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 Kommunstyrelsen 

KS § 34 KS/2018:261 - 000

Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 4:e 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, revisorer och fullmäktige 
att för perioden från den 1 oktober 2018 till den 31 december 2018 finns ett gynnande beslut 
som ej verkställts att rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från 
tidigare perioder att rapportera och som ännu inte verkställts. För perioden finns ett 
gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera och ett 
gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 20 februari 2019, § 19. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och LSS av gynnandebeslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2018. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-20 

Socialnämnd 

SN § 19 SN/2019 :6.726 

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts kv.4 

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). 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2018 som ej verkställts. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Ordf. sign. 

17 av 19 

Just. sign. 



Socialförva Itn ingen 
Lena Persson 
Syste mförva Ita re 

Socialnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-01-15 
SNj2019 :6.726 
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Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e 

kvartalet 2018 som ej verkställts 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2018 som ej verkställts. 

Ärendet 

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 ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte 

verkställts tre månader från dagen för beslut. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för 

avbrott. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats 

av annan anledning utan att verkställas. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare 
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs . 

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2018-10-01- 2018-12-31 finns ett (1) gynnande beslut som ej 
verkställts att rapportera (se bilaga) . Vidare finns ett (1) gynnande beslut som ej 
verkställts från tidigare perioder att rapportera (se bilaga) och som ännu inte verkstäl lts. 
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För perioden finns inga (O) avbrott i verkstä lligheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga) . 

För perioden finns ett (1) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga) 

För perioden finns ett (1) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga) . 

J ~0f1' 
tf 

Ulf Lilja 

Socialchef 

Bilaga: 

"~ 

Lena Persson 

Systemförvaltare 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2018 som ej verkställts 

Delges 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 



Bilaga 1 

SN/2019:6 726 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 4:e kvartalet 2018 

Datum för beslut Typ av bistånd 

2018-05-11 Bostad med särskild service enligt 9 § 9' 
p. LSS 

2018-09-14 Kontaktperson enligt 9 § 4 p. LSS 

'Har rapporterats tidigare 

Antal kalenderdagar 

sedan beslut 

233 

108 

Orsak/kommentar Kön 

Erbjudits bostad i Gnesta 2018-07-23 men tackat nej . Nytt M 
erbjudande 2018-08-28 om bostad i Flemingsberg - tackat ja 
2018-09-28. Inväntar inflyt!. 2018-11-28 uppger den enskilde i 
telefonsamtal med handläggaren att han har svårt att ta 
kontakt med serviceboendet i Flemingsberg och att han helst 
vill bo i Sa lem. 2018-12-17 handläggaren pratat med den 
enskildes fader som uppger att det gärna får dröja med en flytt 
för den enskilde till servicebostad i Salem då den enskilde har 
problem med sin hä lsa och bor f.n hemma hos föräldrarna . 

Samordnare för kontaktpersoner uppger 2018-12-20 att ingen M 
lämplig uppdragstagare hittats. 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott 

Datum Datum Typ av bistånd 

för beslut för avbrott I u 

Antal kalenderdagar 

sedan avbrott 

Orsak/kommentar Kön 

1 



Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

Datum Datum 

för beslut för avslut 

2018-06-07 2018-10-10 

Typ av bistånd 

Kontaktperson enligt 9 § 4 p. 
LSS 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och avslut 

Orsak/kommentar 

Den enskilde återtag ansökan 

Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

Datum Datum Typ av bistånd 

för beslut för verkställighet 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och verkställighet 

Orsak/kommentar 

2018-05-17 2018-12-19 Sysselsättning enligt 4 kap . 1 216 Enheten som skulle utföra insatsen lades ner innan belsutet 
§ SoL hann verkställas . Nu har uppdraget omfördelats till rätt enhet 

Kön 

M 

Kön 

K 

2 



  
PROTOKOLLSUTDRAG 

2019-04-08 
1 av 1 

 Kommunstyrelsen 

KS § 35 KS/2019:102 - 000

Avveckling av AB Vårljus 
Den 5 december 2018 beslutade Vårljus styrelse att avveckla verksamheten. Med 
anledning av nedgång inom avisering av ensamkommande barn till kommunerna har 
styrelsen för Vårljus vänts sig till ägarkommunerna gällande ställningstagande till ordnad 
avveckling av verksamheter och bolag. 

Avvecklingsalternativet valdes av 18 ägarkommuner, motsvarande 85,1 procent av 
ägarandelen. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid stämman den 8 maj 2019. 
Socialförvaltning har inget behov av Vårljus i dagsläget och har därmed ställt sig positivt 
till verksamhetens avveckling. 

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 25 mars 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avveckling av Vårljus senast den 30 juni 2019. 

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Socialförvaltn ingen 
Nada Letic 

Avveckling av Vårljus AB 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-02-18 
Dnr SN/2019:24:767 

1 av 2 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna avveckling av Vårljus senast 
den 30 juni 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 5 december 2018 beslutade Vårljus styrelse att avveckla verksamheten. Med 
anledning av nedgång inom avisering av ensamkommande barn till kommunerna har 
styrelsen för Vårljus vänts sig till ägarkommunerna gällande ställningstagande till ordnad 
avveckling av verksamheter och bolag. 

18 ägarkommuner, motsvarande 85,1 procent av ägarandel valde avvecklingsalternativet. 

Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid stämman den 8 maj 2019. 

Socialförvaltning har inget behov av Vårljus i dagsläget och har därmed ställt sig positivt 
till verksamhetens avveckling. 

Ärendet 

1994 bildade de tjugofem kranskommunerna i Stockholms län Vårljus med uppdrag att 
tillgodose deras behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med 
psykosociala problem. Sedan starten har förutsättningarna för kommunerna och Vårljus 
förändrats. 2006 var året då kommunerna tog över statens ansvar för ensamkommande 
flyktingbarn. Det innebar intensiv expandering av kommunerna och Vårljus i takt med 
alltfler asylsökande ensamkommande. 

2016 aviserades en ny inriktning för den statliga flyktingpolitiken. Som följd av den nya 
inriktningen har antalet asylsökande ensamkommande minskat med mer än 95 procent 
och statens ersättning till kommunerna halverades från och med den 1 juli 2017. Det 
konstateras att Vårljus grunduppdrag utgör mindre än fem procent av dagens verksamhet. 
Hälften av ägarkommunerna har de senaste tio åren inte haft något behov av företagets 
tjänster inom barn-och ungdomsverksamhet jämte ensamkommande. 

Socialförvaltningen i Sa lems kommun har sedan 2013 haft ett grundavtal med omfattning 
på tio - tolv abonnerande platser. Från början har platserna främst använts som boende 
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för ensamkommande flyktingbarn . Senare har avtalet omvandlats och anpassats till stöd
och träningsboende för ensamkommande. Platserna awecklades successivt med att 
antalet anvisningar till kommunen minskade. 

Boenden i egen regi tillfredsställer socialförvaltningens behov i dagsläget. Inget behov av 
Vårljus tjänster finns i dagsläget. 

För att hantera den uppkomna situationen tog styrelsen under slutet av 2017 initiativ till 
ägande dialog gällande avveckling av Vårljus. Vid årsstämman kommer tidsplan för 
aweckling av bolagen att presenteras. Vårljus kommer inte att driva någon verksamhet 
efter den 30 juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av tillgångar, avslut av avtal, 
arkivering mm. vara avslutat till stämman maj 2020. 

Ekonomiska konsekvenser/Avvecklingskostnader 

Idag har vi inga ensamkommande barn placerade i Vårljus regi. Boendet är awecklat och 
avtalet upphörde att gälla under 2018. 

Detta medför inte några avvecklingskostnader för Salems kommun. 

Jenny /hoo.@ 
Jenny ThorselI 
Socialchef 

Bilagor 
Bilaga 1 Följebrev vägen framåt 

Bilaga 2 Rapport vägen framåt 

Bilaga 3 Beredning inför vårljus årstämma 

Delges 

Akten 

Biblioteket 

Utredare IFO 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Nada Letic 
Utredare 



Handläggare 
Per Törnvall 

Vårljus: Vägen framåt 

). o I q -o ",- ~ 1 f 

D",(' SN/'lO/1 :2y'r6.f 

Datum 
2018-07-02 

Till Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
002121 

1994 bildade de tjugofem kranskommunerna i Stockholms län Vårljus med uppdrag att 
tillgodose era behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala 
problem. 

Under de senaste tio åren har Vårljus huvudsakligen bedrivit verksamhet för 
ensamkommande. 

2016 aviserades en ny inriktning för den statliga flyktingpolitiken. Som följd av den nya 
inriktningen har antalet asylsökande ensamkommande minskat med mer än 95 procent och 
statens ersättning till kommunerna halverades från och med den 1 juli 2017. 

För att hantera konsekvenserna av den uppkomna situationen bjöd Vårljus in kommunerna till 
ägardialog med syfte att kommunicera förutsättningarna för företagets framtida verksamhet. 

Ägardialogerna genomfördes under perioden januari till februari 2018. Kommunerna 
företräddes av ordförande socialnämnd, socialdirektörer, kommundirektörer samt 
kommunstyrelsens ordförande. 

Vid ägardialogerna kommunicerades företagets situation och kommunerna bjöds in till ett 
fördjupat samarbete, Nästa steg, med syfte att besvara följande frågeställningar: 

• Vilka specifika verksamheter, om några, vill ägarkommunerna driva tillsammans med 
varandra genom Vårljus? 

• Betraktar kommunerna Vårljus som intern verksamhet (=egenregi) eller som en 
enskild utföra re bland alla andra som därmed ska upphandlas? 

• Kan Vårljus utgöra förstahandsvalet, givet att företaget matchar kvalitet och pris, för 
överenskomna verksamheter? 

Tjugo av Vårljus tjugofem ägarkommuner utsåg en företrädare och sexton slutförde det 
gemensamma arbetet i Nästa steg. 

Vänligen bekräfta senast den 31 oktober att kommunstyrelsen har tagit del av bifogad 
slutrapport. Bekräftelse skickas via e-post till kajsa.haraldson@varljus.se. 

Kontakta oss vid frågor till underlaget. 

Lars Råden 
Ordförande 
lars.raden@solna.se 
073-541 54 34 

Vårljus Box 601 
16926 Solna 

Per Törnvall 
Verkställande direktör 
per.tornvall@varljus.se 
076-946 78 00 

Telefon 
Fax Org.nr 556485-4791 

Bankgiro 5111·9345 Besöksadress: Hagavägen 4 Hemsida 

08-6307800 
08-630 09 13 

www.varljus.se 



  
PROTOKOLLSUTDRAG 

2019-04-08 
1 av 2 

 Kommunstyrelsen 

KS § 38 KS/2019:110 - 000 

Antagande av nya styrdokument för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) 

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) är ett regionalt aktiebolag som 

ägs av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun och Salems kommun samt av Stockholms Stad 

och Huddinge kommun via bolaget Stockholm Vatten & Avfall AB och Södertälje kommun via 

bolaget Telge i Södertälje AB. SYVABs verksamhet styrs bland annat av tillståndsbeslut från 

miljödomstolen. Den svenska miljölagstiftningen skärps kontinuerligt, vilket innebär att även 

SYVABs villkor kontinuerligt ses över och skärps. Miljödomstolen fattade våren 2016 beslut 

om skärpta utsläppsvillkor för SYVAB. Det innebär i praktiken att det renade vatten som 

släpps ut i Himmerfjärden framgent måste vara ännu renare än tidigare avseende kväve, 

fosfor, biologiskt nedbrytbart material (BOD) och kemiskt nedbrytbara organiska ämnen 

(COD). 

Efter flera år av utredningar avseende vilka investeringar som SYVAB behöver göra för att 

leva upp till de nya villkoren, konstateras att SYVAB står inför en mycket stor investering på 

runt 1,2 miljarder kronor (2014 års kostnadsläge). De nya villkoren börjar gälla när den nya 

investeringen (anläggningen) tas i drift. Prognosen för detta är 2025. I samband med arbetet 

kring investeringarna har SYVABs ägare konstaterat att ägarstyrningen av SYVAB behöver 

förbättras. Ägarna har därför gått igenom de avtal och styrdokument som reglerar 

samarbetet. Detta har resulterat i ett förslag till uppdaterade och nya styrdokument. 

I dagsläget bygger Stockholm ut sitt befintliga avloppsreningsverk i Henriksdalsberget. När 

denna utbyggnad är klar, runt 2025, har Stockholm för avsikt att minska mängderna 

avloppsvatten som skickas från Stockholms Stad till Himmerfjärdsverket. Mot bakgrund av 

detta föreslås i förslaget till nytt aktieägaravtal därför bland annat en minskning av 

Stockholms ägarandel i SYVAB och en ökning av övriga ägares ägarandel. Alla ägare kommer 

följaktligen att inneha samma aktieinnehav. 

Ytterligare förändringar som föreslås är bland annat att Botkyrka kommun och Telge ska ha 

två ledamöter och två suppleanter var i styrelsen medan övriga ägare har rätt att utse en 

ledamot jämte en suppleant. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 20 mars 2019. 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner det nya aktieägaravtalet avseende Sydvästra 

stockholmsregionens va-verksaktiebolag. 

