommuner som avskaffar sina
facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, David
Karlsson, Olof Rommel & Johan Svennson, SKL publikationer, år 2009)
I den följande behandling av utredningsuppdraget har det sammantagna intrycket vävts
in i utredarens slutsatser. Utredningen tar inte ställning i förhållanden till den
argumentation som kan anföras för- och emot införande av TN istället för TU. Detta då
ett ställningstagande inte har efterfrågats i utredningsdirektivet.
Fördelar och nackdelar
Med ledning av insamlade perspektiv på frågan har analys av för och nackdelar samt
ekonomiska konsekvenser vid införande av teknisk nämnd istället för tekniskt utskott
sammanfattats ned till tre perspektiv: 1. demokratiskt perspektiv, 2.
effektivitetsperspektiv samt 3. ekonomiskt perspektiv.
1. Demokratiskt perspektiv.
Det finns många teorier vilken demokratisk modell som ger den bästa styrformen: t.ex.
en mer elitistisk demokrati med få utvalda ledare, en representativ demokrati med ett
många folkvalda eller direktdemokrati med ett mer omfattande direkt
medborgarinflytande i enskilda frågor.
En uppfattning som ges uttryck är att fler förtroendevalda ger en ökad grad av möjlighet
till medborgarförankring inför fattande av beslut. Under senare tid har dock i den
allmänna debatten argumentationen för det motsatta förekommit, inte minst avseende
antalet riksdagsledamöter, där många nu argumenterar för en reducering av antalet
riksdagsledamöter. Argumentet för det skulle kunna vara att färre folkvalda gör dem mer
synliga och därmed mer aktiva i den demokratiska processen. Det argumenteras också
för att fler förtroendevalda ger större möjlighet också för mindre partier att få
representation i beslutande organ och därigenom breddas den folkvalda
representationen i fattade beslut.
I Salems kommun skulle en transformering av TU till TN kunna leda till en utökning av
antalet ledamöter och därmed också möjliggöra för fler partier att deltaga i arbetet med
tekniska frågor. Teoretiskt sett kan dock samma effekt uppnås genom utökning av antal
ledamöter i TU.
Vid politisk beredning (KSAU) av denna skrivelse har framförts två faktorer som kan
beaktas ur ett demokratiskt perspektiv:
●
●

nämnd möjliggör för icke KS medlemmar att delta i beslutsforum för tekniska
frågor
den tidsmässiga mötesförläggningen förväntas bli annorlunda för nämnd än för
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utskott
Endast KS ledamöter kan ingå i ett utskott till KS. Så är inte fallet för TN. Vid ett införande
av TN kan rekryteringsbasen för ledamöter därmed breddas. Detta kan argumenteras
stärka den demokratiska förankringen
Salems kommun har den ordningen att nämndssammanträden hålls på kvällstid emedan
utskottsmöten hålls på dagtid. Det är en ordning kommunen själv styr över. Men, givet
den ordningen, skulle det kunna argumenteras för att förläggning av möten dagtid
begränsar möjligheten till ett förutsättningslöst val av ledamöter på ett icke önskvärt
sätt. Se dock likartad notering nedan i avsnittet om effektivitetsperspektivet
2. Effektivitetsperspektiv.
Inom ekonomi och organisationsteori kan effektivitet anses vara förhållandet mellan en
organisations resurser i jämförelse med produkter och tjänster. Inom effektiva
organisationer eftersträvas både hög produktivitet och kvalitet. Jacobsen et al beskriver
att "Effektivitet definieras traditionellt som graden av måluppfyllelse i förhållande till
resursanvändning" (Hur moderna organisationer fungerar).
Utifrån utredarens erfarenheter och kompetensprofil uppfattas beskrivningen (enligt
ovan) av begreppet effektivitet som relevant att lyfta in i resonemanget. Om vi betraktar
nämndsfrågan med den beskrivningen av effektivitet i åtanke - noteras att en synpunkt
som ofta framförs i litteraturen är att facknämnder leder till ett sektoriellt perspektiv där
“stuprörstänkande” framträder och där resurstilldelning efterfrågas utan tillräcklig
hänsyn till kommunens helhetsperspektiv.
Om vi anser det effektivt att uppställda övergripande mål ska uppnås med lägsta möjliga
(monetära) resursinsats så skulle facknämnds- organisationen vid ett utpräglat
stuprörstänkande därmed kunna anses vara ineffektiv. När det gäller de tekniska
frågorna kan en sektoriell prioritering befaras få mer långtgående konsekvenser för
kommunens ekonomi än många andra kommunala frågor - vilket skulle motivera att de
är direkt underställda KS. På så sätt skulle en särordning kunna vara försvarbar. Då skulle
också kunna argumenteras för att ett TU underställt KS har bättre förutsättningar för att
undvika ett stuprörsbeteende genom undvikande av en ensidig sektoriell prioritering.
Det skulle också kunna befaras att mer av (resursen) tid går åt i beslutsprocesser där fler
antal ledamöter är inblandade, speciellt om det åsyftas att i hög grad ha olika personer
representerade i de olika beslutsforumen. Detta skulle, vid samma måluppfyllelse, kunna
anses vara en minskning av effektiviteten i kommunens politiska organisation. Förväntar
man sig däremot att måluppfyllelsen ökar genom den nya organisationen så ska bedömas
om det ökade resursnyttjandet står i proportion till målvinsterna.
Vid politisk beredning (KSAU) av denna skrivelse har framförts att Salems kommun har
den ordningen att nämndssammanträden hålls på kvällstid emedan utskottsmöten hålls
på dagtid. Det är en ordning kommunen själv styr över. Men, givet den ordningen, skulle
det kunna argumenteras för att tiden för kommunens tjänstemän nyttjas mer effektivt
om frågor vars beredning är “tjänstemannaintensiva” (vilket tekniska frågor omvittnas
vara) hålls på dagtid - vilket i sin tur talar för utskottsformen. Se dock likartad notering
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under avsnittet om demokratiskt perspektiv.

