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Tid: Torsdag den 21 november 2019, kl. 17.00, Observera tiden! 

Plats: Stora murgrönan, Salems centrum 

Ärenden : 

1 Mål, budget och skattesats 2020 samt ekonomisk plan 2021-2022 

2 Fastställande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2020 

3 Avgift för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

4 Rapportering enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej verkställts, 2:a 
kvartalet 2019 

5 Svar på motion - Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (R) 

6 Svar på motion - Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia Franzén (L) 

7 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 

8 Avsägelser och fyllnadsval 

9 Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

 Olle Glimvik (M) Linnea Edström 
Ordförande Sekreterare 

     
Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet ska detta anmälas till: 
Linnea Edström, telefon 08-532 598 11 eller e-post: linnea.edstrom@salem.se 
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 KS § 114 KS/2019:288 - 041

Mål och budget 2020 med ekonomisk plan för 2021-2022 

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av 
fullmäktige 2019-06-13. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. 

Den svenska ekonomin bedöms av SKL efter några år av stark tillväxt vända ner mot en tydlig 
avmattning. SKL bedömer att det går mot en mild lågkonjunktur under 2020 och att den 
fortsätter även under 2021. 

Bedömningen är att arbetslösheten stiger till drygt sju procent och att världskonjunkturen 
viker. Antalet arbetade timmar som har utvecklats positivt i förhållande till demografin blir 
omvänd, vilket innebär att det demografiska trycket ökar medan sysselsättningen inte längre 
växer i samma takt som tidigare. 

Minskade skatteintäkter har inneburit större krav på ytterligare effektiviseringar utöver det 
alternativ i juni om 1,3% som inarbetades i ramarna för samtliga nämnder utom bygg- och 
miljönämnd och kultur- och fritidsnämnd. Jämfört med beslut om ramar i juni har barn- och 
utbildningsnämnden ytterligare effektiviseringar om 4,1 miljoner kronor och socialnämnden 
2,1 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2020: 7,0 miljoner kronor (0,7% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster) 
2021: 5,2 miljoner kronor (0,5% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster) 
2022: 0,4 miljoner kronor (0,04% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 oktober 2019. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020,
ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 enligt tjänsteskrivelse daterat 2019-10-23.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems
kommun år 2020 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.

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

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

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

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

Södertörn.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till

revisorernas budgetäskande: 654 tkr (2020), 656 tkr (2021) och 659 tkr (2022).
6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per

skattekrona.
7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden

om likviditeten och resultatet så tillåter.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att

omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2020.

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2020-2021 kvarstår oförändrad, och
höjs med 0,70 kr (2,6 procent) per m3 för år 2022. Taxehöjningar/justeringar för
2021 och framåt ska omprövas i slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt prognosen
för 2020.

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 200 miljoner

kronor under perioden 2020-2022.
b. Finansiering från markförsäljning 26 miljoner kronor under perioden 2020-2022.
c. Egen likviditet om 75 miljoner kronor som används under 2020.
d. Upptagande av nya lån med 393 miljoner kronor under planperioden, varav 180

miljoner kronor år 2020, 135 miljoner kronor år 2021 och 78 miljoner kronor år
2022.

Kommunstyrelsens beslut för egen del  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen år 2020 
enligt bilaga 2, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 inklusive nämndernas förslag till 
mål och budget för planperioden, där kommunstyrelsen Mål och Budget 2020 finns som en 
del. 

Yrkanden  
Arne Närström (S) yrkar på följande ändringar, se bilaga 1: 

1. Ingen besparing för barn- och utbildningsnämnden, 3368 tkr tillförs 2020-2022
2. 2 mnkr 2020-2022 tillförs socialnämnden
3. 600 tkr 2020 och 200 tkr 2021 tillförs (netto) kommunstyrelsen för en kostchef med

mera, inklusive vissa besparingar på området
Mia Franzén (L), Raili Nilsson, Elisabeth Bovin Exner (M) och Rickard Livén (M) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut.  

Mia Franzén (L) och Raili Nilsson (C) yrkar avslag på samtliga av Arne Närströms (S) yrkanden. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på de delar av ordförandens förslag till beslut, punkterna 
1-10 samt kommunstyrelsens beslut för egen del, som inte berörs av Arne Närströms (S)
yrkanden och förklarar de bifallna.

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut mot punkt 1 i Arne Närströms (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot punkt 2 i Arne Närströms (S) 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot punkt 3 i Arne Närströms (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020,
ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 enligt tjänsteskrivelse daterat 2019-10-23.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems
kommun år 2020 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.

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

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

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

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

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

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till
revisorernas budgetäskande: 654 tkr (2020), 656 tkr (2021) och 659 tkr (2022).

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per
skattekrona.

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

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2020.

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2020-2021 kvarstår oförändrad, och
höjs med 0,70 kr (2,6 procent) per m3 för år 2022. Taxehöjningar/justeringar för
2021 och framåt ska omprövas i slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt prognosen
för 2020.

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 200

miljoner kronor under perioden 2020-2022.
b. Finansiering från markförsäljning 26 miljoner kronor under perioden

2020-2022.
c. Egen likviditet om 75 miljoner kronor som används under 2020.
d. Upptagande av nya lån med 393 miljoner kronor under planperioden, varav

180 miljoner kronor år 2020, 135 miljoner kronor år 2021 och 78 miljoner
kronor år 2022.
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Kommunstyrelsens beslut för egen del  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen år 2020 
enligt bilaga 2, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 inklusive nämndernas förslag till 
mål och budget för planperioden, där kommunstyrelsen Mål och Budget 2020 finns som en 
del. 

Reservation 

Arne Närström (S) reserverar sig mot beslutet. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 
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Just. sign. 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsen 

Salem står väl rustat 

Alliansen överlämnar härmed budgetförslaget för 2020-2022 för beslut . 

Utmaningar att möta 

Tack vare en i grunden stabil ekonomi står kommunen vä l rustad för kärvare tider. Alliansen 
kan med detta budgetdokument leverera en fortsatt ordnad ekonomi där Sa lems kommun, 
inför en befarad nedgång i konjunkturen, tar sig an stora utmaningar men presterar hög 
kvalite i välfärdens kärnverksamheter. 

Budgetarbetet har bjudit på två särskilda utmaningar: 

• Den förväntade lägre ökningstakten i skatteintäkter beroende på minskad ekonomisk 
tillväxt. 

• Regeringens extra pålaga då Salem, i likhet med en del andra, betecknas som "rika 
storstadskommuner" och därför får minskad kostnadsutjämning, vilket drabbar vår 
budget med 1 mnkr nästa år och ca 8 mnkr år 2021 och framåt. 

Om Salems kommun enbart hade haft att möta konjunkturnedgången skulle kommunen 
troligtvis klarat överskottsmålet på 1 % av skatter och bidrag. Med vår folkvalda regerings 
selektiva indragning av skattemedel är det vår bedömning att kommunen ska klara 0,5% 
överskott de kommande två åren, samt ett resultat över nollstrecket 2022. Det innebär "gult 
läge" enligt kommunens målstyrningssystem. Det innebär också att anpassningar av 
anslagen måste ske beroende på budgetsituationen, främst inom Barn- och 
Utbildningsverksamheten och Socialtjänsten. Efter förtjänstfulla genomlysningar, framför 
inom framför allt Barn- och Utbildning samt Socialtjänsten, har vi i många fall identifierat 
möjligheter till effektiviseringar som kan genomföras utan att kvaliten i verksamheten ska 
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behöva minska, 

Lågkonjunkturen nalkas 

Ett begynnande globalt handelskrig, förvirring kring det brittiska "Brexit-ödet" hur det än 
slutar, den globala ekonomin står inför en nedgångsfas, oklart hur allvarliga verkningarna av 
lågkonjunkturen blir för den svenska ekonomin , Sveriges Kommuner och Landstings senaste 
prognos pekar dock på en tydlig lägre ökningstakt för skatteunderlaget. 

2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,4 1,2 1,1 1,7 1,7 

Skatteunderlag 3,7 3,2 2,S 3,2 3,9 
(SKL okt) 

Regeringsförslag drabbar Salem 

Skatteutjämningssystemet består av två delar: 

• Inkomstutjämningen där alla kommuner garanteras l1S% av medelskattekraften i 
riket. (Därmed balanseras över 90% av alla inkomstskillnader ut mellan Sveriges 
kommuner.) 

• Kostnadsutjämningen där ett stort antal delmodeller ger bidrag eller renderar 
inbetalningar beroende på kommunens struktur. 1 

Regeringens förslag om att omfördela inom kostnadsutjämningen får följande effekter för 
Salems kommun. 