2. Kommunfullmäktige godkänner avtalet avseende Eolshälls pumpstation. 

3. Kommunfullmäktige godkänner uppdaterad bolagsordning för Sydvästra 

stockholmsregionens va-verksaktiebolag. 

4. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för Sydvästra stockholmsregionens 

va-verksaktiebolag. 

 

 

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Antagande av nya styrdokument för Sydvästra 

stockholmsregionens va-verksaktiebolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner det nya aktieägaravtalet avseende Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag. 

2. Kommunfullmäktige godkänner avtalet avseende Eolshälls pumpstation. 
3. Kommunfullmäktige godkänner uppdaterad bolagsordning för Sydvästra 

stockholmsregionens va-verksaktiebolag. 
4. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för Sydvästra 

stockholmsregionens va-verksaktiebolag 

Sammanfattning av ärendet 

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) är ett regionalt aktiebolag 
som ägs av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun och Salems kommun samt av 
Stockholms Stad och Huddinge kommun via bolaget Stockholm Vatten & Avfall AB och 
Södertälje kommun via bolaget Telge i Södertälje AB. SYVABs verksamhet styrs bland 
annat av tillståndsbeslut från miljödomstolen. Den svenska miljölagstiftningen skärps 
kontinuerligt, vilket innebär att även SYVABs villkor kontinuerligt ses över och skärps. 
Miljödomstolen fattade våren 2016 beslut om skärpta utsläppsvillkor för SYVAB. Det 
innebär i praktiken att det renade vatten som släpps ut i Himmerfjärden framgent måste 
vara ännu renare än tidigare avseende kväve, fosfor, biologiskt nedbrytbart material 
(BOD) och kemiskt nedbrytbara organiska ämnen (COD). 

Efter flera år av utredningar avseende vilka investeringar som SYVAB behöver göra för att 
leva upp till de nya villkoren, konstateras att SYVAB står inför en mycket stor investering 
på runt 1,2 miljarder kronor (2014 års kostnadsläge). De nya villkoren börjar gälla när den 
nya investeringen (anläggningen) tas i drift. Prognosen för detta är 2025. 

I samband med arbetet kring investeringarna har SYVABs ägare konstaterat att 
ägarstyrningen av SYVAB behöver förbättras. Ägarna har därför gått igenom de avtal och 
styrdokument som reglerar samarbetet. Detta har resulterat i ett förslag till uppdaterade 
och nya styrdokument.  

Dessa dokument benämns fortsättningsvis som SYVAB-paketet. SYVAB-paketet består av 
följande: 

● nytt aktieägaravtal 
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● avtal om Eolshälls pumpstation 
● ny bolagsordning 
● ägardirektiv 
● utökat borgensåtagande 

 

Ärendet 

Bakgrund 

SYVAB tar emot och renar avloppsvatten från ägarkommunerna i avloppsreningsverket 
vid Himmerfjärden (Himmerfjärdsverket) i Botkyrka kommun. SYVAB ansvarar även för 
de tunnlar som leder avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket och pumpstationer i 
tunnelsystemet. De krav som finns på rening av avloppsvattnet regleras, förutom av lagar 
och regler, av tillstånd från miljödomstolen. 

De avtal som reglerar ägarnas samarbete och styrningen av SYVAB är initialt från 
1960-talet. Efter diverse kommunsammanslagningar, kommundelningar och Stockholms 
Stads och Huddinge kommuns samarbete i VA - frågor, har de ursprungliga avtalen, 
genom åren, kompletterats med en rad ytterligare avtal. Detta har medfört att det idag 
finns flera olika avtal som reglerar SYVAB-samarbetet. Förutom att det finns många avtal 
konstateras att en hel del frågor inte är reglerade i de befintliga avtalen på det sätt som 
idag skulle behövas, t.ex. om någon ägare vill kliva ur samarbetet. Dessutom konstateras 
att SYVABs bolagsordningen inte är uppdaterad och att ägardirektiv saknas. 

Nytt aktieägaravtal 

De befintliga aktieägaravtalen för SYVAB består idag av flera olika avtal där de äldsta är 
från 1960-talet. Förutom att det är komplicerat med en rad olika avtal, reglerar dessa 
avtal inte alla de situationer som kan uppstå. Därför har aktieägaravtalet setts över. 

I dagsläget bygger Stockholm ut sitt befintliga avloppsreningsverk i Henriksdalsberget. 
När denna utbyggnad är klar, runt 2025, har Stockholm för avsikt att minska mängderna 
avloppsvatten som skickas från Stockholms Stad till Himmerfjärdsverket. Mot bakgrund 
av detta föreslås i förslaget till nytt aktieägaravtal därför bland annat en minskning av 
Stockholms ägarandel i SYVAB och en ökning av övriga ägares ägarandel. Alla ägare 
kommer följaktligen att inneha samma aktieinnehav. 

Ytterligare förändringar som föreslås är bland annat att Botkyrka kommun och Telge ska 
ha två ledamöter och två suppleanter var i styrelsen medan övriga ägare har rätt att utse 
en ledamot jämte en suppleant. Styrelseordförandeposten roterar mellan de parter som 
vid tidpunkten har utsett två ledamöter. Det ska även finnas två viceordförande poster 
samt ska tjänstemän kunna adjungeras till styrelsen. Vidare har det lagts till i avtalet vad 
som gäller om någon av ägarna vill avbryta samarbetet. 

Salems kommuns kommunstyrelse har den 28 maj 2018 § 51 beslutat att godkänna en 
principinriktning för framtagande av ny fördelning av ägarandel och kommunens 
ägarrepresentation i styrelsen. Nu föreliggande dokument är i linje med tidigare fattat 
principbeslut. 
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Avtal om Eolshälls pumpstation 

När Stockholm kommer att leda delar av sitt avloppsvatten till Henriksdals reningsverk 
istället för Himmerfjärdsverket har SYVAB inte längre behov av en av de pumpstationer 
som finns i ledningsnätet - Eolshälls pumpstation. Stockholm har däremot önskemål om 
att nyttja denna anläggning för att transportera avloppsvatten vidare till Henriksdals 
reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås ett specifikt avtal där Stockholm köper 
denna anläggning av SYVAB. 

Ny bolagsordning 

Eftersom ägaravtalen förändras och med anledning av ändrade regler i Kommunallagen 
(2017:725) och Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) har ett nytt förslag till 
uppdaterad bolagsordning tagits fram. 

Ett av förslagen i den nya bolagsordningen är att vid likvidation ska bolagets behållna 
tillgångar, efter det att anmälningstid för okända borgenärer löpt ut och alla kända 
skulder har betalats, fonderas på sätt aktieägarna bestämmer och sålunda inte skiftas ut 
till aktieägarna. I den mån fonderade medel inte förbrukats för avsett ändamål under en 
period av tio år från avsättandet skall medlen skiftas ut till ägarna. 

I den nuvarande bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 120 stycken och högst 480. 
I förslag till ny bolagsordning har aktieantalet justerats till lägst 100 och högst 400 
stycken. 

Ägardirektiv 

Historiskt har det aldrig funnits några ägardirektiv för SYVAB. Det närmaste vi kommer är 
ändamålsparagrafen i bolagsordningen. Den är dock så allmänt hållen att den saknar 
specifik vägledning. Tanken med ägardirektiv är att ge tydlighet när strategiska frågor 
diskuteras i styrelsen/ledningen. 

Utökat borgensåtagande  

Utöver beslut om att fastställa de olika styrdokumenten i SYVAB-paketet, behöver ägarna 
även fatta beslut om att gå i borgen för de nya lån som SYVAB behöver ta med anledning 
av den kommande investeringen. Det framgår i förslaget till nytt aktieägaravtal hur 
borgensåtagandet ska fördelas mellan de olika ägarna. Alla ägarkommuner, så också 
Salems kommunfullmäktige (den 14 juni 2018, § 26), har redan fattat beslut om sådant 
borgensåtagande.  

Kommunstyrelseförvaltningens rekommendation 

Kommunen ska vara en ansvarsfull ägare med väl genomarbetade och formaliserade 
styrdokument för det kommunala bolaget SYVAB. Dokumenten skapar ramarna för 
utövandet av det kommunala ägandet vilket är en grundförutsättning för en fungerande 
ledning av bolaget. Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar därför att 
föreliggande styrdokument antas. 

 

Finansiering 

Vid tidpunkten för minskande av  de mängder avloppsvatten som skickas från Stockholms 
Stad till Himmerfjärdsverket (ca år 2025) kommer också en minskning av Stockholms 
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ägarandel i SYVAB att ske till förmån för övriga ägarkommuner. Dessa förvärvar då 
vardera fem aktier till ett pris motsvarande bolagets bokförda eget kapital, justerat för 
bla obeskattade reserver. Detta beskrivs i det nya aktieägaravtalet, avsnitt tre. 
Förvärvsbeloppet kommer för Salems kommun att utgöra en finansiell investering, det 
ska budgeteras i kommande investeringsbudget och bedöms baserat på Syvabs 
årsredovisning år 2017 uppgå till ca 500 tkr. 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

 
 

 
 Bilagor 

1. Aktieägaravtal 
2. Avtal Eolshälls pumpstation 
3. Bolagsordning 
4. Ägardirektiv 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 43 KS/2018:210 - 101

Svar på motion -  Införa huvudleder i tätorten för ökad 
trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion att kommunen ser över trafiksäkerheten genom att 
utreda införandet av huvudleder. Till bakgrund för yrkandet menar Anders Klerkefors (R) att 
det finns några huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som självklara huvudleder, genom 
kommunen och att det saknas ett trafiksystem som befäster vilka huvudvägar som är 
huvudleder.

I motionen föreslås att huvudvägarna som bör bli huvudleder är de vägar där busslinjerna kör 
genom Rönninge på både östra och västra sidan - då problem uppstår när en bil kommer från 
någon utfarts-/tillfartsväg möter dessa vägar. Högerregeln som gäller där idag följs inte av 
alla bilister. Konsekvensen är att trafikanter kör enligt olika regler, vilket bidrar till 
trafikfarliga möten. I motionen föreslås att frågan utreds, för att skapa ett trafiksystem som 
upplevs logiskt, för de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets skull.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019, § 37.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 37 KS/2018:210 

Svar på motion. Införa huvudleder i tätorten, fr Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ser över 
trafiksäkerheten genom att utreda införandet av huvudleder. Till bakgrund för yrkandet 
menar Klerkefors att det finns några huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som självklara 
huvudleder, genom kommunen och att det saknas ett trafiksystem som befäster vilka 
huvudvägar som är huvudleder.

I motionen föreslås att huvudvägarna som bör bli huvudleder är de vägar där busslinjerna kör 
genom Rönninge på både östra och västra sidan - då problem uppstår när en bil kommer från 
någon utfarts-/tillfartsväg möter dessa vägar. Högerregeln som gäller där idag följs inte av 
alla bilister. Konsekvensen är att trafikanter kör enligt olika regler, vilket bidrar till 
trafikfarliga möten. I motionen föreslås att frågan utreds, för att skapa ett trafiksystem som 
upplevs logiskt, för de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets skull.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om införa huvudleder i tätorten för ökad 
trafiksäkerhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen 
ska anses besvarad. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ser över 
trafiksäkerheten genom att utreda införandet av huvudleder. Till bakgrund för yrkandet 
menar Klerkefors att det finns några huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som 
självklara huvudleder, genom kommunen och att det saknas ett trafiksystem som 
befäster vilka huvudvägar som är huvudleder. 

I motionen föreslås att huvudvägarna som bör bli huvudleder är de vägar där busslinjerna 
kör genom Rönninge på både östra och västra sidan - då problem uppstår när en bil 
kommer från någon utfarts-/tillfartsväg möter dessa vägar. Högerregeln som gäller där 
idag följs inte av alla bilister. Konsekvensen är att trafikanter kör enligt olika regler, vilket 
bidrar till trafikfarliga möten. I motionen föreslås att frågan utreds, för att skapa ett 
trafiksystem som upplevs logiskt, för de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets 
skull. 

Gatuenhetens bedömning 

Utredning av huvudled och väjningsplikt är ett ärende som under en längre tid har varit 
aktuellt hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Flertalet synpunkter och 
felanmälningar har inkommit, bl.a. avseende problematik kring otydliga eller bristande 
vägmärken som bidrar till trafikfarliga korsningar. En del otydligheter råder kring just 
högerregeln och huvudled. Om huvudleder införs kan trafiksäkerheten i kommunen 
förbättras. Exempelvis kan antalet förbudsskyltar för parkering minskas då 
parkeringsförbud råder på huvudled, en mer konsekvent trafikmiljö och skyltning skapas, 
minskad risk för olyckor samt att ett förtydligande om var väjningsplikt gäller kan bidra 
till att högerregeln blir mer tydlig i mindre områden. 

Gatuenheten bedömer att en trafikutredning om huvudled och väjningsplikt bör 
genomföras i samband med den redan beställda trafikutredningen som berör Södra 
Hallsta och Salem. Yrkandet menar att huvudvägar som av ortsborna uppfattas som 
självklara huvudleder ska utredas, gatuenheten föreslår kommunfullmäktige att besluta 
att motionen är besvarad med hänvisning till att en trafikutredningen ska genomföras på 
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kommunens större vägar. 