3. Kostnadsperspektivet
Med resonemanget om effektivitet enligt ovan med oss i tanken blir kostnadsfrågan en
av flera faktorer i en effektivitetsbedömning.
Nedan redogörs för vilken monetär merkostnad som uppkommer vid övergång från
dagens TU till en TN med en sammansättning av 7 eller 9 st ledamöter och 7 eller 9 st
suppleanter. Detta beräknat på 2019 års arvodesnivå och exklusive fast arvodering.
Kostnaderna har beräknats per mötestillfälle samt åskådliggörs genom applicering på
mötesfrekvens år 2017 respektive år 2018.
Belopp i SEK

Utöver beräknade timarvodeskostnader enligt ovan tillkommer beräknade kostnader för
fasta arvoden.
Uppskattade årsarvoden för teknisk nämnd (i jämförelse med nuvarande nämnders
arvoden 2019) :
●
●
●
●

Ordförande 90 000 kr
vice ordförande 30 000 kr
andre vice ordförande 10 000 kr
gruppledare 20 000

Samtidigt bortfaller vid införande av TN dagens fasta tillägg för KS ledamot som också
ingår i TU med 16 500 kr per ledamot och suppleant, dvs totalt 99 000 kr.
Allt annat lika kommer alltså kostnaderna för en TN att överskrida kostnaderna för
dagens TU. Hur mycker fördyringen uppgår till beror på val av antal nämndledamöter.
Förslag till reglemente för teknisk nämnd
Kommunstyrelseförvaltningen genomför under hösten 2018 ett projekt som syftar till att
uppdatera samtliga nämnders reglementen och delegationsordningar. Detta då det finns
ett påtagligt behov av förändringar bland annat på grund av ny lagstiftning (t ex
kommunallagen).
Bifogat denna skrivelse finns ett förslag till reglemente för TN. Vid framtagande av
förslaget har utgåtts ifrån att en TN ska ha likartat omfattning i sitt uppdrag som dagens
TU.
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Slutsats
Med hänsyn till uppdraget har för- och nackdelar med en teknisk nämnd alternativt
utskott belysts genom en analys av olika perspektiv: demokrati, effektivitet och kostnad.
Nästan alla sveriges 290 kommuner har olika nämndsorganisationer och utöver det är det
inte ovanligt med ändringar i dessa. Detta visar på bredden av tolkningsmöjligheter i vad
som anses vara den mest lämpade styrfomen för en kommun - och att den tolkningen
varierar med de lokala förutsättningarna och över tid. Men, slutligen är frågan om
nämndsorganisationen ett beslut som fattas av kommunfullmäktige.