1 När staten var huvudman för skolan betalade staten tidigare lärarlönerna genom 
kommunerna. Under 1990-talet kommunaliserades skolan. Staten tvingades då finansiera 
reformen genom statsbidrag. När debatten om skatteutj~imningen hårdnade till vid 
sekelskiftet lade staten ihop dessa statsbidrag med övriga, inom ramen för 
kostnadsutjämningen . Detta medförde att många kommuner som tidigare varit 
nettoinbetalare i skatteutjämningssystemet nu blev nettomottagare, däribland Salems 
kommun . 
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Skatteutjämnings- 2020 2021 2022 
effekter (mnkr) 

Minskning av 9,2 9,2 8J 
kostnads utjämning 

Införandebidrag 8,6 1,2 O 

Nettoförlust 0,6 8,0 8J 

Värst drabbas dock Region Stockholms län där skatteutjämningen totalt ändras från ca 3,0 
miljarder i år till otroliga 4,6 miljarder år 2023. Tilläggas ska att vår region är den enda av 
Sveriges regioner som betalar in till skatteutjämningssystemet. 

Regeringsförslaget har motiverats med politiska övertoner om "solidaritet", dock utan att 
staten bidrar ekonomiskt till själva förändringen . Etiketter om "rika kommuner" måste 
avvisas för Salems kommuns räkning. Skatteutjämningssystemet neutraliserar nästan alla 
inkomstskillnader, Salem saknar stora ekonomiska eller fysiska tillgångar. Inflyttning för inte 
bara med sig skatteintäkter utan också stora kostnader för platser i förskola och skola. Vår 
slutsats blir att denna förändring i kostnadsutjämning istället är att betrakta som ett 
ideologiskt inslag i det politiska spelet, koncentrerat till någon kvadratkilometer kring 
Norrström. 

Ekonomiska anpassningar och förändrade mål 

Redan vid juni-beslutet om ramar förutsågs en klar försämring av kommunens ekonomi. 
Utvecklingen av "sista raden", resultat exkl. VA och jämförelsestörande poster, från 
ram beslutet i juni till och med budgetberedningens förslag redovisas i stapeldiagram i bilaga 
1. 

Sedan ramarna har såväl Barn- och Utbildningsförvaltningen som Socialförvaltningen, till 
följd av förskjutningar av bostadsprojekt, reducerat sina \folymbehov, framför allt för 2022. 
Detta har minskat hotbilden för ekonomin. Rambeslutet innebar obligatoriska anpassningar 
på 1,3% för alla nämnder utom Bygg- och Miljö- och Kultur- och Fritidsnämnden. Därutöver 
skulle berörda nämnder redovisa effektiviseringar på ytterligare OJ%. Tanken var att kunna 
samla ihop resurser till prioriterade satsningar. Budgetförslaget innebär att det blivit 
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nödvändigt att lägga effektiviseringsförslag på i stort sett 2,0% för de stora nämnderna, Barn
och Utbildning och Socialnämnden. 

Kommunens övergripande finansiella mål innebär dels att Salem ska ha en konkurrenskraftig 
skattesats på Södertörn. Den senaste avstämningen visa de på en andraplats, så detta mål 
kommer att kunna infrias. Det andra finansiella målet är lIstabil ekonomi" som byggs upp av 
indikatorerna om 1 % överskott samt de långfristiga skulderna ska ligga under 
länsgenomsnittet. Syftet med investeringsbudgeten är att det senare målet ska hållas. 
Överskottsmålet fordrar 1% överskott för att visa IIgrönt", att målet uppnåtts, 0,5% i 
överskott för att signalera "gult", att målet nästan uppnåtts, ett överskott under 0,5% leder 
till "röd" signal, att målet inte uppnåtts. 

2020 2021 2022 

Resultat (exkl VA +7,0 +5,2 +0,4 
och jämförelsest.) 

Uppfyllelse av över- O O • skottsmålet på 1% 

Budgetberedningen har diskuterat om kravet på överskott i målet skulle sänkas till 0,5%, 
men Alliansen menar att överskottsmålet ska kvarstå oförändrat. Nedgången till "gult läge" 
ska ses som en tillfällig minskning, det "röda läget" år 2022 ska undvikas. 

Nämnderna har gjort smärre revideringar av nämndmålen förutom Bygg- och Miljönämnden 
som genomfört en större förändring baserad på en djupare analys av nämndens 
arbetsområde. Ett större arbete med total översyn av hela målstyrningssystemet har inletts 
under ledning av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Händelser i Sa lem 

Sa lems centrum-projektet förhandlas vidare med viktiga intressenter, framför allt med 
centrumägaren Grandholmgruppen AB. Genom sitt ägande av centrumbyggnaderna och 
större delen av parkeringsplatserna har de en såväl central som strategisk roll för projektet. 
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Kommunen har sakkunnig hjälp för att kunna nå fram till en uppgörelse. 

I Rönninge centrum har byggnationen av Torghuset nu kommit långt, Rönninge torg 
transformeras, cykelgaraget har invigts, kv Trädgårdslunden har fått sina boende. Byggandet 
av kv Flädern har ännu inte påbörjats. Exploateringarna av Karlskronaviken och Solliden 
pågår. 

Bygget av Fågelsångens skola är nu färdigprojekterat och anbudsupphandling pågår. Skolan 
ska kunna tas i bruk våren 2022, enligt nuvarande planer. Bovieran-anläggningen uppförs vid 
Fårhagen, med beräknad inflyttning om ett år. Bo Klok-bygget vid norra Vitsippan har vunnit 
laga kraft. 

Detaljplaneringen av Södra Ekdalen ska inledas. Detaljplaneringen av Rönninge Kungsgård 
avvaktar slutliga besked från den största markägaren. Framtida användning av 
industritomten vid Dånviksvägen x Fruängsvägen samt kommunens grusdeponi utreds. 

Salem tar sitt ansvar för en hållbar miljö 

Salems kommun har ambitiösa mål för klimat och miljö, under det övergripande målet 
"Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållba r miljö". Under det 
senaste året har en strategi fö r solceller antagits som innebär att solceller ska övervägas när 
om- eller nybyggnad av kommunala lokaler sker, vilket understryker betydelsen av 
fastighetsstrateginjunderhållsplanen. Utbytesprogrammet till elbilar för de kommunala 
verksamheterna följer målet att personbilarna ska vara fossilfria år 2024, samordningen av 
varutransporter på Södertörn fortsätter, målformuleringarna för maten i våra skolor och 
äldreboenden m m, ska vässas och ensas. Bygg- och Miljönämnden har fördjupat och 
utvecklat sina nämndmål. Fågelsångens skola får - vad beträffar idrottshallen - solceller på 
taket. 

I perspektiv av klimatdebatten om minskning av CD2-uts läpp vill Alliansen meddela att 
kommunens egna klimatpolitiska ambitioner inte omfattar trafiken på E4 j E20. 

Nyheter i detalj 

Budgeten bygger som vanligt på 2% uppräkn ing av löner och priser. Därutöver genomfördes 
en uppräkning av volymökningar, effekter av nya lagar m m i samband med 
ramberedningens arbete i vår. Dessa har, som tidigare nämnts, reviderats nedåt efter nya 
uppgifter om befolkningsutvecklingen. 

Post: Sa lems kom mun, 144 80 Rönninge 

Besök: Sä by Torg 16, Sa lem 

Telefon : 08-532 598 00 

Fax: 08-532 598 87 

E-post: in fo@sa lem.se 

Webb : www.sa lem.se 

Org nr: 212000-2874 

Bankgiro : 210-9569 



2019-10-23 

6 

Inom Kommunstyrelsen kommer effektiviseringar att ske med hjälp av ändrade mötesplaner 
och utbildningsmedel med 83 tkr. Kansliet minskar konsulttjänster med 203 tkr. En naturlig 
avgång på Ekonomienheten minskar kostnaderna med 123 tkr. HR-enheten minskar 
konsultstöd och kommungemensam kompetensutveckling med 154 tkr. IT-enheten avser 
spara 230 tkr genom bl a upphandlingsaktiviteter. Förvaltningens åtgärder uppgår till 1,3%. 

Beträffande Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) och dess Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltning (MSB), innebär budgetförslaget att kommunens standard för 
snöröjning, slyröjning och övrig utemiljöskötsel ska bibehållas. En översyn görs för 
gatuenhetens budget för att uppnå bättre överensstämmelse mellan utfall och anslag. 
VVS-åtgärder förs om till investeringsbudgeten med 200 t kr. En viss minskning av 
kompetensutvecking och konsultstöd sker med 200 tkr. Kommunen når lägre 
bevakningskostnader genom upphandling med 200 tkr. 

Andrahandshyrorna för sociala kontrakt i bostadsrätter behöver höjas för att ligga i nivå med 
övriga bostadsrättslägenheter i samma fastigheter. Räntekostnader m m behöver täckas 
bättre. Därför ingår en post på 309 tkr i KSTU:s budgetförslag. Eftersom det handlar om 
personer med sociala kontrakt är det inte uteslutet att detta i vissa fall kan leda till höjningar 
av försörjningsstödet inom Socialnämnden. Avsikten är dock att de boende ska utnyttja alla 
möjligheter att söka bostadstillägg. Här finns också en m <'3lsättning om lika behandling enligt 
likställdhetskravet i Kommunallagen. 