Finansiering 

Trafikutredning om huvudled och väjningsplikt ryms ej inom budget. Förslag till utredning 
och budget behandlas i ett separat ärende Information om övergripande trafikutredning 
Södra Hallsta, Salem och Rönninge, KS/2019:76. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om att införa huvudleder i tätorten för ökad trafiksäkerhet, väckt av Anders
Klerkefors, Rönningepartiet 2018-05-16

Delges 

Kommunstyrelsen 



•• Hela Sa ems lokalpar t i SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Motion om att införa huvudleder i tätorten för ökad 
trafiksäkerhet 

Datum: 2018-05-16 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Motivering till motionen 
I Salems kommun finns några gator som är självklara huvudvägar genom kommundelarna, 
medan övriga vägar mer är påfartsvägar från kvartersområden. Ändå saknas ett 
trafiksystem som befäster att dessa för ortsborna självklara huvudvägar är huvudleder. 
Resultatet blir ett trafikflöde som blir mer inkonsekvent och mer upp till varje individ att 
avgöra vilken trafikregel som ska gälla. 
En sådan huvudväg är de vägar som bussarna kör genom Rönninge på både östra och 
västra sidan. På östra sidan är det Sandbäcksvägen-Uttringe Gårds väg-Uttringevägen

Dånviksvägen som är den självklara huvudpulsådern, på västra sidan mot Ny torp är 
Rönningevägen en lika självklar huvudväg. 
Problemen här uppstår när en bil som kommer från någon utfarts-jtillfartsväg möter en 

bil på dessa huvudvägar. Då ska i nuläget högerregeln gälla. Flera bilister följer också 
denna regel. Andra tar för givet att de som kommer från utfarts-jtillfartsväg ska lämna 
företräde till dem på huvudvägen. Det självklara ur trafiksäkerhetssynvinkel vore att göra 
klart att det finns en huvudväg, och att de andra ska lämna företräde till trafiken där. 
Annars kommer situationen kvarstå där trafikanter kör enligt olika regler, vilket är direkt 
trafi kfa rl igt. 
Vi vet att denna fråga har varit uppe tidigare, och att det rent historiskt har varit så att 
huvudvägarna faktiskt varit huvudleder och sedan har det förändrats. Vi vill att detta 
utreds på nytt med nya friska ögon, för att skapa ett trafiksystem som upplevs logiskt för 
de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets skull. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas: 
Vi yrkar därför på att Sa lems kommun åter ser över trafiksäkerheten vad gäller om 
huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som självklara huvudleder, också rent 

trafikregelmässigt ska gälla som huvudleder. 

Anders Klerkefors 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 44 KS/2018:209 - 101

Svar på motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems 
tätbebyggda områden, väckt av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion att kommunen ska se över trafiksäkerheten inom 
kommunens tätorter för att se över möjligheten att införa 40 km/h som generell
hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda. Förslaget innebär
att kommunen behåller hastighetsbegränsning om 30 km/h som generell nivå vid extra
känsliga områden som vid skolor, förskolor mm.

Bakgrunden till Anders Klerkefors (R) yrkande är partiets tidigare stöd till Miljöpartiets 
motion om införandet av 40 km/h hastighetsgräns i de tätbebyggda områdena av Salems 
kommun, med anledning av att öka trafiksäkerheten. Resultatet blev år 2015 att tätortsdelen 
Rönninge fick en hastighetsbegränsning om 40 km/h, och 30 km/h vid särskilt känsla området 
som skolor och förskolor. Detta ansåg partiet som utmärkt, men inte tillräckligt. Fortfarande 
är den generella hastighetsbegränsningen i Salemstaden och Söderby 50 km/h och samma 
hastighet tillåts invid flera bostadsområdet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019, § 38.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 38 KS/2018:209 

Svar på motion. 40km/h tätort Salem, fr Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ska se över 
trafiksäkerheten inom kommunens tätorter för att se över möjligheten att införa 40 km/h 
som generell hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda. 
Förslaget innebär att kommunen behåller hastighetsbegränsning om 30 km/h som generell 
nivå vid extra känsliga områden som vid skolor, förskolor mm.

Bakgrunden till Klerkefors yrkande är partiets tidigare stöd till Miljöpartiets motion om 
införandet av 40 km/h hastighetsgräns i de tätbebyggda områdena av Salems kommun, med 
anledning av att öka trafiksäkerheten. Resultatet blev år 2015 att tätortsdelen Rönninge fick 
en hastighetsbegränsning om 40 km/h, och 30 km/h vid särskilt känsla området som skolor 
och förskolor. Detta ansåg partiet som utmärkt, men inte tillräckligt. Fortfarande är den 
generella hastighetsbegränsningen i Salemstaden och Söderby 50 km/h och samma hastighet 
tillåts invid flera bostadsområdet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om 40 km/h hastighetsgräns i Salems 
tätbebyggda områden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ska se över 
trafiksäkerheten inom kommunens tätorter för att se över möjligheten att införa 40 km/h
som generell hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda. 
Förslaget innebär att kommunen behåller hastighetsbegränsning om 30 km/h som 
generell nivå vid extra känsliga områden som vid skolor, förskolor mm. 

Bakgrunden till Klerkefors yrkande är partiets tidigare stöd till Miljöpartiets motion om 
införandet av 40 km/h hastighetsgräns i de tätbebyggda områdena av Salems kommun, 
med anledning av att öka trafiksäkerheten. Resultatet blev år 2015 att tätortsdelen 
Rönninge fick en hastighetsbegränsning om 40 km/h, och 30 km/h vid särskilt känsla 
området som skolor och förskolor. Detta ansåg partiet som utmärkt, men inte tillräckligt. 
Fortfarande är den generella hastighetsbegränsningen i Salemstaden och Söderby 50 
km/h och samma hastighet tillåts invid flera bostadsområdet. 

Gatuenhetens bedömning 

Gatuenheten bedömer att trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras 
inom andra områden som exempelvis trafikutredning angående huvudleder och 
väjningsplikt som föreslås i separat ärende till kommunstyrelsens tekniska utskotts 
sammanträde 28 mars 2019. Gatuenheten bedömer att det inte är nödvändigt att se över 
möjligheten att införa 40 km/h i Salem för tillfället med hänvisning till att fokusera på 
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Finansiering 

Finansiering ej aktuell. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 
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Bilagor 

1. Motion om 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda område, väckt av Anders
Klerkefors, Rönningepartiet 2018-05-16

Delges 

Kommunstyrelsen 



Motion	om	40	km/h	hastighetsgräns	i	Salems	tätbebyggda	
områden	

Datum:	2018-05-16	

Rönningepartiet,	Anders	Klerkefors	

Motivering	till	motionen	
Under	2014-15	argumenterade	vi	i	R	för	och	stödde	en	motion	från	Mp	om	att	införa	40	
km/h	hastighetsgräns	i	de	tätbebyggda	områdena	av	Salems	kommun.	Anledningen	var	
att	öka	trafiksäkerheten.	Då	fanns	en	klar	inkonsekvens	i	att	vissa	tätbebyggda	områden	
hade	hastighetsgräns	30	km/h	medan	det	i	flera	bostadskvarter	var	ok	att	köra	50	km/h.	
Resultatet	då	blev	att	de	tätbebyggda	delarna	av	stadsdelen	Rönninge	fick	40	km/h	som	
generell	hastighetsgräns,	och	bara	30	km/h	vid	särskilt	känsliga	områden	som	skolor	och	
förskolor.	Det	var	utmärkt.	Men	inte	tillräckligt.	
Det	märkliga	är	nämligen	att	hastighetsgränsen	blir	50	km/h	så	fort	man	lämnar	Rönninge	
och	kommer	in	i	tätbebyggda	områden	av	Salemstaden	och	Söderby.	Visst	är	det	så	att	
Rönninge	tyvärr	alltjämt	har	sämre	med	särskilda	cykel-	och	gångbanor	än	vad	som	gäller	
i	dessa	stadsdelar.	Men	det	hindrar	inte	det	faktum	att	biltrafiken	i	Salem	går	förbi	
områden	med	förskolor	och	fritidsgårdar	där	50	km/h	är	tillåten	hastighet,	t.ex.	på	
Säbytorgsvägen.	Samma	hastighet	tillåts	invid	flera	bostadsområden.	Och	detsamma	i	
backen	på	Skyttorpsvägen	ner	från	Salemstaden	mot	Söderby	där	t.ex.	utfarter	från	
Timmermansstigen,	Murarstigen	och	Målarstigen	är	trafikfarliga	pga	bristande	sikt	i	
förhållande	till	hastigheterna	som	bilarna	håller.	En	självklar	åtgärd	borde	vara	att	Salems	
kommun	agerar	mer	konsekvent	och	inför	40	km/h	som	generell	hastighetsgräns	i	
samtliga	områden	och	kommundelar	som	är	tätbebyggda.	

Med	hänvisning	till	ovanstående	yrkas:	
Vi	yrkar	därför	på	att	Salems	kommun	ser	över	trafiksäkerheten	en	gång	till	inom	
kommunens	tätorter	och	ser	över	möjligheten	att	kunna	införa	40	km/h	som	generell	
hastighetsgräns	i	samtliga	områden	och	kommundelar	som	är	tätbebyggda.	Och	samtidigt	
självklart	behålla	30	km/h	som	hastighetsgräns	som	generell	nivå	vid	extra	känsliga	
områden	som	vid	skolor,	förskolor	mm.	

___________________________	

Anders	Klerkefors	



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-04-08

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 45 KS/2018:166 - 000

Svar på motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion att torghandel och dess behov blir en del av 
planeringen av nya Rönninge torg. Anders Klerkefors (R) beskriver i motionen att det är av 
stor vikt att möjligheterna till torghandel inte glöms bort i planeringen då torghandel med 
jordgubbar och andra bär samt julmarknaderna som hållits på torget har varit välbesökta.

Förutsättningar för torghandel på Rönninge torg har funnits sedan länge och i planeringen av 
nya Rönninge torg planeras det för fortsatt möjlighet och plats att bedriva torghandel.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019, § 41.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

______________________

Sändlista
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PROTOKOLLSUTDRAG
2019-03-28

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 41 KS/2018:166 - 000

Svar på motion. Torghandel Rönninge torg, fr Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, (R) föreslår i en motion att torghandel och dess behov blir en del av 
planeringen av nya Rönninge torg. Klerkefors beskriver i motionen att det är av stor vikt att 
möjligheterna till torghandel inte glöms bort i planeringen då torghandel med jordgubbar och 
andra bär samt julmarknaderna som hållits på torget har varit välbesökta.

Förutsättningar för torghandel på Rönninge torg har funnits sedan länge och i planeringen av 
nya Rönninge torg planeras det för fortsatt möjlighet och plats att bedriva torghandel.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
anses besvarad.

______________________

Sändlista



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-06 
Dnr KS/2018:166 

1 av 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om torghandel i Rönninge centrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
anses besvarad. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, (R) föreslår i en motion att torghandel och dess behov blir en del av 
planeringen av nya Rönninge torg. Klerkefors beskriver i motionen att det är av stor vikt 
att möjligheterna till torghandel inte glöms bort i planeringen då torghandel med 
jordgubbar och andra bär samt julmarknaderna som hållits på torget har varit välbesökta. 

Förutsättningar för torghandel på Rönninge torg har funnits sedan länge och i 
planeringen av nya Rönninge torg planeras det för fortsatt möjlighet och plats att bedriva 
torghandel. 

Gatuenhetens bedömning 

Gatuenheten bedömer att det är planerat för fortsatt möjlighet att bedriva torghandel på 
nya Rönninge torg. 

Finansiering 

Finansiering ej aktuell. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om Torghandel Rönninge torg, väckt av Anders Klerkefors, Rönningepartiet
2018-04-14

Delges 

Kommunstyrelsen 



t... 
, ~-

Ronning~lartiet 

Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2018-04-14 

Rönningepa rt ie t, And!!rs Klerkelo(s 

Torzhandel 

En omfattande för~nd ring ~v RlInning@' lorg planeras nu. Det är av stor vlkt an 

möjligheterna till torgha ndel iMe glöms bort. Torghande l med jordgubbar och andra blir 
är el! u pps~atta inslaG på torget varje sommar och julmarknaderna som h~ l lits p~ torget 
har va rit v~ l besökta . Det är kanske 1 ~t1 att glömma bort detta när man vill gestalta ett nytt 
O(h moderns uterum i Rönninge centrum. 

Med hllnYisnin, till ovanstlende yrkas 

• Att torghande l och dess l:Iehov blir en den av planeringen av nya I'.önning<:> torg. 

Anders Klerke lors 



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-04-08

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 47 KS/2019:143 - 252

Förvärv av kommunhusets mark

Den mark Salems kommuns kommunhus står på innehas genom tomträtt. Markägare är 
Stockholms stad.
Kommunstyrelseförvaltningen anser det strategiskt lämpligt att kommunen har full rådighet 
över den tomtmark kommunhuset står på. Detta då det skapar ett oberoende gentemot 
nuvarande ägare i hur marken nyttjas samt tar bort risken för vilken kostnad kommunen i 
framtiden kan komma att åsamkas i form av höjningar av tomträttsavgälder.