Mats Bergström
Kommundirektör
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Förslag TN 4 oktober
Utkast till reglemente för teknisk nämnd, med kommentarer
§

Föreslagen lydelse

jfr Nuvarande, kommentarer

I anslutning till vad som sägs i kommunallagen, plan- och
bygglagen och övrig lagstiftning och författningar som berör
kommunens verksamhet ska följande gälla för tekniska nämnden:
1§

TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande
va-hantering, kommunala fastigheter, gator och vägar, parkering,
parker, lekplatser, båtplatser, naturreservat och skog samt
bostadsanpassning

2§

TEKNISKA NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Tekniska nämnden har som uppgift att
- vara väghållare med ansvar för förvaltning, drift och underhåll,
av kommunens gator och vägar, broar och torg och andra
allmänna platser

- vara huvudman för kommunens allmänna va-anläggningar med
ansvar för förvaltning, drift och underhåll av dessa

- förvalta kommunens fastigheter
- förvalta kommunens skog- och jordbruksfastigheter,
industrifastigheter och tomträttsmark

- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas
arbeten och intressen berör nämndens verksamhet

- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens
verksamhet

De två första satserna föreslås här övergå från KS, där de i
det nya förslaget till reglemente återfinns under § 7, pkt 4 6
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Med något undantag är bestämmelserna fr o m § 3 i princip
likalydande för samtliga nämnder, dock med anpassning till
nämndernas specifika uppdrag
3§

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
Tekniska nämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige
– i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut –
har bestämt att tekniska nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.
Tekniska nämnden har till uppgift att
- svara för tillståndsgivning för grävande verksamhet inom
kommunal mark.

-

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna inom sitt område
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan
författning ska ha hand om.
De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i ärenden
som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda
fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde och se till
att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet
upprätta lokala trafikföreskrifter och utföra kontroll av
är en påminnelse för nämnden om vad som gäller enligt
efterlevnad samt utfärda sanktionsavgifter vid överträdelse
KL.
svara för förvaltning och reinvesteringar av parker, grönområden Bland TNs särskilda uppgifter har förvaltningen av skog,
naturområden etc tagits med. Alternativt kan dessa frågor
kommunala och lekplatser
ligga kvar inom KS och där hanteras av antingen
svara för förvaltning av kommunala naturreservat, kommunens
fastighetsenheten eller plan- och exploateringsenheten.
skogar och naturområden

- svara för att återställa nedskräpad plats utomhus enligt 2 och 4
§§ lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, om skyldigheten inte ska fullgöras av någon annan
enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter

- svara för kommunens parkeringsverksamhet samt att bereda
förslag till parkeringstaxor

- svara för förvaltning av de kommunala båtplatserna
- svara för kommunens hantering av bostadsanpassningsbidrag
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4§

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
För att fullgöra sina uppgifter förfogar tekniska nämnden över
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltnngens gatu- och va-enhet och
fastighetsenhet, vars personal är anställd av kommunstyrelsen

5§

ARBETSMILJÖANSVAR
Tekniska nämnden ansvarar för att verksamheten inom dess
område drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för
arbetsmiljön och svarar för en god arbetsmiljö.

6§

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som sker i dess verksamhet.

Nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL ett
verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen
måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig.
Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd
verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls.
Resurser för förvaltningsuppgifter för skog o mark bör evt
omfördelas inom SBK

Utgår från bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Alla personuppgiftsansvariga myndigheter och offentliga
organ måste utse ett dataskyddsombud. Varje nämnd med
självständigt verksamhetsansvar räknas som en egen
personuppgiftsansvarig Det finns inget som hindrar att
man utser gemensamt dataskyddsombud för flera
nämnder i samma kommun,så länge ombudet har
tillräckligt med tid och resurser för att utföra uppdraget.
Det går även att anlita externt dataskyddsombud.
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7§

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING
TILL FULLMÄKTIGE
Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Tekniska nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige
hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till
dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget.
Tekniska nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur
uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Detta
förutsätter för nämndernas del en noggrann uppföljning
av de egna verksamheterna.
Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en
helhetsbild av den redovisning som nämnden ska göra.
Enligt förarbetena till KL ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten
som sådan har efterlevts och alltså inte någon redogörelse
för hur enskilda ärenden handlagts.
Den skolplan, numera verksamhetsplan, som omnämns i
nuvarande § 6 bör hanteras inom nämnden och inte i
fullmäktige, då den avser plan för verkställighet.

8§

INFORMATION OCH SAMRÅD
Tekniska nämnden ska från övriga nämnder få den information och
det underlag som de behöver i sin verksamhet .
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa
är särskilt berörda. tekniska nämnden beslutar om formerna för
samrådet.