VA-taxan beräknas höjas med 0:70 kr/kbm år 2022, främst beroende på investeringarna för 
ännu bättre rening i Himmerfjärdsverket. Kostnadsanpassningarna inom KSTU/MSB 
summerar till 909 tkr, vilket motsvarar l,3%-nivån. 

MSB har under året arbetat med en fastighetsstrategi i kombination med en underhållsplan . 
Projektet är mycket angeläget eftersom vi äger ett antal förskolor och andra lokaler som 
uppförts åren kring 1970. Projektet ska ge kommunen möjligheter att fatta beslut om fortsatt 
underhåll eller om större renoveringar eller t o m nyuppförande behövs. Därmed kommer 
investeringsbudgeten att behöva intecknas med avsevärda belopp framöver. Ett första utkast 
till strategi och underhållsplan finns nu framme, arbetet har mycket hög prioritet. I 
investeringsbudgeten finns tills vidare ett markeringsbelopp på totalt 63 mnkr under 
planperioden för projektering och upprustning av förskolor. I övrigt består 
investeringsbudgeten av ett stort antal projekt. MSB har tilldelats investeringsmedel för att 
förstärka projekteringsresurserna motsvarande en tjänst . Ett stort antal OVK-åtgärder 
(ventilation) har nu bearbetats, men fortfarande återstår ca K 

Bygg- och Miljönämnden har antagit nya nämndmål och indikatorer om bl a servicenivå, 
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rättssäkra beslut, hälsosam och bra boendemiljö {inklusive IivsmedelshanteringL minskad 
miljöpåverkan, sjöar och vattendrag (inluderar ny indikator för Dånviken), giftfri miljö och 
verksamheternas miljöpåverkan. 

7 

Kultur- och Fritidsnämnden har genomfört en framgångsrik upphandling av driften i Säby 
Sim- och Sporthall (Medley) där lJ mnkr vunnits. Nämnden får under 2020 ett värdefullt 
tillskott då Prästboda bollplan ska stå klar med nytt konstgräs, belysning samt förråd/toalett. 
Konstgräset lär bli det andra i landet som får ny, miljövänlig fyllning framställd på sockerrör, 
"Bio-Fill". Under året ska golvet i Säby Sim- och Sporthall bytas för 650 tkr. En ny rink i 
Ishallen för 1,3 mnkr planeras till 2022. En ny lokal för pistolskytte avses prickas in år 2022. 
Sanden på Mölle kommer att bytas ut nästa år för 150 tkl'. 

Förskolorna och skolorna är bland de främsta konkurrensfördelarna för Salems kommun. Vi 
har omvittnat hög kvalite, nu senast bekräftat i Lärarförbundets ranking där Salem placerade 
sig som fyra i länet. De goda förutsättningarna i form av hög lärartäthet och fina skolmiljöer 
underlätta r för elever och lärare att nå goda skol resultat. Resultaten visar på stigande nivåer 
sedan ett antal år. 

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, antal 

Huvudman 2014 2015 2016 

Salem I 11,4 i 2A I 12,6 

Stockholms läns 13,2 13A 13,1 
kommuner (ovägt medel) 

Riket 12,0 12,1 11,8 
.. 

K.II.: Kol. t!., Kommun och I.ndron~od.t .b.""n 

Personal i förskola med Salem 
förskollärarlegitimation, enskild regi, Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 
antal barnlårsarbetare Riket 

Personal i förskola med Salem 
förskollärarlegitimation, kommunal Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 
regi, antal barnlårsarbetare Riket 
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Det bistrare ekonomiska kl imatet ställer krav på budgetanpassningar i Salem likväl som i 
många andra kommuner. Det goda utgångsläget i vår kommun innebär dock att våra skolor 
står väl rustade för att klara de anpassningar som nu måste ske, i stort sett på 2%-nivån. 
Genom lärarlönelyftet har många lärare fått substantiella löneökningar. De lärare som inte 
kom ifråga för det statliga lärarlönelyftet har i många fall kompenserats genom tillskott från 
Salems kommun. Staten har ännu inte bekräftat att statsbidraget för lärarlönelyftet ligger 
fast. Salems kommun har däremot bekräftat att kommunen får rycka in om statsbidraget 
skulle falla bort, vilket naturligtvis inte får ske. Våra lärare ska ha konkurrenskraftiga löner. 

Barn- och Utbildningsförvaltningen har förtjänstfullt sett över konsekvenserna av de 
uppdaterade befolknings- och elevprognoserna. Därmed krävs 1,6 mnkr mindre medel 2020 
och hela 6,3 mnkr mindre år 2022. År 2021 måste resurserna dock öka med 259 tkr. I dessa 
poster ligger också minskade kostnader för skolskjutsar med taxi med som mest 1,1 mnkr år 
2022, tack vare en restriktivare bedömning enligt lagstiftningen. 

Budgetanpassningarna inom Barn- och Utbildning består av avvecklat modersmålsstöd inom 
förskolan, 850 tkr, en åtgärd som genomförs i många kommuner. BoU :s stab minskar 
förvaltningsövergripande kostnader med 0,2 mnkr. Inom Kulturskolan pausas sänkningarna 
av elevavgifterna (första steget har genomförts i år) samt att kursutbudet renodlas, vilket ger 
500 tkr. Fortsatt restriktivitet inom skolskjutsarna ger 200 tkr. Nya direktiv vid inköp av 
livsmedel minskar kostnaderna med 350 tkr (ett översynsuppdrag om formulering av mål -
"ekologiskt" alternativt "klimatsmart" - beslutas). Gymnasiets besparingsbeting blir 688 tkr. 
Förskolans beting blir 2,6 mnkr, grundskolans 3,7 mnkr, Kulturskolans 0,6 mnkr, Särskolans 
0,3 mnkr, Elevhälsan 0,5 mnkr, diverse övriga knappt 200 tkr. Det totala besparingsbetinget 
för Barn- och Utbildning uppgår till 8,9 mnkr, eller nära nog 2%. 

Bland investeringarna bör nämnas att Budgetberedningen priorite rat förbättringar på 
skolgårdar för 600 tkr, dels Rönninge skola, dels valfria åtgärder enligt nämndens 
prioriteringar. 

Inom Socialnämndens område har PwC på kommunens uppdrag genomfört en ekonomisk 
analys av Salems kostnader jämfört med de standardkostnader som kan beräknas enligt 
kostnadsutjämningssystemet (baserat på demografi m m). Analysen visar att Salem ligger 
över sina standardkostnader med omkring 4% för äldreomsorgen (motsvarande ca 6 mnkr) 
och ca 7% (motsvarande ca 6 mnkr) beträffande LSS. 

Därmed finns ett utrymme för effektiviseringar som förvaltningen kommer att återkomma 
till. Tills vidare finns effektiviseringsbeting i budgeten för 2021 och 2022. Socialförvaltningen 
har också sett över volymposterna som tilldelades i årets ramprocess och återkommit med 
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reduceringar, vilket underlättat budgetarbetet. 

Fram tills detta år har diskussionerna om byggande av ett nytt särskilt boende kretsat kring 
åren 2023-2025. Förnyade analyser visar dock att kommunen inte behöver bygga nytt före 
2030. Ett ärende om det långsiktiga behovet kommer att tas upp i Socialnämnden. 
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Socialnämnden har redan beslutat om vissa besparingar för att komma närmare en budget i 
balans under innevarande år, 2019. Inom individ- och familjeomsorgen minskar 
personalstyrkan med 2,5 tjänster, vilket möts med effektiviseringar och omorganisation. 
Äldreomsorgen minskar med 2,0 tjänster med liknande åtgärder. I övrigt minskas 
Myndighetsenheten med totalt 2,0 tjänster till 2021. Daglig verksamhet reduceras med 1,2 
mnkr som en anpassning till minskade behov. 

Fortsatt arbete med minskat försörjningsstöd för att få fler klienter i eller närmare arbete, 
ger 0,8 mnkr. Anpassningar och förändrade schemaläggn ingar inom äldreomsorgen ger 0,6 
mnkr. 

Socialförvaltningen har meddelat att man inte behöver något investeringsanslag (tidigare 
3 mnkr per år) för inköp av bostadsrätter fö r sociala kontrakt. Istället avser förvaltningen att 
klara behoven med hyresrätter. 

Salem ingår numera i Södertörns överjörmyndarnämnd, ett samarbete som fungerar väl. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2019-10-23. 

Lennart Kalderen 

1 Stapeldiagram över resultat exkl VA och jämförelsestörande poster 
2 Budgetberedningen, minnesanteckningar och tabeller 
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*Resultat (tkr) : 1,30/0 effektivisering samt förändringarna under beredningar, datum 2020-10-21 

• Resultat 1 % mål • Resultat 0,5% mål • Resutat vid ingången • Result efter beredningen 
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Budgeterad RR avser år 2020 och plan period 2021-2022 

Budget år 2020 och plan 2021-2022 Beslutad ram Nämndernas Differens Beslutad ram Nämndernas Differens Beslutad ram Nämndernas Differens 

Dt. 2019-10-21 K1.10:00 (slut-version) *inkl. 1,3% 
Ar 2020 förslag mot ram Ar 2021 förslag mot ram Ar 2022 förslag mot ram 

effektivisering samt förändringar & PO justeringar 
-

ink!. 2% inkl. 2% inkl.2% 
Kostnader -, Intäkter/minskade kostn.+ löneuppräkn. Tkr. Tkr. löneuppräkn. Tkr. Tkr. löneuppräkn. Tkr. Tkr. 