Kommunen har därför inlett förhandlingar med Stockholms stad om ett friköpande av 
marken (Salem 5:31). Staden har genom Exploateringskontoret i skrivelse 2019-01-29 låtit 
meddela att kommunen erbjuds förvärva marken till ett pris om 5 560 tkr. Överlåtelsen 
beräknas då ske i maj månad år 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att åsatt pris är rimligt och bygger enligt 
stadens princip på (förenklat uttryckt) en nuvärdesberäkning baserat på framtida 
tomträttsavgälder (för närvarande 160 tkr per år). I tillägg ska nämnas att kommunen genom 
fristående konsult under 2017 låtit värdera marken. Markvärdet bedömdes vid det tillfället 
uppgå till ca 5 500 tkr - vilket är i linje med av Stockholms stad begärt pris.

Kommunstyrelseförvaltningens rekommendation är därför att kommunen förvärvar 
tomtmarken Salem 5:31 till offererat pris om 5 560 tkr.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 3 april 2019.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva tomtmarken Salem 5:31 till ett förvärvspris om 5 
560 tkr.

Yrkanden och proposition
Arne Närström (S), Björn Kvist (M), Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors (R) och Raili Nilsson 
(C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva tomtmarken Salem 5:31 till ett förvärvspris om 5 
560 tkr.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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TJÄNSTESKRIVELSE

2019-04-03 
Dnr KS/2019:143 

1 av 2 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Förvärv av kommunhusets mark (Salem 5:31) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva tomtmarken Salem 5:31 till ett förvärvspris om 
5 560 tkr.  

Ärendet 

Den mark Salems kommuns kommunhus står på innehas genom tomträtt. Markägare är 
Stockholms stad. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser det strategiskt lämpligt att kommunen har full 
rådighet över den tomtmark kommunhuset står på. Detta då det skapar ett oberoende 
gentemot nuvarande ägare i hur marken nyttjas samt tar bort risken för vilken kostnad 
kommunen i framtiden kan komma att åsamkas i form av höjningar av tomträttsavgälder. 

Kommunen har därför inlett förhandlingar med Stockholms stad om ett friköpande av 
marken (Salem 5:31). Staden har genom Exploateringskontoret i skrivelse 2019-01-29 
låtit meddela att kommunen erbjuds förvärva marken till ett pris om 5 560 tkr. 
Överlåtelsen beräknas då ske i maj månad år 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att åsatt pris är rimligt och bygger enligt 
stadens princip på (förenklat uttryckt) en nuvärdesberäkning baserat på framtida 
tomträttsavgälder (för närvarande 160 tkr per år). I tillägg ska nämnas att kommunen 
genom fristående konsult under 2017 låtit värdera marken. Markvärdet bedömdes vid 
det tillfället uppgå till ca 5 500 tkr - vilket är i linje med av Stockholms stad begärt pris. 

Kommunstyrelseförvaltningens rekommendation är därför att kommunen förvärvar 
tomtmarken Salem 5:31 till offererat pris om 5 560 tkr. 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-04-03 
Dnr KS/2019:143 

2 av 2 

Finansiering 

Finansiering sker inom exploateringsbudgeten för Salems centrum. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Bilagor 

1. Skrivelse Stockholms stads exploateringskontor 2019-01-29
2. Avtalsförslag Stockholms stad
3. Fristående värdering år 2017



... Stockholms V stad 
Exploateringskontoret 

Avdelningen för Mark och värdering 

Friköpspris Salem 5:31 

Salems Kommun 

c/o Kjell Hasslert 

11480 Rönninge 

kjell@hasslert.se 

2019-01-29 

Exploateringskontoret har behandlat er ansökan om ett friköp av tomträtten 
Salem 5:31 och kan i enlighet med gällande försäljningspolicy medverka till ett 
friköp av tomträtten. 

Sedan ni fick ett friköpspris för tomträtten i oktober 2017 har värdeutvecklingen 
av mark för kontorsändamål varit mycket god. Friköpspriset har justerats med 
anledning av utvecklingen av mark för kontorsändamål och därmed framtida 
tomträttsavgälder. Därutöver applicerar staden nya principer för avgäldssättning 
av vissa ytor. Tomträttsavgälden för innevarande avgäldsperiod behöver även 
justeras till nu gällande avgäld då detta verkar ha missats vid det pris ni fick 
tidigare. Det friköpsspris vi kan erbjuda er idag uppgår därmed till 5 560 000 kr. 

Friköpspriset uppgår till stadens avkastningsvärde för tomträtten i fortsatt 
förvaltning. I enlighet med gällande försäljningspolicy ska friköpspriset för 
tomträttsmark som lägst uppgå till stadens avkastningsvärde, vilket beräknas 
genom en nuvärdesberäkning av alla framtida tomträttsavgälder. 
Exploateringskontoret kan dessvärre inte lämna ut denna beräkning i dess 
helhet, men kommer att redovisa de väsentliga delarna nedan. 

Tidpunkt för köpets genomförande har antagits till början av maj 2019. 
Tomträttsavgälden för innevarande avgäldsperiod utgår med 160000 
kr/år, denna avgäld nuvärdesberäknas med en nominell kalkylränta på 
0,75% (0,25% riskpåslag på 0,5% likviditetspremie). 
Framtida avgälder därefter evighetskapitaliseras från regleringstidpunkten 
okt 2028 med en real kalkylränta på 4%. Markvärdet för kontorsändamål 
bedöms försiktigtvis till 2 300 kr/kvm BT A utifrån ortsprisanalys samt med 
stöd aven avkastningsbaserad metod och den avgäldsgrundande 
realräntan på lång sikt sätts till 2,75%. 
Den kyrkliga verksamheten bedöms vara av sådan art att kontorsavgäld 
är tillämplig. Enligt stadens praxis åsätts lager 2/3 av ett kontorsvärde och 
ungdomsgård åsätts 80% av ett kontorsvärde. 

Med vänlig hälsning, 

Tomas Shaw, Värderare 
Exploateringskontoret 
Mark och Värdering 
tomas.shaw@stockholm.se 
08-508 265 22 

Exploateringskontoret. Mark och värdering. Box B 189, 10420 Stockholm 

Telefon 08-508 276 00. E-post exploateringskontoret.expl@stockholm.se 

Nizar Mabrouk, Värderare 
Exploateringskontoret 
Mark och Värdering 

nizar. mabrouk@stockholm.se 

Besöksadress Fleminggatan 4. Org nr 212000-0142 www.stockholm.se/exploateringskontoret I (I) 



HAISvefa 

Tomträtten till Salem Salem 5:31 

Bedömt friköpspris av marken 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 



HAISvefa 2017-09-19 2 (lO) 

Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Sa1em Salem 5:31 

1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderi ngsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av marken till tomträtten Sa1em Salem 5:31. Total tomtareal är 2 695 TA. 

1.2 Uppdragsgivare 
Värderingsuppdraget har erhållits av Salems kommun, genom Martin ManselI. 

1.3 Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Stockholms kommun, Exploateringskontoret. 

1.4 Tomträttinnehavare 
Tomträttsinnehavare är Salems kommun. 

1.5 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma markvärdet vid friköp av marken, d v s marknadsvärdet av fastigheten såsom 

obebyggd i ett avröjt skick och i övrigt med de förutsättningar som föreligger i befintligt tomträttskontrakt. 
Värdeutlåtanden ska ses som en grund för förhandling inför ett eventuellt friköp av marken. 

1.6 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är september månad 2017. 

1.7 Allmänna förutsättningar 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden 
och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren 

återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. 

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 

tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida 
händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga 

eller ofullständiga. 

1.8 Särskilda förutsättni ngar 
Bedömningen av friköpspriset tar således inte hänsyn till eventuella möjligheter att förädla fastigheten t.ex. 
genom utökad eller ändrad byggrätt. 

Nuvarande användning förutsätts överensstämma med tillåten användning enligt plan och tomträttsavtal. 

Utöver ovan nämnda särskilda förutsättningar gäller de särskilda förutsättningar specifika för en friköpssituation 
som redovisas i avsnitt 3.2. 

1.9 Besiktning och värderingsunderlag 
Utvändig okulär besiktning av värderingsobjektet utfördes under september 2017 av undertecknad. 

Följande offentliga källor har använts: 

• Fastighetsregistret 
• Planinformation 
• Tomträttsavtal 

2 Värderingsobjektet 

2.1 Tomträtt och förutsättningar för värderingsobjektet 

ALLMÄNT 
Regler kring tomträtter finns i jordabalkens 13 kap och inrättades ursprungligen år 1907. Enligt jordabalken kan 

nyttjanderätt i fastighet för visst ändamål upplåtas under obestämd tid mot årlig avgäld i pengar. Tomträtt får 

upplåtas i fastighet som tillhör staten eller kommun, eller eljest är i allmän ägo. Tomträtt kan inte upplåtas i del 

av fastighet, eller i flera fastigheter gemensamt. Enligt nuvarande regler kan man hävda att tornrättsupplåtelsen i 

princip är evig. 

När tomträttsavgäld skall fastställas säger jordabalkens 13 kapitel att "rätten på grundval av det värde marken 

äger vid tiden för omprövningen bestämma avgälden för den kommande perioden. Vid bedömande av 

markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmaste föreskrifterna som ska tillämpas i 

fråga om fastighetens användning och bebyggelse". Markvärdet ska i princip antas motsvara ett tänkt saluvärde 

på marken i avröjt skick vid omprövningstillfållet. 

En tomträttsavgäld fastställs sedan genom att avgäldsunderlaget (markens värde) multipliceras med en 

avgäldsränta. 

AVGÄLDS RÄNTA 
Vid tioårig avgäldsperiod har avgäldsräntan sedan Svea hovrätts lagakraftvunna dom den l juni 2009 angående 

Stockholm Pennfåktaren 11 varit 3,25 %. Mark- och miljödomstolens kom dock relativt nyligen fram till 3,0 % i 

avgäldsränta i överklagad dom rörande tomträtten Stockholms Spektern 13. NAI Svefa har ej kännedom om 

domiMMÖD. 

UPPLÅTELSE 
Tomträtten Salem Salem 5:31 är upplåten från 1968-01-01. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

TILLÅTEN ANVÄNDNING ENLIGT TOMTRÄTTSAVTALET 

Enligt tomträttsavtalet skall på fastigheten uppföras hus med högst 3 963 kvm våningsyta ej överstigande: 

Kontor, 2 294 kvm, kyrklig verksamhet 257 kvm, för ungdomsgård 1 195 kvm, för lager (mörkt) 217 kvm. 

NUVARANDE AVGÄLD 

Den årliga avgälden är 132 000 kr. Nuvarande avgäldsperiod löper från och med den 1 oktober 2008 till och 
med den 30 september 2018. Reglering av tomträttsavgälden sker alltså nästa gång år 2018. 

2.2 Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 
• Tomträttsinnehavare samt tomträttsavgäld 
• Adressuppgifter 
• Planförhållanden 
• Servitut med mera 
• Inteckningar 
• Taxeringsuppgifter 

PLANFÖRHÅLLANDE 

Enligt gällande stadsplan för Salems centrum är fastigheten avsedd för allmänt ändamål. Planen beslutades i KF 
1986-12-18. Planen medger bebyggelse i två byggnader med en plushöjd om 43,5 respektive 50,5 meter. 

Berörd del al' detaljplall jOr viirderillgsobjektet. 

BYGG RÄTT 
Stadsplanen för värderingsobjektet nämner ej vad avser total byggrätt. Med ledning av den byggnad som finns 
på tomten idag, tomtstorlek, detaljplan och kringliggande bebyggelse bedöms ingen outnyttjad byggrätl finnas, 
se även särskilda förutsättningar. 

TAXERING 
Värderingsobjektet har vid den senaste fastighetstaxeringen åsatts typ kod 828 (specialenhet, allmän byggnad) . 

Svefa AB, Org.nr: 555514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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3 Värderingsmetodik 

3.1 Värderingsmetoder 

2017-09-19 5 (lO) 

Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Sa1em Salem 5:31 

Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade 
priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som underlag för värdebedömningen (friköpspriset) 

har därefter en nuvärdeberäkning gjorts av bedömda framtida tomträttsavgälder som fastighetsägaren i detta fall 
alternativt skulle inbringa. 

3.2 Särskilda förutsättningar för bedömning av markvärdet vid en 
friköpssituation 

ALLMÄNT 

Markvärdet till grund för friköpspriset bör som beskrivits i avsnitt 2.1 bestämmas utifrån det värde marken har i 

avröjt skick. 

Avgäldsunderlaget bestäms bl. a. med ledning av eller med ledning av köp och markanvisningar av jämförbar 
mark för jämförbara ändamål. Vid värdering av markvärdet för såväl reglering som för friköp bör beräkningen 

ske med utgångspunkt att fastigheten bebyggs med den maximala byggrätt som är tillåten enligt tomträttsavtalet 
och detaljplan. 