9§

SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
I KL 8 kap 4§ ges möjligheten att inrätta
Tekniska nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt självförvaltningsorgan.
eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss
institution. Kommunstyrelsen får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på kommunstyrelsens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommunstyrelsen
ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
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ARBETSFORMER
10 §

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som tekniska
nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av tekniska
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det
behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om
tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om
möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden
se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om
beslutet.
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11 §

KALLELSE
Nämndens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till
sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande
kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden
längst tid göra detta
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat
sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar
har skett.

12 §

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Tekniska nämnden får besluta om offentliga sammanträden.
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som
omfattas av sekretess.

Fullmäktige ger genom denna bestämmelse rätt till
tekniska nämnden att besluta om offentliga
sammanträden, enl 6 kap. 25 § KL
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13 §

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg
anmäla detta till tekniska nämndens kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
Tekniska nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i tekniska nämnden.

Enligt KL 6 kap § 24 ska reglementet för styrelse och
nämnder innehålla bestämmelser om i vilken utsträckning
deltagande på distans kan ske

14 §

NÄRVARORÄTT
Tekniska nämnden har rätt att medge anställd i kommunen och
särskilt sakkunnig som inte är ledamot eller ersättare i tekniska
nämnden rätt att närvara vid sammanträde med tekniska nämnden
för att lämna upplysningar.
Om tekniska nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna men inte i besluten.
Tekniska nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt
att närvara vid nämndens sammanträden.

Det är lämpligt att i reglementet reglera hur de som inte är
med i tekniska nämnden får närvara. Det gäller dels
tjänstemän, tex kommundirektör och sakkunniga, dels
andra som kan lämna upplysningar.

15 §

SAMMANSÄTTNING
Tekniska nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Förslag TN 4 oktober
16 §

ORDFÖRANDEN
Det åligger ordföranden att
1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersättare
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
tekniska nämnden vid behov är beredda
5. framlägga förslag till beslut i de ärenden som ska avgöras av
tekniska nämnden
6. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i tekniska
nämnden
7. bevaka att tekniska nämndens beslut verkställs
8. främja samverkan mellan tekniska nämnden, kommunens övriga
nämnder och fullmäktige
9. representera tekniska nämnden vid uppvaktningar hos
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte tekniska
nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

17 §

PRESIDIUM
Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att
det behövs.

Bör finnas med, då presidiet utgör ett organ i KLs mening.
I 2017 års kommunallag har kommunstyrelsen och
nämnder exempelvis rätt att delegera beslutanderätt till
presidiet.
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18 §

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får tekniska
nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som
varit ledamot i tekniska nämnden längst tid. Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan
fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.

19 §

FÖRHINDER
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en
del av ett sammanträde ska själv ombesörja att vederbörande
ersättare kallas i dennes ställe.
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20 §

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den
ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare
trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt
den ordning som fullmäktige har bestämt.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna
men inte rätt att lämna förslag till beslut eller rätt att få sin mening
antecknad till protokollet. (beslutat KF 2010-06-17 § 35)
Ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

21 §

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund
av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra
om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.

Ersättarnas tjänstgöring avgörs av hur fullmäktige
beslutat om turordning.
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22 §

YRKANDEN
Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande
kommunala församlingar och med rättspraxis vad gäller
När tekniska nämnden förklarat överläggningen i ett ärende
avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte tekniska
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

23 §

DELTAGANDE I BESLUT
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i
ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om tekniska nämnden fattar det med acklamation.

24 §

RESERVATION
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.

25 §

PROTOKOLLSANTECKNING, SÄRSKILT YTTRANDE
Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat
särskilt yttrande, eller att få en protokollsanteckning införd i
protokollet. Begäran ska framställas i anslutning till ärendets
behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras
skriftligen innan sammanträdet avslutas.

Ref till KL kap 4, §§24-26

Regleras inte i kommunallagen. Förslaget redovisar en
vanligt förekommande ordning.
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26 §

JUSTERING AV PROTOKOLL
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

27 §

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV
FÖRESKRIFTER M.M.
Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det
egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

28 §

DELGIVNINGSMOTTAGARE
Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller annan anställd som tekniska nämnden
beslutar.

29 §

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Skrivelser, avtal och andra handlingar från tekniska nämnden ska
på tekniska nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den
ledamot som tekniska nämnden utser.
tekniska nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller
tjänsteman att enligt av tekniska nämnden lämnade direktiv
underteckna handlingar på tekniska nämndens vägnar. Beslut som
fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av
den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av
den som utses att göra detta.

Denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I
annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL, dvs
enbart till ordföranden. Detta lämpar sig mindre väl med
tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen

KS § 81

KS/2017:290.001

Minoritetsåterremiss av förslag från utskottet för
nämndorganisation
Utskottet för nämndorganisation (UNO) påbörjade sitt arbete under hösten 2017 och har
arbetat fram ett förslag till beslut. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni
2018, § 33 minoritesåterremitterades nedanstående beslutspunkter med följande
motivering:
1. Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera uppdraget till
kommundirektören att utarbeta ett nytt reglemente för tekniska nämnden för att
redovisa för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa
kommunstyrelsens tekniska utskott och införa en teknisk nämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera uppdraget till
kommundirektören att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd
för att redovisa för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa
kommunstyrelsens tekniska utskott och införa en teknisk nämnd.
Kommunstyrelsens ordförande anför följande:
Kommunstyrelsens tekniska utskott inrättades för många år sedan och dåvarande tekniska
nämnden avskaffades. Skälen var då bl a att förbättra den ekonomiska samordningen av
investeringsobjekt. Nu föreslås utskottet avskaffas och tekniska nämnden återinföras utan att
någon motivering ges. Någon analys av tekniska utskottets verksamhet samt för- och
nackdelar av att istället återbilda en teknisk nämnd har inte gjorts. Det är anmärkningsvärt
eftersom tekniska utskottet hanterar mycket omfattande investeringsprocesser, mest aktuell
f n är anläggandet av ny grundskola och idrottshall vid Fågelsången. Kalkylen för detta projekt
uppgår till närmare 400 mnkr.
Det är en självklarhet att ett sådant projekt, med varierande projekttid, eventuella
budgetförstärkningar eller krav på minskningar av omfattningen, att den nödvändiga
samordningen av ett sådant projekt underlättas av om den politiska grupperingen är
sammansatt av politiker från kommunstyrelsen vars främsta uppgift är att ta ansvar för
kommunens ekonomi.
Risken är överhängande att en teknisk nämnd, med andra politiker, riskerar att hamna i en
kravställarposition gentemot kommunstyrelsen där behov som uppstår av ökad budget lätt
uppmuntras som en del av integriteten för nämndpolitikerna. Salems kommun har upplevt
detta tidigare, vid den nya kommunens start, då samordning och ledning splittrades. Att inte
ta hänsyn till dessa dyrköpta erfarenheter tyder dels på att andra politiska mål än ekonomin
fått överordnad plats för tillskyndarna av en teknisk nämnd, dels på en svårförståerlig
nonchalans för dragna erfarenheter.

Ordförandens förslag till beslut
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-09-11
2 av 2
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för- och nackdelar samt
ekonomiska konsekvenser av att avskaffa kommunstyrelsens tekniska utskott och istället
inrätta en teknisk nämnd, samt återrapportera analysen till kommunstyrelsen.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades kl 19.30-19.45.

Ordförandens reviderade förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för och nackdelar samt
ekonomiska konsekvenser av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla
kommunstyrelsens tekniska utskott med nuvarande uppdrag samt återrapportera analysen
till kommunstyrelsen och framlägga förslag till reglemente för en teknisk nämnd senast den
29 oktober till kommunstyrelsen.

Yrkanden och proposition

Arne Närström (S) yrkar avslag till ordförandens reviderade förslag till beslut och bifall till
UNO:s ursprungliga förslag, punkt 16 och 17, att:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommundirektören att utarbeta ett nytt
reglemente för tekniska nämnden.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommundirektören att redovisa de
ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd.
Mia Franzén (L), Ankie Bosander (C), Lennart Ejenäs (L) och Björn Kvist (M) bifall till
ordförandens reviderade förslag till beslut.
Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut mot Arne Närströms (S)
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag till
beslut. Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens reviderade förslag till
beslut röstar ja och den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Arne
Närströms yrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande: 6 ledamöter röstar ja och 5 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att bifalla ordförandens reviderade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för och nackdelar samt
ekonomiska konsekvenser av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla
kommunstyrelsens tekniska utskott med nuvarande uppdrag samt återrapportera analysen
till kommunstyrelsen och framlägga förslag till reglemente för en teknisk nämnd senast den
29 oktober till kommunstyrelsen.
______________________
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