KF/KS Kommunledning (ansvar 10) -5481 -5481 O -5562 -5562 O -6005 -6005 O 
-

KS stab mm.(ansv.1111-113.) -13329 -13379 -50 -13536 -13587 -51 -13783 -13835 -52 

Ekonomienheten inkl. SBF (ansv.1141+1148) -16024 -16078 -54 -16408 -16463 -55 -16808 -16864 -56 

Anslag KS & KF (ansv. 1149*) -4600 -3250 1350 -4600 -3250 1350 -4600 -3250 1350 

HR-enheten (ansv.11S) -10183 -10239 -56 -10348 -10405 -57 -10535 -10593 -58 

IT -enheten (ansv.116) -15210 -16586 -1376 -15715 -17 092 -1377 -16108 -17485 -1377 

Miljö- o Samhällsbyggnad (ansv.21) -69040 -69183 -143 -69849 -69995 -146 -74291 -74440 -149 

Bygg- och Miljönämnd (ansv.3) -3264 -3298 -34 -3371 -3405 -34 -3480 -3515 -35 

Kultur- och Fritidsnämnd (ansv. 4) -14737 -14798 -61 -15067 -15129 -62 -15731 -15794 -63 
-

Barn- och Utbildningsnämnd (ansv.6) -480485 -478410 2075 -487685 -487552 133 -500949 -494318 6631 
- -

Socialnämnd (ansv. 7) -299258 -298791 467 -313191 -310472 2719 -328554 -323268 5286 
-

Revisorsnämnd (ansv. 91) -654 -654 O -656 -656 O -659 -659 O 

Överförmyndarnämnd ( ansv. 92) -1761 -1761 O -1759 -1759 O -1760 -1760 O -
Summa exkl VA-verksamhet -934026 -931908 2118 -957747 -955327 2420 -993263 -981786 11477 

\ - - _. 
Statsbidrag Maxtaxa barnomsorg ( skolverket ) 5116 4446 -670 5116 4446 -670 5116 4446 -670 

Pensionskostn. inkl.löneskatt etc. (mars-prognos) -24992 -20844 4148 -26311 -22085 4226 -28805 -24500 4305 
- - - -

Intern ränta VA, VA påslag (800'), sem.löneskuld mm 3026 3026 O 3036 3036 O 3596 3596 O 

Avskrivningar exkl. VA samt upplösningar dt. 2019-10-01 -47755 -47755 O -53537 -49472 4065 -56537 -60729 -4192 

Summa nettokostnader exkl VA -998631 -993035 5596 -1029443 -1 019402 10041 -1069893 -1058973 10920 
__ o - ~---

Skatter och bidrag cirk 19:40 dt. 2019-10-01 1 014663 1008477 -6186 1045049 1032851 -12198 1067979 1068725 746 
-

Summa skatter och bidrag 1014663 1008477 -6186 1045049 1032851 -12198 1067979 1068725 746 

Finansiella intäkter 928 990 62 928 2896 1968 928 2915 1987 

Finansiella kostnader -9135 -9404 -269 -11 309 -11181 128 -12385 -12221 164 

RESULTAT exkl VA 7825 7028 -797 5225 5164 -61 -13371 446 13817 .. _ .. _ ........ _ .. _-_ .. _ ...... _ .. _ ............. _ .............. -......... - .. __ ....................................... __ .. _ .... __ .......... _ ........... _ .......................... -.... _-_.- ... _ ................................................................... -. __ . __ ._--_ .. _- ......... _ .... _ .... _ .. _ ...............•.. _ ........ _ .......... _ ... _ .. _ .. _ .. _---
VA (enligt förslag alternativ -1 ) -424 61 485 -449 -911 -462 -573 -1317 -744 

Resultat ink!. VA 7401 7089 -312 4776 4253 -523 -13944 -871 13073 

Resultat exkl. VA 7825 1 7028 1 -797 5225 1 5164 1 -61 -133711 446 1 13817 

Mål:1 % av skatter och bidrag 10085 10329 10687 

Mål:O,5 % av skatter och bidrag ! 5042 5164 5344 

Resultat exkl. VA / Skatter & bidrag 0,70% 0,50% 0,04% 

2019-10-21 



-
Nämndernas 1,3% effektiviserings specifikationer (be:lopp 
beslutats i ramen, effektivisering från -och med år 2020): 

(Belopp minustecken avser kosnadsökn ing eller intäktsminskn ing, och belopp 
utan tecken avser kosnadsminskning eller intäktsökning) 

Förvaltning/verksamhet Är 2020 
-

Kommunledning jkommunstyrelsen nämnd Tkr. 

KF/KS -m indre justeringar i mötesplaner eller utbildningsmedel 

I 
83

1 Kommunledning/ stab - minskade konsu,!stöd, köpta tjänster 203 

Ekonomienheten - re~ucera de personalkostnader -, 123 1 
HR enheten - minskade konsultstöd, köpta tjänster I 154 1 

IT enheten - minskade konsultstöd, omförhandla köpta tjänster, 1 2301 
Budgetförslag 793 ] 

Förvaltning/verksamhet Ar 2020 I 
Miljö- och Samhällsbyggnad: 

309 1 Höjn ing av andrahandshyror för bostadsrätter med sociala kontrakt I 
W S-åtgä rder t ill invest eringsbudgeten 

I 
200 

Minskning av kompetensutveckling, konsultkostnader, upphandling mm 200 

f Minskning av bevakningskostnader 200 
Budgetförslag 

I 
909 

Förvaltning/verksamhet I 
Barn- och Utbildningsförvaltningen: 
BoU nämnd 12 

Förvalt ningsövergripande 2441 
Förskola och pedagogisk omsorg ___ - 1673

1 
Område grundskola 

-- - -
3368 , 

l 
Särskolan 206 

Vu x, SFI och Gruv 130 -
Elevhälsan 458 

Kulturskolan 73 

Flerspråkighet Centralt 165 1 
Budgetförslag 6329 

Förvaltning/verksamhet 

Socialförvaltningen: 
Individ- och familjeomsorg - 22 ~sarbetare 

t 
1 535 

- - -
Äldreomsorg egen regi - 1,0 årsarbetare och organisationsföränd ring 920 

Funktionsnedsättning egen regi - 1 årsarbetare - -

1 
~ 

Myndighetsenheten - 1 årsa rbetare 737 

Budgetförslag I 3942 1 

I- --- - -

J 
Förvaltning/verksamhet 

Revlslorsnämnd: -
Justering - övriga kostnader 

Budgetförslag 

J --- --
Förvaltning/verksamhet 

överförmyndarnämnd: 

Justering - övriga kostnader 

Budgetförslag 

I 
23 

Summa (tkr) : I 12 DOS I 

Utfärdare: Asad Khan - - I 



Ytterligare ram förändringar utöver 1,3%: 2019-10-21 kl. 10:00 

(Belopp minustecken avser kosnadsökning eller intäktsminskning, och 
belopp utan tecken avser kosnadsminskning eller intäktsökning) 

Förvaltning/verksamhet Ar 2020 Ar 2021 Ar 2022 

I Kommunledning Ikommunstyrelsen nämnd 
Tkr. Tkr. Tkr. 

Överföring tilliT från K5 till förfogande - Google nytt avtal pga. GOl 1350 1350 1350 

Överföring från KS till förfogande tilliT - Google nytt avtal pga. GOl -1350 -1350 -1350 

Överföring av PO ersättn. från f inans - avtalade (!ension delen -186 -190 -194 

Budgetförslag -186 -190 -194 

Förvaltning/verksamhet Ar 2020 Ar 2021 Ar 2022 

I Mlljö- och Samhällsbyggnad: 

Överföring av PO ersättn. från f inans - avtalade pension delen -143 -146 -149 

Budgetförslag -143 -146 -149 

Förvaltning/verksamhet Ar 2020 Ar 2021 Ar 2022 

Bygg- och Mlljönämnd: 

Överföring av PO ersättn. från finans - avtalade (!ension delen - 34 - 34 - 35 

Budgetförslag -34 -34 -35 

Förvaltning/verksamhet Ar 2020 Ar 2021 Ar 2022 

tKultur oFrltldsförvaltnlngen: 

Överföring av PO ersättn. från finans - avtalade pension delen -61 - 62 -63 

Budgetförslag -61 -62 -63 

Förvaltning/verksamhet Ar 2020 Ar 2021 Ar 2022 

Barn- och UtbIldningsförvaltningen: 