FRIKÖPSPRIS KONTRA MARKNADSPRIS 

Ett friköpspris för en tomt som är upplåten med tomträtt bedöms generellt sett att vara något lägre än 

marknadsvärdet för en motsvarande obebyggd tomt som säljs på den öppna marknaden med hänsyn till att det 
bara finns en köpare och med hänsyn till den osäkerhet som råder vid eventuell domstolsprövning vilket gör att 

vare sig köpare eller säljare bedöms kalkylera med helt marknadsmässiga avgälder för kommande perioder. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:3 I 

4 Värdebedömning bedömd friköpspris 

4.1 Analys utifrån planlagd mark för jämförbara ändamål 
Värderingsobjektets största tillåtna användning är kontor och därefter fritidsändamål. Gällande detaljplan 

medger allmänt ändamål. Jämförelse görs dels mot rena kontorsbyggrätter men även mot mer allmänna ändamål 

som skola och vård. 

MARK FÖR KONTORSÄNDAMÄL 

Utbudet av försålda byggrätter för kontorsändamål är begränsat. Efter att ha studerat köp av mark för kontor i 

Storstockholm bedömer vi att det främst är följande köp/markan visningar som lägesmässigt och i avseende till 

värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. Köpen är redovisade exklusive anslutningsavgift för V A 

och exklusive gatukostnader inom kvartersmark om inget annat framgår . 

• , 
IS90 

1560 

IS61 

Kommun 
& Område 

Sundbyberg 
Hallonbergen 

Sigtuna 
Norra Sigtuna Stad 

Sigtuna 
Norra Sigtuna Stad 

augusti-14 

I oktober-14 

oktober-I 4 

Planförhå llanden 

Markanvisning om ca 8 91S 
kvm bostäder och 180 kvm 
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Hallonbergen. Bebyggelse i 

ca 22 våningar planeras. 
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BTA för kontor inom Norra 

Sigtuna Stad. 

Köp av totalt 6 900 kvm BTA 
fOr kommunal service inom 

Norra Sigtuna Stad 

Mindre Tillskottsmark. 
Vasakronan har markanvisats 

del av Akalla 4: I intill 
1636 

Stockholm 
Kista 

september-IS fastigheten Heckla I. 

2971 

Järfalla 
Jakobsberg 

Stockholm 
Västberga 

MARK FÖR VÄRDÄNDAMÄL 

mars-I 7 

mars-I 7 

I 
Området utgör tillskollsmark 
for all möjliggöra utveckling I 

inom området. 

Markanvisningsavtal 
avseende kontor- och 
verksamhetsändamål. 

Skanska Fastigheter 
Stockholm AB erhöll 
markanvisning från 
Stockholms stad för 

uppfOrande av 
kontorsfastighet. 

180 1500 

5300 1000 

6900 1400 

1200 S 000 

12000 1667 

S SOO 

Försåld mark för vårdändamål (vårdboende) är klart begränsat. NAI Svefa har kännedom försäljningar för 

jämförbart ändamål i ett antal kranskommuner i Storstockholm och har även kännedom om ett par uppgörelser i 

Uppsala kommun. 

IOS7 

Kommun 
& Områ de 

Södertälje 
Glasberga 

7296 oktober-lO 

I'lanförhållandcn 

Detaljplan avseende bostäder med 
bostads komplement och 

centrumanläggningar. Högsta 
I tillåtna byggnads y ta om 3S procent 

II~ ~grätt enligt plan 
(alt st liT,\) 

S 800 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Kiipesumma 
(krIst alt IIT.\) 

1234 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

I av fastighetens areal 

I 
I 

Södertälje 
Försäljning av mark avsett för 

1058 
Brunnsäng 

1275 juli-II LSS-boende. Byggrätt om ca 500 
kvm. 

Marköverlåtelseavtal avseende ca 

500 3000 

1059 
Haninge 

februari-I 2 
50 lägenheter för äldre samt en 

Söderbymalm förskola inom 
6000 1050 

exploateringsområdet. 

1838 r 
Sollentuna 

november-12 
Markanvisning för ca 50 

Viby vårdbostäder i Viby kv Vinfatet 
5000 2200 

Järfalla Ramavtal gällande mark för 4 000 
1861 maj-15 kvm BTA för vård- och 4000 2000 

omsorgsboende i Järfalla kommun 

Järfalla 
Överenskommelse gällande 

2107 
Barkarbystaden 

juli-16 uppförande av lokaler för vård-
och äldreboende. 

3500 

MARK FÖR SKOLÄNDAMÄL 

Efter att ha studerat köp av mark för skoländamål bedömer vi att det främst är följande köp/markanvisningar 
som lägesmässigt och i avseende till värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. 

• Kummun 
& Område 

I 
I 

I'lanförhållanden 

Försäljning av mark för 

Uppsala 
förskola i Trasthagen 

l 
1478 

Sunnersta Trasthagen I 6353 oktober-13 I Sunnersta. Internförsäjning till 350 
. kommunens fastighetsbolag 

för skolfastigheter. 

1659 
Huddinge 

7001 november-I 4 Skola/förskola 631 
Sjöängen 

1660 
Huddinge 

8126 augusti-13 Skola/Förskola 632 
Ängsskolan 

"" j Stockholm 
1000 november-I 5 

Tillskottsmark för skoländamål 
550 

Axelsberg (förskola) 

1924 
Ekerö 

3844 december-I 5 
I Byggrätt för högst I 500 kvm 

1500 1467 572 
Jungfrusund BTA för skoländamål. 

1925 
Järfalla 

4742 mars-I 6 
Byggrätt för skoländamål i ett 

1300 1615 443 
Jakobsberg plan. Högst I 300 kvm BY A 

Haninge 
Markanvisning till Wästbygg 

2130 
Vega 

oktober-I 6 Projektutveckling för 2000 
skollförskoletomter. 

Botkyrka 
Marköverlåtelse avseende 

2157 I november-15 byggrätt för bostäder, lokaler 1500 
Fittja Centrum 

samt förskola. 

Markanvisning till Åke 

2164 
Stockholm 

I september-16 
Sundvall Projekt AB avseende 

4500 
Enskede Gård flerbostadshus inrymmande I 

förskola i bottenplan. 

Huddinge 
Tomträttsupplåtelse avseende 

2282 mars-17 byggrätt för förskola 1200 3333 
Visättra 

inrymmande ca 125 platser. 

Markanvisning för 

Järfalla 
skoländamål till Hemfosa. 

2298 
Jakobsberg 

januari-17 Skolan avses omfatta ca 4 200 2000 
kvm lokal yta och inrymma ca 

420 elever. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

I 3033 

3046 

Haninge 
Handen 

Nacka 
Tollare 

april-17 

januari-17 

Det markan visade området 
delas upp i Fastighet I och 

Fastighet 2. På Fl skall 
förskola för minst 120 barn 
byggas och på F2 skall F-6-

skola för minst 350 barn 
byggas. 

Tomträttsupplåtelse för 
skohorn!. 

4.2 Sammanfattning - jämförelsematerial 

2000 

2250 l 

Överlåtelser av kontorsbyggrätter på svagare marknader är sällsynta. Jämförelser har därför delvis gjorts med 

noteringar i bättre lägen. Materialet ovan ger stöd för en värdenivå kring l 500 - 2 000 kr/kvm ljus BT A för rena 
kontorsbyggrätter. 

Samhällsfastigheter, där en stor del av hyresintäkten kommer från långa avtal med kommun, landsting eller stat, 
har varit väldigt "heta" på investerarmarknaden under de senaste åren och det finns numera ett flertal stora 
aktörer som visat intresse för liknande objekt. Tidigare har även skolfastigheter med hyresgäster i form av 
privata friskolor etc. varit tämligen attraktiva att förvärva. NA! Svefas uppfattning är dock marknadens syn på 

dessa fastigheter med privata aktörer som hyresgäster under senare tid blivit betydligt mer restriktiv och 
beroende av bedömningen av operatörens ekonomiska styrka. Generellt är efterfrågan vad gäller byggrätter för 

allmänna ändamål ofta kopplad till ett konkret projekt. Efterfrågan styrs också av möjlig alternativanvändning. 
Noterade jämförelseobjekt för samhällsfastigheter ger stöd för en markvärdenivå kring 2 000 kr/kvm ljus BT A 
för värderingsobjektet. 

4.3 Nuvärde av tomträttsavgälder 
De framtida tomträttsavgälderna delas in i nuvarande och kommande perioder. Nuvärdet av kommande perioder 

bestäms av bedömt markvärde i avsnitt 4.2 kapitaliserat med bedömt direktavkastningskrav för marken. 

NUVARANDE AVGÄLDSPERIOD 

Den nuvarande årliga avgälden är 132000 kr. Nuvärdet av de återstående avgälderna fram till 2018-10-01 
beräknas till avrundat ca 135 000 kr. 

KOMMANDE AVGÄLDSPERIODER 

Avgälden för de kommande avgäldsperioderna grundas på samma bedömning av markvärdet om ca 2 000 
kr/kvm ljus BT A enligt ovan. Vid en evighetskapitalisering och nuvärdeberäkning av marknadsvärdet för 
kommande avgäldsperioder erhålls ett nuvärde om ca 5 350 000 kr. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

4.4 Resultat 
Vid en nuvärdeberäkning av nuvarande tomträttsavgäld under aktuell avgäldsperiod samt en 
evighetskapitalisering av bedömda framtida tomträttsavgälder under kommande avgäldsperioder ger följande. 

Marknadsmässigt friköpspris bedöms utifrån en nuvärdeberäkning av bedömda avgäldsnivåer till 
avrundat ca 5 500 000 kr motsvarande ca 1468lkvm ljus BTA, se sammanställd beräkning nedan: 

Kalkyl, friköpspris 
Fastighetsbeteckning: Sa lem Salem 5:31 
Förutsättningar 

nuvarande avgäldsperiod 

nuvarande avgäld kr 

kvm ljus BTA 

avgäld kr/kvm ljus BTA 

TA 

avgäld kr/T A 

värdetidpunkt 

Bedömning av markvärde/avgäldsunderlag 

2008-10-01 

Kvm ljus BTA 

2018-09-30 

132000 
3746 

35 
2695 

49 

2017-09-20 

Markvärde totalt Bedömt markvärde kr/kvm ljus BTA 

2000 3746 7492000 

Nuvärde nuvarande avgäldsperiod 

Nuvärde kommande avgäldsperioder 

Åsatt avgäldsränta framtida perioder 

Åsatt direktavkastning 

Bedömt friköpsvärde 
krlkvm BTA 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

2,90% 
3,90% 

134988 
5407814 

5500000 
1468 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:3 1 

5 Slutsatser 

5.1 Bedömt marknadsmässigt friköpspris 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms friköpspriset av marken till Salem Salem 5:31 
vid värdetidpunkten september månad 2017 till: 

5 500 000 kronor 
Fem miljoner femhundratusen kronor 

Vilket ger följande nyckel tal : 

- 1 468 kr/kvm ljus BT A. 

För bedömt friköpspris gäller särskilda förutsättningar. avsnitt 1.8. 

Stockholm 2017-09-19 

Jimmie Nordensky 

Civilingenjör 

Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Bilaga 3 

Foto 
Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Allmänna villkor för värdeutlåtande 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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HAISvefa 
FASTIGHET 

Beteckning 

SALEM SALEM 5:31 
Nyckel: 010331429 
Fastigheten är upplåten med tomträtt. 
Församling 
Okänd 
Socken: Salem 

ADRESS 

jAdress 
Säby torg 
14430 Rönninge 
Fredriksbergsvägen 49, 51 , 53 
14431 Rönninge 
Säbytorg 12, 14, 16, 18 
14430 Rönninge 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2004-02-23 

Område 
1 

N(SWEREF 99) 
6565773.1 

E(SWEREF 99) 
657912.4 

Område 
Totalt 

LAGFART 

gare 
802000-8598 

Totalareal 
2695 kvm 

STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET 
BOX 8189 
10420 STOCKHOLM 
Köp: 1899-09-18 
Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling. 
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 84/28040 

TOMTRÄTTSINNEHAV 

Innehavare 
212000-2874 
SALEMS KOMMUN 
14480RÖNNINGE 
Köp: 1993-01 -04 

Inskrivningsdag 
1993-05-10 

Köpeskilling: 21 000000 SEK, Avser hela fastigheten. 

TOMTRÄTTSUPPLÄTELSE 

Upplåtelsedag 
1968-01-01 
·· ndamål 

UNGDOMSGARD MM 
vgäldsperiod 

10 år 

Inskrivningsdag 
1968-10-02 
Avgäld 

132000 SEK 
Perioddatu m från 
1968-10-01 

Senaste ändringen I 
inskrivningsdelen 
2007-12-18 

N(Lokalt) 

Därav landareal 
2695 kvm 

Andel 
1/1 

Andel 
1/1 

Idlgaste uppsägningsdatum 
2028-10-01 

Efterföljande uppsägningsperiod 
40 år 

E(Lokalt) 

Aktualitetsdatum i 
Inskrivningsdelen 
2017-06-08 

Registerkarta 
SALEM 

Därav vatten a real 

O kvm 

Inskrivningsdag 
1901 -01-16 

Akt 
01/17 

Akt 
68/23 

Akt 
93/7386 

Inskränkningar 
Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej 
upplåtas 

nmärkning: NY AVGÄLD 07/59796, UTVIDGNING AV OMRADE 75/1889, NYTT ÄNDAMAL MM 75/1889, NY AVGÄLD 78/1860, NY AVGÄLD 88/4318, 
OMPRÖVNING AV AVGÄLD 07/46011 , ÄNDRING 73/2497 

... 
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. 