Justering pga volymförändring - befolkningsprognos 381 -1832 4405 

Programpeng gymnasiet - justering med länspriset 221 168 107 

Barnomsorgsintäkter - indexingar mot maxtaxa 684 689 692 

Skolskjuts - Södertälje Taxi 358: 716 1074 

Aweckla modersmålsstöd inom förskola 8501 850 850 

Omorganisera mindre populära verksamheter inom Kulturskolan 500 500 500 

Atgärder inom skolskjutsverksamheten 200 200 200 

Ekologiska livsmedeljkllmatsmart, utredning 350 350 350 

Effektivisering inom gymnasiet 600 600 600 

Överföring av PO ersättn. från finans - avtalade (!ension delen -2069 -2108 - 2147 

Budgetförslag 2075 133 6631 

Förvaltning/verksamhet Ar 20201 Ar 2021 Ar 2022 

Socialförvaltningen: 

Justering pga volymförändring - befolkningsprognos O O 1600 

lSS området - effektivisering utifrån standardkostnadsindex etc. O 1000 1000 

Äldreomsorg - effektivisering utifrån standardkostnadsindex etc. O 1000 2000 

Individ -och familjeomsorg - försörjningsstöd 822 932 932 

Äldreomsorg - anpassn. av hemtjänstens schemaläggning & 
effektivisering 550 623 623 

Funktionsnedsättning - anpassn. av kostnadsnivåerna 750 850 850 

Överföring av PO ersättn. från finans - avtalade pension delen -1655 - 1686 -1718 

Budgetförslag 467 2719 5287 

Isumma (tkr) : 2118: 2420 114771 

Utfärdare: Asad Khan 
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Mål, budget och skattesats 2020 samt ekonomisk plan 
2021-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeril1gsbudget för år 
2020, ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 enligt tjänsteskrivelse daterat 
2019-10-23. 

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för 
Salems kommun år 2020 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor. 

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

a. Mål nr 6 - Sa lems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som 
ger barn och elever goda förutsättningar för att förv,ärva kunskaper och 
ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska n~i en kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

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

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

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

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning 
till revisorernas budgetäskande: 654 tkr (2020), 656 tkr (202:1) och 659 tkr (2022). 

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per 
skattekrona. 

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

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att 
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på dl~ lån som förfaller till 
betalning under år 2020. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2020-2021 kvarstår oförändrad, 
och höjs med 0,70 kr (2,6 procent) per m3 för år 2022. Taxehöjningar/justeringar 
för 2021 och framåt ska omprövas i slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt 
prognosen för 2020. 
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10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med 
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 200 

miljoner kronor under perioden 2020-2022. 
b. Finansiering från markförsäljning 26 miljoner kronor under perioden 

2020-2022. 
c. Egen likviditet om 75 miljoner kronor som används under 2020. 
d. Upptagande av nya lån med 393 miljoner kronor under planperioden, varav 

180 miljoner kronor år 2020,135 miljoner kronor år 2021 och 78 miljoner 
kronor år 2022. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen 
år 2020 enligt bilaga 2, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 inklusive 
nämndernas förslag till mål och budget för planperioden, där Kommunstyrelsen Mål 
och Budget 2020 finns som en del. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av 
fullmäktige 2019-06-13. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag 
som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. 

Den svenska ekonomin bedöms av SKL efter några år av stark tillväxt vända ner mot en 
tydlig avmattning. SKL bedömer att det går mot en mild lågkonjunktur under 2020 och att 
den fortsätter även under 2021. 

Bedömningen är att arbetslösheten stiger till drygt sju procent och att världskonjunkturen 
viker. Antalet arbetade timmar som har utvecklats positivt i förhållande till demografin 
blir omvänd, vilket innebär att det demografiska trycket ökar medan sysselsättningen inte 
längre växer i samma takt som tidigare. 

Minskade skatteintäkter har inneburit större krav på ytterligare effektiviseringar utöver 
det alternativ i juni om 1,3% som inarbetades i ramarna för samtliga nämnder utom Bygg
och miljönämnd och Kultur- och fritidsnämnd. Jämfört med beslut om ramar i juni har 
Barn- och utbildningsnämnden ytterligare effektiviseringar om 4,1 miljoner kronor och 
socialnämnden 2,1 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2020: 7,0 miljoner kronor (0,7% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
2021: 5,2 miljoner kronor (0,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
2022: 0,4 miljoner kronor (0,04% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
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Bakgrund 

Bedömning av samhällsekonomin 

(Källa: SKL Cirkulär 19:40 samt Ekonomirapporten oktober 2019) 

För år 2019 har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. Svensk BNP-tillväxt 
beräknas fortsätta bromsa och den nu syns att den fleråriga uppgången på 
arbetsmarknaden förbytts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och 
arbetslösheten stiger 2020. Mot slutet av 2020 beräknas sysselsättningen, mätt som 
antalet arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är 
därmed så svagt att arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

2018 2019 2020 20:~1 2022 2023 

BNp· 2,4 1,2 1,1 1,'7 1,7 1,8 

Sysselsättning, timmar' 2,4 1,0 -0,5 -0,1 0,8 0,4 

Relativ arbetslöshet, procent 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 6,9 

Timlön, Nationalräkenskaperna 2,2 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 

Inflation, KPIF 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 

Inflation , KPI 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 

~<Ka lendel'kol'l'igerad, 

Skatteunderlaget 

(Källa: SKL cirkulär 19:40) 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 

Procentuell förandring 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2022 

SKL okt 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 3,7 17,5 

Reg sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4 17,3 

ESVsep' 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3 17,4 

SKL aug' 3,7 3,1 3,1 3,0 3,1 17,7 

Regeringens prognos i BP, (Reg sep i Tabellen Ol'tlll) ligger Till gl'llndför de av regcringellfastsfiillda 
IIppriikllillgsfakrorel'11a jOr 2019 och 2020, SOIll styr preliminär wbe(alning av kommllnal- och regions
kalf 2020. 

o!< SKL:s progllos i allgllsti och EST '-prognoselI p"blicerades imlall blldgetpropositiollenför 2020. Der 
innebär arr regeringensforslag 0111 höjt gl'llndal'drag 2020 föl' persO/ler SOIll D ,lir 65 ål' (SO I/1 beräknas 
minska skarrclllldcrlagcts Ö/..7lillg 2020 med 0,5 proccnt) inrc val' källt vid progllosril(fCillcr. 

Kalla: Ekonomistyrningsverket, Regeringen. SKL. 

SKL prognostiserar att kommunernas skatteunderlag efter några år av ökad tillväxt, 
bromsar in rejält under 2020 där SKL sänkt prognosen från 3,1 procent till 2,5 procents 
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förändring. Det beror till huvuddelen på en regeländring att grundavdragen för personer 
som fyllt 65 år höjdes. 

Budgetberedningens förslag - budget 2020 

I budgetarbetet har beredningen särskilt fokuserat på att försöka hålla nere behoven av 
effektiviseringar så långt det är möjligt. Från fullmäktiges beslut om ramar i juni har en 
inbromsning skett, vilket ger effekter på skatteunderlaget som viker nedåt. 
Skatteintäkterna beräknas vara sex miljoner kronor lägre än vid fullmäktiges beslut i juni. 
Resultatet exklusive VA och jämförelsestörande poster föreslås till 6028 tkr, vilket innebär 
ett resultat på 0,6% i förhållande till skatter och bidrag. 

Budgetförslag i jämförelse med beslutad ram, exklusive justering av 
personalomkostnadspålägget 

(tkr) Ram Förslag 
Differ 

ens 

Kommunstyrelsens förvaltning -64827 -64827 O 

Miljö- o samhällsbyggnadsförvaltning -69040 -69040 O 

Exploatering Mark, Tomtförs, netto 

Bygg- o miljönämnd -3264 -3264 O 

Kultur- o fritidsnämnd -14737 -14737 O 

Barn- och utbildningsnämnd -480485 -476341 4144 

Socialnämnd -299258 -297136 2122 

Övriga nämnder/förvaltningar -2415 -2 41.5 O 

Summa exkl VA-verksamhet -934026 -927760 5266 

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 5116 4446 -670 

Pensionskostn. inkl löneskatt etc -24992 -249912 O 

Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg 3026 3026 O 

Avskrivningar exkl VA & överlåtelser -1 761 -1761 O 

Summa nettokostnader exkl VA -998631 -9930315 4596 

Summa skatter och bidrag 1014663 1008477 -6186 

Finansiella intäkter 928 990 62 

Finansiella kostnader exkl ränta TAC -9135 -9404 -269 

Resultat exkl VA 7825 7028 -1797 

Resultat VA -424 61 485 

Resultat inkl VA 7401 7089 -1312 

Resultat exkl VA och jämf stör poster 7825 7 m~8 -1797 

Kommentarer till differensbeloppen mellan ramarna och budgetförslaget (tkr): 

Not 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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a. Justeringar för minskade volymer i och med justerad befolkningsprognos, 
indexering av barnomsorgsintäkter mot maxtaxan, utökade 
effektiviseringar inom verksamheten, 4 144 tkr 

b. Utökade effektiviseringar från 1,3% till 2% för år 2020, 2 122 tkr. 
c. Statsbidraget för maxtaxan minskar, -670 tkr. 
d. Intäkter av skatter och bidrag minskar, -6 186 tkr. 
e. Resultatet för VA 61 tkr, + 485 tkr jämförts mot ram beslut i enlighet med 

uppdaterat prognos samt oförändrat taxehöjning för år 2020. 

Av bilaga 1 framgår per nämnd vilka förändringar som skett mellan nämndernas 
budgetramar och budgetberedningens förslag för samtliga år i planperioden. 

VA-verksamhetens ekonomi 

Det egna kapitalet för VA-verksamheten ska över tid balanseras till noll. Vid utgången av 
år 2019 prognostiseras det egna kapitalet uppgå till ca 2,05 mnkr. Vid beräkning av 
framtida avgiftsjusteringar har hänsyn tagits till balansering av det egna kapitalet över tid. 
Det egna kapitalet beräknas vara -0,2 mnkr år 2022. Denna ekonomiska planering 
förutsätter en oförändrat VA-taxan för år 2020-2021, och en taxehöjning motsvarande 
0,70 kr/m3 (prishöjning på 2,6%) för år 2022. Taxan för 2021 och framåt ska omprövas i 
slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt prognosen för 2020. Beslut om oförändrad 
VA-taxan för år 2020 föreslås fattas såsom en del av detta beslutsärende. 

Utveckling pris, resultat och eget kapital VA verksamheten 

Benämning 

Beräknat behov 
prishöjning 

VA resultat (tkr) 

VA eget kapital (tkr) 

Prognos 
2019 

1,60 kr/m3 

1920 

1985 

Kommunens skatteintäkter och bidrag 

Budget 

2020 

inga 

61 

2046 

Plan 
2021 

inga 

-911 

1135 

Plan 2022 

0,70 kr/m3 

-1317 

-182 

Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salems kommun. 

(mnkr) Prognos Budget PI.m Plan 

2019 2020 2021 2022 

Egna skatteintäkter 835,1 840,6 865,0 898,8 

Slutlig skatteavräkn föregående år 0,7 

Slutlig skatteavräkn innev år -7,7 -2,3 

Summa skatteintäkter 828,1 838,3 865,0 898,8 
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Inkomstutjämning 

Kostnadsutjä mn i ng 

Regleri ngsbid ra g/ -avgift 

Strukturbidrag 

Införandebidrag 

LSS-utjämning 

Summa utjämning 
Fastighetsavgift 

Statlig bidrag (övrigt) 

Summa intäkter 

39,2 

67,7 

11,8 

O 

O 

1,7 

120,4 
30,5 

4,5 
983,5 

48,9 53,1 58,5 
59,1 59,8 60,5 
17,6 20,6 17,8 

O O O 

8,6 1,2 O 

0,3 0,3 0,3 
134,5 135,0 137,1 

31,8 31,8 31,8 
3,9 1,0 1,0 

1 008,5 1 032,8 1 068,7 

Vid skatteberäkningen har hänsyn tagits till uppdaterad befolkningspIrognos per 
september 2019. 

Revisorernas budgetförslag 

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

Investeringsbudget 

Samtliga investeringsäskanden har prioriterats i kommunledningsgruppen inför 
budgetberedningen. Budgetberedningen har efter genomgång av nämndernas 
investeringar ökat investeringsbudgeten med 1300 tkr under plan perioden jämfört med 
beslutet i juni. I bilaga 2 finns samtliga investeringar för planperioden. 

Ar 2020 Ar 2021 Ar .2022 Totalt 

Barn- och utbildningsnämnden 17553 21800 39800 79153 

Kultur- och fritidsnämnden 8500 150 1 750 10400 

Socialnämnden 3100 2450 600 6150 

Tekniska utskottet 170325 186475 70425 427225 

Kommunstyrelsens förvaltning 6450 1350 1350 9150 

Summa investeringar 205928 212225 l1:J 925 532078 

Exploateringar, netto -8553 -12628 3S 739 14558 

Summa investeringar 197375 199597 149664 546636 

6av 10 
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Investeringsram (mnkr) 2020-2022 

Investeringar (exkl. VA & 637,0 
exploateringar) inkl beräknad 
överföring från 2019 

Investeringar VA 16,2 

Exploateringar VA (netto) -2,3 

Exploateringar gata (netto) 43,2 

Summa investeringar 694,1 

Finansierat av resultat före 199,5 
avskrivningar, avsättningar 
exkl. exploateringar 

Finansiering från 
markförsäljning (netto) 

Finansiering egen likviditet 

Finansierat av lån (netto) 

Låneskuld/invånare, exkl VA 

26,3 

75,0 

393,3 

Kronor 

2020 

321,7 

5,4 

-10,7 

-0,6 

315,8 

63,8 

-2,8 

75,0 

179,8 

2021 

206,8 

5,4 

1,6 

18,7 

232,5 

64,6 

33,0 

o 
134,9 

2022 

108,5 

5,4 

6,8 

25,1 

145,8 

71,1 

-3,9 

o 
78,6 

24950 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-10-23 
Dnr KS/2019:288 

7 av 10 

Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak fyra sätt. Dessa är med resultat 
exklusive avskrivningar, med markförsäljningar, med befintlig likviditet vid ingången av 
perioden samt med lån. Den likviditetsnivå som beräknas finnas i kommunen vid 
årsskiftet är högre än den nivå som vi vill hålla framöver och därför används den 
beräknade extralikviditeten till delfinansiering av investeringarna under 2020. Framtida 
investeringar, 694,1 mnkr under planperioden, kommer därför att finansieras genom 
resultat om 199,5 mnkr, genom markförsäljningar 26,3 mnkr, genom befintlig likviditet 
75,0 mnkr samt genom nyupptagande av lån om 393,3 mnkr. 

Vid beräkningen av låneskuldens storlek har hänsyn tagits till att alla investeringar 
historiskt sett inte färdigställts under respektive år utan brukar bli förskjutna framåt i 
tiden. Låneskuld per invånare, exkl VA skuld, blir i förslaget 24950 kr vid utgången av 
planperioden, att jämföra med det senast kända måltalet 25 850 kr 1(länssnitt 2018). 
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I allt väsentligt planeras kommunens likviditet att nyttjas för den löpande driften. 
Kommunen bedömer inte att det finns något större utrymme för amorteringar då 
kommunen är i en investeringsintensiv planperiod. Om resultat- och likviditetssituationen 
så tillåter kan dock kommunen komma att göra extra amorteringar under planperioden. 

Skattesats för år 2020 
Enligt kommunallagens 8 kap 6 § ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten 
under nästkommande budgetår. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per 
skattekrona vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. 

Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamhleterna 
Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om mål för 
de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar fullmäktige om sina mål i 

samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närmaste treårsperioden. 

Kommunfullmäktiges mål 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de övergripande 
målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Salems kommun Mål 
och Budget 2020. Beslutet ska gälla från och med 2020-01-01. 

Justering av indikatorer för kommunfullmäktiges mål: 

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

För indikatorn för andelen fossilbränslefria personbilar av det totala antalet personbilar i 
kommunens fordonspark, ska enligt beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 34, 
målet årligen öka för grönt med 15 procentenheter och 10 procentenheter för gult och 
rött. 

De nya indikatorintervall för år 2020 blir då: 
Grönt: 45% - 100 % fossilfria bilar 
Gult: 30 % - 39,9 % fossilfria bilar 
Rött: 0%- 29,9 % fossilfria bilar 
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För indikatorn BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning, där bygg- och miljönämndens 
målsättning är att kommunens tätortsnärasjöar och vattendrag ska uppfylla EUs 
vattendirektiv för god ekologisk kemisk status år 2021. 

Tidigare mätte BoMs mål endast en indikator avseende både Uttran och Flaten, men nu 
har BoM valt att göra tre indikatorer gällande fosforvärden i Uttra n, Flaten och Dånviken. 
Dessa indikatorer viktas Uttran 50%, Flaten 30 %, Dånviken 20%. 

Förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål : Behålla BoMs mål för Sjöar och 
vattendrag som en av indikatorerna för Hållbar miljö, men med kommentar att 
underliggande indikatorer har ändrats. 

Grönt: 2 - Målet är uppfyllt 
Gult: 1 - Målet är delvis uppfyllt 
Rött: O - Målet är inte uppfyllt 

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

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

b. Mål nr 7 - Sa lems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
c. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig 

på Södertörn. 
d. Mål9 - Sa lems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

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

För kommunstyrelsen att besluta för egen del - Kommunstymisens mål 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen för egen del fastställer 
målen och indikatorerna enligt bilaga 2, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 inklusive 
nämndernas förslag till mål och budget för planperioden, där Kommunstvrelsen Mål och 
Budget 2020 finns som en del. 