INTECKNINGAR 

otalt antal inteckningar: 5 
otalt belopp: 28 664 000 SEK 

Nr Information 
1 Skriftligt pantbrev 

Innehavare: 73/1017 STOCKHOLMS LÄNS STADSHYP FÖR 
2 Skriftligt pantbrev 
3 Skriftligt pantbrev 

Innehavare: 72/15085 SPARBANKEN STOCKHOLM 
Skriftligt pantbrev 
Innehavare: 76/3730 AB STOCKHOLMS TOMTRÄTTSKASSA 

5 Skriftligt pantbrev 

Källa : Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svela, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel : +46 (0)10-6038600 

Belopp 
1494000 SEK 

381000 SEK 
431000 SEK 

2358000 SEK 

24 000 000 SEK 

Inskrivningsdag Akt 
1968-10-09 68/36 

1972-12-20 72/15082 
1972-12-20 72/15083 

1976-03-03 76/3729 

1991-03-20 9117654 
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR 

Planer 
Stadsplan: SALEMS CENTRUM 

Detaljplan: SALEM 5:12 MFL 
Ändamål: ÄLDREBOENDE M FL 

Datum 
1987-01-21 
Genomf. slut: 1992-06-30 
2001-11-22 
Genomf. start: 2001-12-28 
Genomf. slut: 2011-12-27 
Laga kraft: 2001-12-27 

Akt 
0128-P87/0121 
0128 82-41 
0128-P01/1122/1 
0128 82-61 

Anmärkning del av plan: OMRADE:SALEM HUVUDMAN:KOMMUNEN BERÖRDA PLANER:82-16, 82-41, 82-56 AVSER:NY FÖRFARANDE:NORMALT 

:r! •• IIt1:I .. I: • 

Redovisning av rättigheter kan vara ofUllständig. 
~ndamål Rättsförhåliande 
ivÄG Förmån 

TAXERINGSINFORMATION 

lTaxeringsenhet 
SPECIALENHET, ALLMÄN BYGGNAD 
(828) 317247-9 
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel 
registerfastighel. 
lTaxerad ägare 
212000-2874 
SALEMS KOMMUN 
14480 RÖNNINGE 

Uppgiftsår 
2016 

Andel 
1/1 

.": ... .,!1."1:1!11 
lS andelar i samfälligh",,,, är inte utredda. 

~.1",!1; .I=I~ 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Sammanläggning 

SALEM SALEM 5:10 

rhM4;I@e 
SALEM SALEM 5:9 

"I: 

5:1494 
Omregistreringsdatum 
1982-11-01 

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+ TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svefa, Mäsler Samuelsgatan 60,10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 

Rättighetstypberörkrets 
Officialservitut 

Taxeringsår 
2013 

Ägartyp 
LagfarenIT omträttsinneh. 

Akt 
0127-82/15 

Rättighetsbeteckning 
01-SAE-697.1 

Juridisk form 
Primärkommuner, borgerliga 

Datum 
1975-11-27 

Akt 
01-SAE-966 
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KARTA DIREKT 
Ila områden; Fastighet; 1 :2000; fastlghet:text,fastighet:granser; A4, Portrait 

SALEM 

) I 
Källa: Lantmäteliet; ALLMÄN+TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 

/ 
,I 

,I 

/ 
/ 

... ~/ ... 

1:20DO 
~I ====.' __ c===::;ll m 
O '50 
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KARTA DIREKT 
områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastlghet:granser; A4, Portrait 

"_ w _ _ • 

Källa: Lantmäteri 

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+ TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 
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KARTA DIREKT 
la områden; Fastighet; 1 :100000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait - - ~ . 
Källa: Lantmäteriet 

Källa : Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERtNG SALEM SALEM 5:31 
NAt Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLATANDE 

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, SaviIIs Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 

1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads
tilIbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet. 

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har fOrutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala fOrhålIanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala fOrhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende. 

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk 
Standard". 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfYlla alla erforderliga 
myndighetskrav och fOr fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut
låtandet. 

3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det fOreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fYsiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfYller säljarens upplysningsplikt eller köparens under
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 
kunskaper för att upptäcka. 

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg
nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde
ringen). 

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde
ringstidpunkten. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedöll1lling 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå
tandet. 

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värde be
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassa flödes- och värdeutveckling. 

7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 
värderaren endast fOr direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 

2017-01-18 Ver 3 
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Mellan Stockholms kommun genom dess Exploateringsnämnd, nedan kallad Staden 
och Salems Kommun, organisationsnummer 212000-2874, nedan kallad Köparen, 
har under fömtsättning som nedan anges i § 10, h'äffats följande 

.. 
KOPEKONTRAKT 

§ 1 
ÖVERLA TEN EGENDOM 

Staden överlåter till Köparen fastigheten Salem 5 :31 i Salems kommun, nedan kallad 
Fastigheten, for en överenskommen köpeskilling om 
FEMMILJONERFEMHUNDRASEXTIOTUSEN (5560000) kronor. 

Det antecknas att Köparen är innehavare till Fastigheten med tomträtt. Byggnader och 
anläggningar ägs av Köparen. 

§2 
TILLTRÄDE 

Fastigheten skall tillh'ädas av Köparen första vardagen som infaller trettio dagar efter 
det att villkoret enligt § 10 uppfyllts. Patierna kan, när villkoret är uppfyllt, enas om 
en tidigare tillträdesdag. 

§ 3 
BETALNING MM 

Köparen skall betala den i § 1 angivna köpeskillingen senast på tillh'ädesdagen mot 
att Staden utfärdar kvitterat köpebrev. 

Betalning for Fastigheten erläggs genom insättning på Exploateringskontorets 
plusgirokonto nummer 99224-8 eller Exploateringskontorets bankkonto i Nordea 
99604200992248. På avin skall anges "Friköp Salem 5:31". 

Staden skall på tillh'ädesdagen överlämna till Köparen de handlingar rörande 
Fastigheten som är i Stadens ägo och bör tillkomma Köparen i egenskap av ägare till 
Fastigheten. 

Om köpeskilling inte betalas å foreskriven tid skall dröjsmålsränta enligt räntelagen § 
6 utgå på förfallet belopp till dess betalning sker. 

§4 
DÖDNING AV TOMTRÄTT MM 

Parterna är överens om att tomträttsavtalet skall upphöra att gälla på tillträdesdagen. 

Köparen skall snarast efter tillträdet hos inskrivningsmyndigheten ansöka om samt 
bekosta dödning av tomträtten. 
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§ 5 
KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Alla skatter, räntor och andra kostnader får Fastigheten som belöper på tiden fåre 
tillh'ädet betalas av Staden och får tiden därefter av Köparen. Motsvarande skall gälla 
får intäkterna av Fastigheten. 

§ 6 
INSKRIVNINGAR 

Staden garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av andra inshiv
ningar och avtal än de som anges i utdrag ur fastighets datasystemet, bilaga 1. 

§7 
SERVITUT, LEDNINGAR M M 

Köparen medger att nedanstående rättigheter inshivs som servitut med bästa möjliga 
rätt i Fastigheten, upplåts med ledningsrätt eller inrättas som officialservitut i samband 
med fastighetsbildning. Intill dess så skett är Köparen skyldig att vid överlåtelse av 
Fastigheten eller del därav göra fårbehåll om rättigheterna . 

. Köparen är medveten om att det på Fastigheten kan finnas anläggningar får vatten och 
avlopp, välme samt elektricitet. I de fall där anläggnings ägaren, inom 1 månad från 
dagen för detta köpekonh'akts undeliecknande, finner det nödvändigt förbinder sig 
Köparen att träffa servitutsavtal med anläggningsägaren, alternativt annan typ av 
rättighet som anläggningsägaren begär, avseende dessa anläggningar utan ersättning. 
I de fall anläggningsägaren inte kan få ex. servitut i Fastigheten ska Köparen på annat 
sätt medverka till att anläggningsägarens rättigheter till anläggningen garanteras. 

§ 8 

FASTIGHETENS SKICK MM 

Köparen som idag är tomträttshavare är väl medveten om, och godtar, Fastighetens 
skick. Köparen avstår dälmed med bindande verkan från alla anspråk mot Staden 
gmnd av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel eller andra fel och blis ter, inklusive 
S.k. dolda fel, av vad slag de vara må rörande Fastigheten, ävensom eventuellt ansvar 
enligt miljöbalken. 

§ 9 
LAGFARTSKOSTNADER 

Köparen fårbinder sig att inom tre månader efter Tillh'ädesdagen ansöka om lagfmi 
och/eller fastighetsreglering. Köparen slcall erlägga samtliga lcostnader som är 
fårenade med ansökan och erhållande av lagfmi och/eller fastighetsreglering. Lagfmi 
eller fastighetsreglering får inte sökas på denna handling utan fårst sedan köpebrev 
utfärdats. 



§ 10 
VILLKOR 

Detta köpekontrakt är till alla delar förfallet, utan ersättningsrätt för någondera 
parten, om 
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inte beslutet avseende försäljningen av Fastigheten anmäls till 
exploateringsnämnden senast 2019-06-04 och därefter vinner laga kraft, och 
inte Köparen inom 3 månader från dag för detta köpekontrakts 
undertecknade, tecknar den överenskommelse och de eventuella andra 
rättigheter som stadgas i § 7. 

Om detta köpekontrakt förfaller på grund av ovan nämnda villkor svarar vardera 
patten för sina kostnader med anledning av detta. 

* * * * * 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Stockholm den 

För Stockholms kommun genom 
dess exploateringsnämnd 

(Daniel Roos, Enhetschef) 

(Nizar Mabrouk, Värderare) 

Stadens namnteckning bevittnas: 

( 

( 

För Salems Kommun 

( ) 

( ) 

) 

) 
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Fastighet 

Beteckning 
Salem Salem 5:31 

Nyckel: 
010331429 

Distrikt 
Salem 
Socken: Salem 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2004-02-23 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 
2017-12-07 

UUID: 
909a6a45-3e52-90ec-e040-ed8f66444c3f 

Distriktskod 
212072 

Fastigheten är upplåten med tomträtt 

Adress 

Adress 

Säby Torg 12-18 
14430 Rönninge 

Fredriksbergsvägen 49-53 
14431 Rönninge 

Läge, karta 

Område 

Areal 

N (SWEREF 99 TM) 

6565773.1 

E (SWEREF 99 TM) 

657912.4 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2019-02-25 

Registerkarta 

SALEM 

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal 

Totalt 2695 kvm 

Tomträttsinnehav 

Innehavare 

212000-2874 
Salems Kommun 
14480 Rönninge 

2695 kvm 

Andel 

1/1 

Köp (även transportköp): 1993-01-04 
Köpeskilling : 21.000.000 SEK, avser hela tomträtten. 

Tomträttsupplåtelse 

Inskrivningsdag 
1968-10-02 

Ändamål 
Ungdomsgård mm 

Avgäldsperiod 
10 år 

Akt 
23 

Avgäld 
160.000 SEK 

Perioddatum från 
1968-10-01 

Inskrivningsdag 

1993-05-10 

Upplåt,elsedag 
1968-01 -01 

Tidigaste uppsägningsdatum Efterföljande uppsägningsperiod Inskränkningar 

Akt 

7386 

2028-10-01 40 år Endast pant- eller nyttjanderätt får upplåtas 

Anmärkning: Ny avgäld 07/59796, utvidgning av område 75/1889, nytt ändamål mm 75/1889, ny avgäld 78/1860, 
ny avgäld 88/4318, omprövning av avgäld 07/46011, ändring 73/2497 
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Lagfart 

Ägare 

802000-8598 

Stockholms Kommunl Exploateringskontoret 

Box 8189 
104 20 Stockholm 

Inskrivet ägarnamn: Stockholms Kommun 

Köp (även transportköp): 1899-09-18 
Ingen köpeskilling redovisad. 