Besl tet ska gälla från och med 2020-01-01. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

~westerl~M 
Ekonorfuchef 
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Bilaga 1, Resultaträkning 2020 - 2022 samt beskrivning av förändring mella n Ram och Budget 
Bilaga 2, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 inklusive nämndernas förslag till mål och 

budget för planperioden 



Budgeterad RR avser år 2020 och plan period 2021-2022 
b;'~a_ - 1 

Budget år 2020 och plan 2021-2022 

Dt.'2019-10-21 KI.10:00 (slut-version) *inkl. 1,3% 
effektivisering samt förändringar & PO justeringar 

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

KS stab mm.(ansv.1111-113.) 

Ekonomienheten inkl. SBF (ansv.1141+1148) 

Anslag KS & KF (an sv. 1149*) 

HR-enheten (ansv.115) 

IT-enheten (ansv.116) 

Miljö- o Samhällsbyggnad (ansv.21) 
, , . 

Bygg- och Miljönämnd (ansv.3) 

Kultur- och Fritidsnämnd (ansv. 4) 

Barn- och Utbildningsnämnd (ansv.6) 

Socialnämnd (ansv. 7) 

Revisorsnämnd (an sv. 91) 

Överförmyndarnä.m~d ( an~v.92.l 

Summa exkl VA-verksamhet 

Statsbidrag Maxtaxa barnomsorg ( skolverket ) 
. . .. . . 

_~en~i?~skostn : _inkl.löne~kCltt ~t.c:. (mars-~!?Q~_o~) 
Intern ränta VA, VA påslag (800'), sem.löneskuld mm 

Avskrivningar exkl. VA samt upplösningar dt. 2019-10-01 

Beslutad ram Nämndernas ~ 

Ar 2020 förslag I 

ink/. 2% 
löneuppräkn. 

-5481 

-13329 

-16024 

-4600 

-10183 

-15210 

-69040 

-3264 

-14737 

-480485 

-299258 

-654 

-1761 

-934026 

5116 

-24992 

Tkr. I 

-5481 1 

-13379 

-16078 

-3250 

-10239 

-16586 

-69183 

-3298 

-14798 

-478410 

-298791 

-654 

-1 761 • 
. -, 

-931908 

4446 

-20844 - -- - . 
3026 3026 

-47 755 -47 755 t 
Summa nettokostnader exkl VA -998631 - 993035 ' 

Skatter och bidrag cirk 19:40 dt. 2019-10-01 

SummCi skatter och bidrag 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

1014663 , 

1014663 

928 

-9135 

• 
1 008477 

1008477 

990 

-9404 t 

Differens I Beslutad ram 

mot ram 

Tkr. 

o 
-50 

-54 
1350 

Ar 2021 

ink/. 2% 
löneuppräkn. 

-5562 

-13536 

-16408 

-4600 

-561 -10348 

-1 376 -15715 

-143 

- 34 
- 61 

2075 

467 

O 

O 

-69849 

-3371 

-15067 

-487685 

-313191 

-656 

-1759 

Nämndernas I 

förslag , 

Tkr. 

-5562 

-13587 

-16463 

-3250 

-10405 

-17 092 

-69995 

-3405 

-15129 

-487552 

-310472 

-656 

-1759 

_. 2 11!.1 -957 747 -955 327 

-670 5 116 4 446 

4146 

O 

O 

-26 311 ' -22 085 

3036 3036 ' 

-53537 -49472 1 

5 596 I -1 029 443 -1 019402 

; 032851 -6186 

-6186 

62 

-269 

; 045049 

1045049 

928 

-11 309 

1032851 

2896 , 

-11181 1 

Differens I Beslutad ram 

mot ram 

Tkr. 
o 

-51 

-55 

1350 

-57 

- 1377 

- 146 

-34 
-62 

133 

2719 

O 

O 

Ar 2022 

ink/. 2% 
löneuppräkn. 

-6005 

-13783 

-16808 

-4600 

-10535 

-16108 

-74291 

-3480 

-15731 

-500949 

-328554 

-659 

-1760 

Nämndernas 

förslag 

Tkr. 

-6005 

-13835 

-16864 ' 

-3250 , 

-10593 

-17485 

-74440 

-3515 

-15794 ! 

-494318 

-323268 

-659 

-1760 

2420 -993 263 -981 786 -----
- 670 5 116 4 446 ' 

4 226 -28 805 -24 500 

O 3596 3596 

4 065 -56 537 -60 729 I 

-1058973 10041.1 -1 069893 ____ _ 

-12198 

-12198 

1968 

128' 

1067979 ' 

1067979 

928 

- 12385 

1068725 

1 068725 

2915 

-12221 

Differens 

mot ram 

Tkr. 

O 

-52 

-56 

1 350 

-58 

-1377 

-149 

-35 

-63 

6631 

5286 

O 

O 

11477 

-670 

4305 

O 

-4 192 

10920 

746 

746 

1987 

164 

~:s~'~~~~~::~~~"~te-;;~i~~1)"'"'''''--''''--'-_-''''''-''--''''-'---1-'---'" 7_~;_-.--_! O:~ ~ -:: I ~::: -'-'-'--:~~i ~:~ 1 .. ·_·_ .... ·-·-~5·73 .... · ........ ·-.. :1·317 
- 13371 446 13817 

-744 

Resultat inkl. VA 7401 7089 , -3121 4776 4253 -523 -13944 , -871 13073 

Resultat exkl. VA 78251 7028 1 -7971 52251 51641 -61 - 133711 4461 13817 

Mål:1 % av skatter och bidrag 10085 ' 10329 ' 10687 

Mål:0,5 % av skatter och bidrag 5042 5164 5344 

Resultat exkl. VA / Skatter & bidrag 0,70% 0,50% , 0,04% 

2019-10-21 ~ 



Nämndernas 1,3% effektiviserings specifikationer (belopp 
beslutats i ramen, effektivisering från -och med år 2020): 

! (Belopp minustecke~ ::ser kosnadsökning eller intäktsminskning, och belopp ! I utan t ecken ~vser kosnadsminskning e~ l e r intäktsökning) : . 

lFörvaltning/verksamhet l Är 2020 l 
! 1~~ledning/k0(l1munst relsennämnd. ·~--> --··1 - ·-----T-k-;.~ 

I KF/KS -mindre justeringar i mötesplaner elle r utbildningsmedel 83 i 
11'~~~unled;ing/s~~~~i~~EC-,.<~~~~stÖd, k~p;~ tj~~~~~ . _. _ ~ _. ____ ~~ 
Ekonomienheten - reducerade personalkostn ader 123 ! 

! ;:menhe~~~ ·- mi~kade konsu·I~;Öd.köp;;tjänS~ -. -- 154 1 

i IT enhet~n - m'in;kad~k~nsultstÖd, omfÖ;handla k~pta tjänste r, 230 I 
i Budgetförslag 793 : 

!~~~V~I~~;~g/-ve~~~a'm~e~ -'- . ! 
Ar 2020 ' 

tM!;:a.-och Samh-lJsQyggnad: . ... . . - -- -- --i 

I~ HJ:ijning '!.': an.<!!"~ha n_d sl1'(~or för b~s~ds!~!!~! med ~~ia l a k~n~akt . _~Qg l 
'0'~~!gä rder till invest,:rin~sbud!;eten _ . . 200 I 

! Minskning all kompetens utveckling, konsultkostnader, upphandling mm .39.Q.1 
! ~i~sk~i~g a~ b-;vakn~gsk~~;n-;;;-~;-- -- .---. - -- . -- --.- - 200 I 

iB~.'!!;,:t!örsla~2.~ : 
, 
I 

! Förvaltning/verksamhet 
. . 
Barn- och .Utl:!il~ningsfö",altningen: 

! BoU nämnd i -._--.- - -_. 
1 ~_ry~t~ingsö~er~ipa~d,: , 
I Förskola och pedagogisk omsorg 
lo~råie-gr ;;-;;-dsko;---- - ' 
1 Sä rsk;;!a-n- ---- - - ------

I V~~SFi -~Ch Gruv ' 

I Ej;~ilian---
iKuiturs~?~n _~'. 
I Flerspråkighet Ce ntralt 

I.!lUdgetförSlag _ 
r-- ----
, Förvaltning/verksamhet 

Soeialförvaltnin en: 
Individ- och familj eomsorg - 2,5 årsa rbetare 

_._.1 

l 
l 

--I-
f 
I 

IÄld;~-~;;s-;;-rg ;~~.; r~gi -.1.0 å;~a;bet'-;e -;;-ch o;~;-nisationsfö rii ndring -