Anmärkning: Övriga fång 01/18, 01/20 
Anmärkning : Anmärkning 84/28040 

Inteckningar 

Totalt antal inteckningar: 5 

Totalt belopp: 28.664.000 SEK 

Nr 

Andel 

1 Ii 

Innehavare: 73/1017 Stockholms Läns Stadshyp För Box 
3237 10364 Stockholm 

2 

3 

Inskrivningsdag 

1901-01-16 

Belopp 

1.494.000 
SEK 

381.000 
SEK 

431.000 
SEK 

Status 

Skriftligt 
pantbrev 

Skriftligt 
pantbrev 

Skriftligt 
pantbrev 

Innehavare: 72/15085 Sparbanken Stockholm Box 16318 
10326 Stockholm 

4 

Innehavare: 76/3730 Ab Stockholms Tomträttskassa Box 
21610122 Stockholm 

5 

Anmärkning: 
Beviljad 91/7756 

Rättigheter 
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Ändamål 

Väg 

Rättsförhållande 

Förmån 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Planer 

Stadsplan: Sa lems centrum 

Sida 2 av 3 

2.358.000 Skriftligt 
SEK pantbrev 

24.000.000 Skriftligt 
SEK pantbrev 

Rättighetstyp 

Officialservitut 

Datum 

1987-01-21 
Genomf. slut: 
1992-06-30 

Akt 

17 

Inskrivningsdag Akt 

1968-10-09 36 

1972-12-20 15082 

1972-12-20 15083 

1976-03-03 3729 

1991-03-20 7654 

Rättighetsbeteckning 

01-SAE-697.1 

Akt 

0128-P87/0121 
0128 

82-41 

2019-02-27 
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Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Specialenhet, allmän byggnad (828) 

317247-9 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Taxeringsvärde 
Taxeringsår 

2013 

Taxerad Ägare 

212000-2874 
Sa lems Kommun 
144 80 Rönninge 

Andel Juridisk form 

1/1 Kommun 

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 

Atgärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Sammanläggning 

Ursprung 

Sa lem Salem 5:9, 5:10 

Tidigare Beteckning 

Beteckning 

A-Salem Söderby 5:1494 

Ajourforande inskrivningsmyndighet 
Lantmäteriet 

Datum 

1975-11-27 

Omregistreringsdatum 

1982-11-01 

Telefon: 0771-636363 

Akt 

01-SAE-966 

Akt 

0127-82/15 

Copyright © 2017 Metria Källa: Lantmäteriet 
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Tomträtten till Salem Salem 5:31 

Bedömt friköpspris av marken 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Sa1em Salem 5:31 

1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderi ngsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av marken till tomträtten Sa1em Salem 5:31. Total tomtareal är 2 695 TA. 

1.2 Uppdragsgivare 
Värderingsuppdraget har erhållits av Salems kommun, genom Martin ManselI. 

1.3 Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Stockholms kommun, Exploateringskontoret. 

1.4 Tomträttinnehavare 
Tomträttsinnehavare är Salems kommun. 

1.5 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma markvärdet vid friköp av marken, d v s marknadsvärdet av fastigheten såsom 

obebyggd i ett avröjt skick och i övrigt med de förutsättningar som föreligger i befintligt tomträttskontrakt. 
Värdeutlåtanden ska ses som en grund för förhandling inför ett eventuellt friköp av marken. 

1.6 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är september månad 2017. 

1.7 Allmänna förutsättningar 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden 
och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren 

återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. 

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 

tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida 
händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga 

eller ofullständiga. 

1.8 Särskilda förutsättni ngar 
Bedömningen av friköpspriset tar således inte hänsyn till eventuella möjligheter att förädla fastigheten t.ex. 
genom utökad eller ändrad byggrätt. 

Nuvarande användning förutsätts överensstämma med tillåten användning enligt plan och tomträttsavtal. 

Utöver ovan nämnda särskilda förutsättningar gäller de särskilda förutsättningar specifika för en friköpssituation 
som redovisas i avsnitt 3.2. 

1.9 Besiktning och värderingsunderlag 
Utvändig okulär besiktning av värderingsobjektet utfördes under september 2017 av undertecknad. 

Följande offentliga källor har använts: 

• Fastighetsregistret 
• Planinformation 
• Tomträttsavtal 

2 Värderingsobjektet 

2.1 Tomträtt och förutsättningar för värderingsobjektet 

ALLMÄNT 
Regler kring tomträtter finns i jordabalkens 13 kap och inrättades ursprungligen år 1907. Enligt jordabalken kan 

nyttjanderätt i fastighet för visst ändamål upplåtas under obestämd tid mot årlig avgäld i pengar. Tomträtt får 

upplåtas i fastighet som tillhör staten eller kommun, eller eljest är i allmän ägo. Tomträtt kan inte upplåtas i del 

av fastighet, eller i flera fastigheter gemensamt. Enligt nuvarande regler kan man hävda att tornrättsupplåtelsen i 

princip är evig. 

När tomträttsavgäld skall fastställas säger jordabalkens 13 kapitel att "rätten på grundval av det värde marken 

äger vid tiden för omprövningen bestämma avgälden för den kommande perioden. Vid bedömande av 

markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmaste föreskrifterna som ska tillämpas i 

fråga om fastighetens användning och bebyggelse". Markvärdet ska i princip antas motsvara ett tänkt saluvärde 

på marken i avröjt skick vid omprövningstillfållet. 

En tomträttsavgäld fastställs sedan genom att avgäldsunderlaget (markens värde) multipliceras med en 

avgäldsränta. 

AVGÄLDS RÄNTA 
Vid tioårig avgäldsperiod har avgäldsräntan sedan Svea hovrätts lagakraftvunna dom den l juni 2009 angående 

Stockholm Pennfåktaren 11 varit 3,25 %. Mark- och miljödomstolens kom dock relativt nyligen fram till 3,0 % i 

avgäldsränta i överklagad dom rörande tomträtten Stockholms Spektern 13. NAI Svefa har ej kännedom om 

domiMMÖD. 

UPPLÅTELSE 
Tomträtten Salem Salem 5:31 är upplåten från 1968-01-01. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

TILLÅTEN ANVÄNDNING ENLIGT TOMTRÄTTSAVTALET 

Enligt tomträttsavtalet skall på fastigheten uppföras hus med högst 3 963 kvm våningsyta ej överstigande: 

Kontor, 2 294 kvm, kyrklig verksamhet 257 kvm, för ungdomsgård 1 195 kvm, för lager (mörkt) 217 kvm. 

NUVARANDE AVGÄLD 

Den årliga avgälden är 132 000 kr. Nuvarande avgäldsperiod löper från och med den 1 oktober 2008 till och 
med den 30 september 2018. Reglering av tomträttsavgälden sker alltså nästa gång år 2018. 

2.2 Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 
• Tomträttsinnehavare samt tomträttsavgäld 
• Adressuppgifter 
• Planförhållanden 
• Servitut med mera 
• Inteckningar 
• Taxeringsuppgifter 

PLANFÖRHÅLLANDE 

Enligt gällande stadsplan för Salems centrum är fastigheten avsedd för allmänt ändamål. Planen beslutades i KF 
1986-12-18. Planen medger bebyggelse i två byggnader med en plushöjd om 43,5 respektive 50,5 meter. 

Berörd del al' detaljplall jOr viirderillgsobjektet. 

BYGG RÄTT 
Stadsplanen för värderingsobjektet nämner ej vad avser total byggrätt. Med ledning av den byggnad som finns 
på tomten idag, tomtstorlek, detaljplan och kringliggande bebyggelse bedöms ingen outnyttjad byggrätl finnas, 
se även särskilda förutsättningar. 

TAXERING 
Värderingsobjektet har vid den senaste fastighetstaxeringen åsatts typ kod 828 (specialenhet, allmän byggnad) . 

Svefa AB, Org.nr: 555514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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3.1 Värderingsmetoder 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Sa1em Salem 5:31 

Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade 
priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som underlag för värdebedömningen (friköpspriset) 

har därefter en nuvärdeberäkning gjorts av bedömda framtida tomträttsavgälder som fastighetsägaren i detta fall 
alternativt skulle inbringa. 

3.2 Särskilda förutsättningar för bedömning av markvärdet vid en 
friköpssituation 

ALLMÄNT 

Markvärdet till grund för friköpspriset bör som beskrivits i avsnitt 2.1 bestämmas utifrån det värde marken har i 

avröjt skick. 

Avgäldsunderlaget bestäms bl. a. med ledning av eller med ledning av köp och markanvisningar av jämförbar 
mark för jämförbara ändamål. Vid värdering av markvärdet för såväl reglering som för friköp bör beräkningen 

ske med utgångspunkt att fastigheten bebyggs med den maximala byggrätt som är tillåten enligt tomträttsavtalet 
och detaljplan. 

FRIKÖPSPRIS KONTRA MARKNADSPRIS 

Ett friköpspris för en tomt som är upplåten med tomträtt bedöms generellt sett att vara något lägre än 

marknadsvärdet för en motsvarande obebyggd tomt som säljs på den öppna marknaden med hänsyn till att det 
bara finns en köpare och med hänsyn till den osäkerhet som råder vid eventuell domstolsprövning vilket gör att 

vare sig köpare eller säljare bedöms kalkylera med helt marknadsmässiga avgälder för kommande perioder. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:3 I 

4 Värdebedömning bedömd friköpspris 

4.1 Analys utifrån planlagd mark för jämförbara ändamål 
Värderingsobjektets största tillåtna användning är kontor och därefter fritidsändamål. Gällande detaljplan 

medger allmänt ändamål. Jämförelse görs dels mot rena kontorsbyggrätter men även mot mer allmänna ändamål 

som skola och vård. 

MARK FÖR KONTORSÄNDAMÄL 

Utbudet av försålda byggrätter för kontorsändamål är begränsat. Efter att ha studerat köp av mark för kontor i 

Storstockholm bedömer vi att det främst är följande köp/markan visningar som lägesmässigt och i avseende till 

värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. Köpen är redovisade exklusive anslutningsavgift för V A 

och exklusive gatukostnader inom kvartersmark om inget annat framgår . 

• , 
IS90 

1560 

IS61 

Kommun 
& Område 

Sundbyberg 
Hallonbergen 

Sigtuna 
Norra Sigtuna Stad 

Sigtuna 
Norra Sigtuna Stad 

augusti-14 

I oktober-14 

oktober-I 4 

Planförhå llanden 

Markanvisning om ca 8 91S 
kvm bostäder och 180 kvm 

lokaler i centrala 
Hallonbergen. Bebyggelse i 

ca 22 våningar planeras. 

Köp av totalt ca S 300 kvm 
BTA för kontor inom Norra 

Sigtuna Stad. 

Köp av totalt 6 900 kvm BTA 
fOr kommunal service inom 

Norra Sigtuna Stad 

Mindre Tillskottsmark. 
Vasakronan har markanvisats 

del av Akalla 4: I intill 
1636 

Stockholm 
Kista 

september-IS fastigheten Heckla I. 

2971 

Järfalla 
Jakobsberg 

Stockholm 
Västberga 

MARK FÖR VÄRDÄNDAMÄL 

mars-I 7 

mars-I 7 

I 
Området utgör tillskollsmark 
for all möjliggöra utveckling I 

inom området. 

Markanvisningsavtal 
avseende kontor- och 
verksamhetsändamål. 

Skanska Fastigheter 
Stockholm AB erhöll 
markanvisning från 
Stockholms stad för 

uppfOrande av 
kontorsfastighet. 

180 1500 

5300 1000 

6900 1400 

1200 S 000 

12000 1667 

S SOO 

Försåld mark för vårdändamål (vårdboende) är klart begränsat. NAI Svefa har kännedom försäljningar för 

jämförbart ändamål i ett antal kranskommuner i Storstockholm och har även kännedom om ett par uppgörelser i 

Uppsala kommun. 

IOS7 

Kommun 
& Områ de 

Södertälje 
Glasberga 

7296 oktober-lO 

I'lanförhållandcn 

Detaljplan avseende bostäder med 
bostads komplement och 

centrumanläggningar. Högsta 
I tillåtna byggnads y ta om 3S procent 

II~ ~grätt enligt plan 
(alt st liT,\) 

S 800 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Kiipesumma 
(krIst alt IIT.\) 

1234 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

I av fastighetens areal 

I 
I 

Södertälje 
Försäljning av mark avsett för 

1058 
Brunnsäng 

1275 juli-II LSS-boende. Byggrätt om ca 500 
kvm. 

Marköverlåtelseavtal avseende ca 

500 3000 

1059 
Haninge 

februari-I 2 
50 lägenheter för äldre samt en 

Söderbymalm förskola inom 
6000 1050 

exploateringsområdet. 

1838 r 
Sollentuna 

november-12 
Markanvisning för ca 50 

Viby vårdbostäder i Viby kv Vinfatet 
5000 2200 

Järfalla Ramavtal gällande mark för 4 000 
1861 maj-15 kvm BTA för vård- och 4000 2000 

omsorgsboende i Järfalla kommun 

Järfalla 
Överenskommelse gällande 

2107 
Barkarbystaden 

juli-16 uppförande av lokaler för vård-
och äldreboende. 

3500 

MARK FÖR SKOLÄNDAMÄL 

Efter att ha studerat köp av mark för skoländamål bedömer vi att det främst är följande köp/markanvisningar 
som lägesmässigt och i avseende till värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. 

• Kummun 
& Område 

I 
I 

I'lanförhållanden 

Försäljning av mark för 

Uppsala 
förskola i Trasthagen 

l 
1478 

Sunnersta Trasthagen I 6353 oktober-13 I Sunnersta. Internförsäjning till 350 
. kommunens fastighetsbolag 

för skolfastigheter. 

1659 
Huddinge 

7001 november-I 4 Skola/förskola 631 
Sjöängen 

1660 
Huddinge 

8126 augusti-13 Skola/Förskola 632 
Ängsskolan 

"" j Stockholm 
1000 november-I 5 

Tillskottsmark för skoländamål 
550 

Axelsberg (förskola) 

1924 
Ekerö 

3844 december-I 5 
I Byggrätt för högst I 500 kvm 

1500 1467 572 
Jungfrusund BTA för skoländamål. 

1925 
Järfalla 

4742 mars-I 6 
Byggrätt för skoländamål i ett 

1300 1615 443 
Jakobsberg plan. Högst I 300 kvm BY A 

Haninge 
Markanvisning till Wästbygg 

2130 
Vega 

oktober-I 6 Projektutveckling för 2000 
skollförskoletomter. 

Botkyrka 
Marköverlåtelse avseende 

2157 I november-15 byggrätt för bostäder, lokaler 1500 
Fittja Centrum 

samt förskola. 

Markanvisning till Åke 

2164 
Stockholm 

I september-16 
Sundvall Projekt AB avseende 

4500 
Enskede Gård flerbostadshus inrymmande I 

förskola i bottenplan. 

Huddinge 
Tomträttsupplåtelse avseende 

2282 mars-17 byggrätt för förskola 1200 3333 
Visättra 

inrymmande ca 125 platser. 

Markanvisning för 

Järfalla 
skoländamål till Hemfosa. 

2298 
Jakobsberg 

januari-17 Skolan avses omfatta ca 4 200 2000 
kvm lokal yta och inrymma ca 

420 elever. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

I 3033 

3046 

Haninge 
Handen 

Nacka 
Tollare 

april-17 

januari-17 

Det markan visade området 
delas upp i Fastighet I och 

Fastighet 2. På Fl skall 
förskola för minst 120 barn 
byggas och på F2 skall F-6-

skola för minst 350 barn 
byggas. 

Tomträttsupplåtelse för 
skohorn!. 

4.2 Sammanfattning - jämförelsematerial 

2000 

2250 l 

Överlåtelser av kontorsbyggrätter på svagare marknader är sällsynta. Jämförelser har därför delvis gjorts med 

noteringar i bättre lägen. Materialet ovan ger stöd för en värdenivå kring l 500 - 2 000 kr/kvm ljus BT A för rena 
kontorsbyggrätter. 

Samhällsfastigheter, där en stor del av hyresintäkten kommer från långa avtal med kommun, landsting eller stat, 
har varit väldigt "heta" på investerarmarknaden under de senaste åren och det finns numera ett flertal stora 
aktörer som visat intresse för liknande objekt. Tidigare har även skolfastigheter med hyresgäster i form av 
privata friskolor etc. varit tämligen attraktiva att förvärva. NA! Svefas uppfattning är dock marknadens syn på 

dessa fastigheter med privata aktörer som hyresgäster under senare tid blivit betydligt mer restriktiv och 
beroende av bedömningen av operatörens ekonomiska styrka. Generellt är efterfrågan vad gäller byggrätter för 

allmänna ändamål ofta kopplad till ett konkret projekt. Efterfrågan styrs också av möjlig alternativanvändning. 
Noterade jämförelseobjekt för samhällsfastigheter ger stöd för en markvärdenivå kring 2 000 kr/kvm ljus BT A 
för värderingsobjektet. 

4.3 Nuvärde av tomträttsavgälder 
De framtida tomträttsavgälderna delas in i nuvarande och kommande perioder. Nuvärdet av kommande perioder 

bestäms av bedömt markvärde i avsnitt 4.2 kapitaliserat med bedömt direktavkastningskrav för marken. 

NUVARANDE AVGÄLDSPERIOD 

Den nuvarande årliga avgälden är 132000 kr. Nuvärdet av de återstående avgälderna fram till 2018-10-01 
beräknas till avrundat ca 135 000 kr. 

KOMMANDE AVGÄLDSPERIODER 

Avgälden för de kommande avgäldsperioderna grundas på samma bedömning av markvärdet om ca 2 000 
kr/kvm ljus BT A enligt ovan. Vid en evighetskapitalisering och nuvärdeberäkning av marknadsvärdet för 
kommande avgäldsperioder erhålls ett nuvärde om ca 5 350 000 kr. 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 



HAISvefa 2017-09-19 9 (lO) 

Ordernummer: 163652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:31 

4.4 Resultat 
Vid en nuvärdeberäkning av nuvarande tomträttsavgäld under aktuell avgäldsperiod samt en 
evighetskapitalisering av bedömda framtida tomträttsavgälder under kommande avgäldsperioder ger följande. 

Marknadsmässigt friköpspris bedöms utifrån en nuvärdeberäkning av bedömda avgäldsnivåer till 
avrundat ca 5 500 000 kr motsvarande ca 1468lkvm ljus BTA, se sammanställd beräkning nedan: 

Kalkyl, friköpspris 
Fastighetsbeteckning: Sa lem Salem 5:31 
Förutsättningar 

nuvarande avgäldsperiod 

nuvarande avgäld kr 

kvm ljus BTA 

avgäld kr/kvm ljus BTA 

TA 

avgäld kr/T A 

värdetidpunkt 

Bedömning av markvärde/avgäldsunderlag 

2008-10-01 

Kvm ljus BTA 

2018-09-30 

132000 
3746 

35 
2695 

49 

2017-09-20 

Markvärde totalt Bedömt markvärde kr/kvm ljus BTA 

2000 3746 7492000 

Nuvärde nuvarande avgäldsperiod 

Nuvärde kommande avgäldsperioder 

Åsatt avgäldsränta framtida perioder 

Åsatt direktavkastning 

Bedömt friköpsvärde 
krlkvm BTA 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

2,90% 
3,90% 

134988 
5407814 

5500000 
1468 



HAISvefa 2017-09-19 \O (lO) 

Ordernummer: 163 652 
Fastighetsbeteckning: Tomträtten Salem Salem 5:3 1 

5 Slutsatser 

5.1 Bedömt marknadsmässigt friköpspris 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms friköpspriset av marken till Salem Salem 5:31 
vid värdetidpunkten september månad 2017 till: 

5 500 000 kronor 
Fem miljoner femhundratusen kronor 

Vilket ger följande nyckel tal : 

- 1 468 kr/kvm ljus BT A. 

För bedömt friköpspris gäller särskilda förutsättningar. avsnitt 1.8. 

Stockholm 2017-09-19 

Jimmie Nordensky 

Civilingenjör 

Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Bilaga 3 

Foto 
Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Allmänna villkor för värdeutlåtande 

Svefa AB, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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HAISvefa 
FASTIGHET 

Beteckning 

SALEM SALEM 5:31 
Nyckel: 010331429 
Fastigheten är upplåten med tomträtt. 
Församling 
Okänd 
Socken: Salem 

ADRESS 

jAdress 
Säby torg 
14430 Rönninge 
Fredriksbergsvägen 49, 51 , 53 
14431 Rönninge 
Säbytorg 12, 14, 16, 18 
14430 Rönninge 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2004-02-23 

Område 
1 

N(SWEREF 99) 
6565773.1 

E(SWEREF 99) 
657912.4 

Område 
Totalt 

LAGFART 

gare 
802000-8598 

Totalareal 
2695 kvm 

STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET 
BOX 8189 
10420 STOCKHOLM 
Köp: 1899-09-18 
Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling. 
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 84/28040 

TOMTRÄTTSINNEHAV 

Innehavare 
212000-2874 
SALEMS KOMMUN 
14480RÖNNINGE 
Köp: 1993-01 -04 

Inskrivningsdag 
1993-05-10 

Köpeskilling: 21 000000 SEK, Avser hela fastigheten. 

TOMTRÄTTSUPPLÄTELSE 

Upplåtelsedag 
1968-01-01 
·· ndamål 

UNGDOMSGARD MM 
vgäldsperiod 

10 år 

Inskrivningsdag 
1968-10-02 
Avgäld 

132000 SEK 
Perioddatu m från 
1968-10-01 

Senaste ändringen I 
inskrivningsdelen 
2007-12-18 

N(Lokalt) 

Därav landareal 
2695 kvm 

Andel 
1/1 

Andel 
1/1 

Idlgaste uppsägningsdatum 
2028-10-01 

Efterföljande uppsägningsperiod 
40 år 

E(Lokalt) 

Aktualitetsdatum i 
Inskrivningsdelen 
2017-06-08 

Registerkarta 
SALEM 

Därav vatten a real 

O kvm 

Inskrivningsdag 
1901 -01-16 

Akt 
01/17 

Akt 
68/23 

Akt 
93/7386 

Inskränkningar 
Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej 
upplåtas 

nmärkning: NY AVGÄLD 07/59796, UTVIDGNING AV OMRADE 75/1889, NYTT ÄNDAMAL MM 75/1889, NY AVGÄLD 78/1860, NY AVGÄLD 88/4318, 
OMPRÖVNING AV AVGÄLD 07/46011 , ÄNDRING 73/2497 

... 
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. 

INTECKNINGAR 

otalt antal inteckningar: 5 
otalt belopp: 28 664 000 SEK 

Nr Information 
1 Skriftligt pantbrev 

Innehavare: 73/1017 STOCKHOLMS LÄNS STADSHYP FÖR 
2 Skriftligt pantbrev 
3 Skriftligt pantbrev 

Innehavare: 72/15085 SPARBANKEN STOCKHOLM 
Skriftligt pantbrev 
Innehavare: 76/3730 AB STOCKHOLMS TOMTRÄTTSKASSA 

5 Skriftligt pantbrev 

Källa : Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svela, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel : +46 (0)10-6038600 

Belopp 
1494000 SEK 

381000 SEK 
431000 SEK 

2358000 SEK 

24 000 000 SEK 

Inskrivningsdag Akt 
1968-10-09 68/36 

1972-12-20 72/15082 
1972-12-20 72/15083 

1976-03-03 76/3729 

1991-03-20 9117654 

Sidan 1 av 5 
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR 

Planer 
Stadsplan: SALEMS CENTRUM 

Detaljplan: SALEM 5:12 MFL 
Ändamål: ÄLDREBOENDE M FL 

Datum 
1987-01-21 
Genomf. slut: 1992-06-30 
2001-11-22 
Genomf. start: 2001-12-28 
Genomf. slut: 2011-12-27 
Laga kraft: 2001-12-27 

Akt 
0128-P87/0121 
0128 82-41 
0128-P01/1122/1 
0128 82-61 

Anmärkning del av plan: OMRADE:SALEM HUVUDMAN:KOMMUNEN BERÖRDA PLANER:82-16, 82-41, 82-56 AVSER:NY FÖRFARANDE:NORMALT 

:r! •• IIt1:I .. I: • 

Redovisning av rättigheter kan vara ofUllständig. 
~ndamål Rättsförhåliande 
ivÄG Förmån 

TAXERINGSINFORMATION 

lTaxeringsenhet 
SPECIALENHET, ALLMÄN BYGGNAD 
(828) 317247-9 
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel 
registerfastighel. 
lTaxerad ägare 
212000-2874 
SALEMS KOMMUN 
14480 RÖNNINGE 

Uppgiftsår 
2016 

Andel 
1/1 

.": ... .,!1."1:1!11 
lS andelar i samfälligh",,,, är inte utredda. 

~.1",!1; .I=I~ 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Sammanläggning 

SALEM SALEM 5:10 

rhM4;I@e 
SALEM SALEM 5:9 

"I: 

5:1494 
Omregistreringsdatum 
1982-11-01 

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+ TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svefa, Mäsler Samuelsgatan 60,10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 

Rättighetstypberörkrets 
Officialservitut 

Taxeringsår 
2013 

Ägartyp 
LagfarenIT omträttsinneh. 

Akt 
0127-82/15 

Rättighetsbeteckning 
01-SAE-697.1 

Juridisk form 
Primärkommuner, borgerliga 

Datum 
1975-11-27 

Akt 
01-SAE-966 
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KARTA DIREKT 
Ila områden; Fastighet; 1 :2000; fastlghet:text,fastighet:granser; A4, Portrait 

SALEM 

) I 
Källa: Lantmäteliet; ALLMÄN+TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 

/ 
,I 

,I 

/ 
/ 

... ~/ ... 

1:20DO 
~I ====.' __ c===::;ll m 
O '50 
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KARTA DIREKT 
områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastlghet:granser; A4, Portrait 

"_ w _ _ • 

Källa: Lantmäteri 

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+ TAXERING SALEM SALEM 5:31 
NAI Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 
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KARTA DIREKT 
la områden; Fastighet; 1 :100000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait - - ~ . 
Källa: Lantmäteriet 

Källa : Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERtNG SALEM SALEM 5:31 
NAt Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, 10366 STOCKHOLM, Tel: +46 (0)10-603 86 00 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLATANDE 

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, SaviIIs Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 

1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads
tilIbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet. 

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har fOrutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala fOrhålIanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala fOrhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende. 

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk 
Standard". 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfYlla alla erforderliga 
myndighetskrav och fOr fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut
låtandet. 

3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det fOreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fYsiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfYller säljarens upplysningsplikt eller köparens under
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 
kunskaper för att upptäcka. 

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg
nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde
ringen). 

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde
ringstidpunkten. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedöll1lling 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå
tandet. 

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värde be
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassa flödes- och värdeutveckling. 

7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 
värderaren endast fOr direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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