I~~~O;S;~E~!~in~- ~g~n_ re~i~-.iä~~E_~~.;~-=_ . ____ . __ 

Myndighetsenheten - 1 årsa rbetare 

~~~~ÖrSlag _ _______ _ 1 

I Förvaltning/verksamhet II 

~---~-~-~=~-~~~~~~~. 
Rellisiorsnämnd: I 
I Justering - övriga kostnader 

I 
Budgetförslag , 
___________ ________________ 1 

Förvaltning/verksamhet 
~ -. ~~,.,.--.~~..,..,.....".,....~---.,~="......~l 

12 

244 
i 

1673 

3 36~ 
- -.-- --' 

2.96 i 
_ ~~.l 

458 : 

-;i 
-l 

165 1 
6329 1 
- - -j 

-/ 
I 

--- i 
__ - ____ I 

1535 1 

9201 
7501 

- - j 
737 1 

3942 1 
"-1 
-- -, 
. _____ J 

I -- -- --g'l 
gl 

-- i 
i 
I 

Ö\lerförmyndamä~nd: ' I 
Justering - övriga kostnader 23 1 

r:~~~~~===---------~:==: i 12 •• :1 
r~@":~~:-~ --= - -~- ~=.::--::-- ~ ~ I 

- - - -------------_:_------_._-- -- - _._--- ----' 



\-1 
Ytterligare ram förändringar utöver 1,3%: 2019-10-2.1 kl. 10:00 

~ 
(Belopp minustecken avser kosnadsöknlng eller intäktsminskning, och 
belopp utan tecken avser kosnadsminskning eller intäktsökning) 

Förvaltning/verksamhet År 2020 År 2021 År 2022 
I Tkr. Tkr. Tkr. 

~ 
I Kom~unledning Ikommunstyrelsen nämnd 

Överföring tilliT från KS till förfogande - Google nytt avtal pga. GDI 1350 1350 · 1350 

Överförin~ från KS till förfogande tilliT - Google nytt avtal pga. GDI -1350 -1350 -1350 

· Överföring av PO ersättn. från finans - avtalade pension delen -186 : -190 -194 

· Budgetförslag -186 -190 : -194 

Förvaltning/verksamhet År 2020 År 2021 . År 2022 

I Miljö- och Samhällsbyggnad: 

Överföring av PO ersättn. från finans - avtalade pension delen -143 -146 . -149 

Budgetförsla~ -143 ' -146 -149 · 

Förvaltning/verksamhet År 2020 År 2021 · År 2022 

r!~~- och·MiI!önämnd.: . . 

· Överföring av PO ersättn . från finans - avtalade pension delen -34 i -34 . -35 , 
Bud_getförsla.g -34 -34 : -35 

Förvaltning/verksamhet År 2020 År 2021 · År202~ 

I ~~I;~r ~ F;itid~f~~ltning~~: .. 

: Överföring av PO ersättn . från finans - avtalade pension delen -61 -62 -63 

: Budgetförsla!l -61 . -62 : -63 

Förvaltning/verksamhet År 2020 År 2021 : År 2022 

~!!!- oc!) Utbildnl sföNaltningen: 

· Justerin~ p~a v()lymförändrin~ - ~efolknin~~pr()!lnos 381 -1832 , 4405 

Progra.mpeng gymnasiet - justeringnled länspriset 221 168 107 

· Barnomsorgsintäkter - inde~ingar mot maxtaxa 684 689 692 

~k()ls~jlJts -SödE!rtälje Taxi 358 716 · 1074 

Aweckla modersmålsstöd inom förskola 850 850 850 

Omorga.nisera mindr~ pOflulära v~rk~anlheter i~om K.ulturs~olan 500 500 500 

At!lärder inom skolsktutsverksamhet~n 200 200 200 

, Eko!0.!liska li~smedel/klill1atsmart, utrE!dning 350 350 350 · 

Eff~ktiyis~rf!1~ inom ~ymnasiet 600 600 600 

Överföring av PO ersättn. från finans - avtalade pension delen -206:9 . -2108 -2147 

~udgetförslag 207'5 : 13.3 6631 

Förvaltn ing/verksamhet År 2020 År 2021 År 2022 
I 
Soc(aiföNaltningen: 

Jl!,stering Pga volymfö.r~ndril1.g : pef()~knl~g.spr9!1n()s O O 1600 

· LSS området - effektivisering utifrån standardkostnadsindex etc. : O 1000 . 1000 
Äi~reo.:ns~!.!l - effe~tivi;e~ing. !-ltifrå~ standardkostnadsind~~ ~·tc. O 1000 ' 2000 
Individ -och famIljeomsorg - försörjningsstöd 822 932 . 932 
Äldr~~~s~rg ~ anpass~ . av he;;;tiänsi~~~ schemaläggning & 
effektivisering 55:0 623 623 

Funktionsnedsättning - anpassn . av kostnadsnivåerna 750 850 850 
, ö~ertörin-g-a~-PO ersättn. från finans - a~al~de pe~sion delen -165:5 -1686 : -1718 

: BU.dgetförslag 46:7 · 2719 5287 

Isumma (tkr) : 2118 2420 114771 

Utfärdare: Asad Khan 
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Salems kommun 
Nämndens ordförande: Lennart Kalden§n \(M\) 

Mål och budget 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Sa lems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Indikator/Indikatorer 

.' " t L '.fl* iJJlt:fu1:1-~7.\J:W;~ 1), 1) 
'" ,. ,-

Ekonomi - Effektivitet 100.00% 

Tillgänglighet/kommunikation - Dialog 

(Nöjd-inflytande-index) 50,00 

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 

Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet 

Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån 
kommunens struktur i utjämningssystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror. 

Y,il\~ 

25% 

25% 

25% 

25% 

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog (Nöjd-inflytande-index) 

Mäts med SCB:s medarborgarundersökning vartannat år. Nöjd inflytandeindex (Nit) 

Grönt - Nit 50 el högre Gult - Nit 41-49 Rött - Nit 40 el lägre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 

kdlsJu. 201 9- 10·24 14 .00 
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Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre 
dagar. 

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltn ing/kommun i 
procent. 

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

Indikator/Indikatorer 

ln1l1 !~i~!.ri1fD:D I~~7i@~It.~ 
. 

Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål 2,00 

Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 2,00 

Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar) 

Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus 2,00 

Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige) 

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål 

Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans. 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 

Ijj1f!, 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för ungdomar 
och övriga medborgare. 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar) 

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län) 

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt 20,4 eller lägre (22,4 - 2015) Gult - Mellan 1,9 dagar lägre än 
genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 20,5-22,4 Rött - 0,1 dagar högre än genomsnitt Sthlm län 
eller mer = 22,5 eller högre 

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus 

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige) 

Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år. 

Grönt - Ranking 1-15 Gult - Ranking 16-29 Rött - Ranking 30 eller sämre 

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur 

Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas. 

k;,lsJo. 201 9· 10-24 14.00 
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Indikator/Indikatorer 

,~ 

l n-m\··1~<)'!(It,'1l\7,'lr';.I ~ ·W~ O 
<-

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål -

Kommunens anläggningskapital 2,00 

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker 

trafikmiljö 2,00 

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål -

VA-verksamhet 2,00 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital 

Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde, 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål- Säker trafikmiljö 

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet 

VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Miljö - Perspektiv 

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö 

Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer 

Indikator/Indikatorer 

.\" ffi iHLw .) i IIln lY-tr'd ;l ~D~~O 

Boende - Bostäder (Index) 2,00 

Boende - Boendeformer (index) 2,00 

Boende - Trivsam bebyggelse (index) 2,00 

Beskrivning: Boende - Boendeformer (index) 

, 

Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer? 

'/])(, 

33% 

33% 

34% 

' .(j!~ ~ 

34% 

33% 

33% 

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött : O och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) för en 
kommun i Sthlms län 

Beskrivning: Boende - Bostäder (Index) 

Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på möjligheten att hitta bra boende? 

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött : O och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) för en 
kommun i Sthlms län 

Beskrivning: Boende - Trivsam bebyggelse (index) 

Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? 

, •••. Salems 
O kommun 
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Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: O och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) för en 
kommun i Sthlms län 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

Sa lems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Indikator/lndikatorer 

"0 

I mmt®lf()'fj I'JM;)~2D'J9 yn(~ 

BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 2,00 33% 

MSB - Energiförbrukning 2017- 2.00 33% 

MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2020 

(procent) 45.00% 0% 

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 

Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska uppfylla 
EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021 

Grönt - Målet är uppfyllt::: 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt::: 1 Rött - Målet är inte uppfyllt::: O 

Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2020 (procent) 

Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta antalet 
personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla förvaltningar, dividerat 
med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna . 

Grönt: 45 % - 100 % fossilfria bilar Gult: 35% - 44,9% fossilfria bilar Rött : O % - 34,9 % fossilfria bilar 

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning 2017-

Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter, ska inte öka i jämförelse med föregående år, inom 
kommunens fastigheter. 

Grönt: ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år (::: 2) 

Gult: maximalt 1-% ökning i jämförelse med föregående år (::: 1) 

Rött: mer än 1-% ökning i jämförelse med föregående år (::: O) 

Utveckling och lärande - Perspektiv 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 

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

Indikator/Indikatorer 

, 
l!i d l!~; (c) "''' I.fih:l ~ 'o l· o J.(),~() VI!{r. 

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -

ansvar och inflytande 2,00 50% 

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -

kunskapsnivå 2,00 50% 

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande 

~ Salems 
' ,' kommun 
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Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna skolans 
arbete 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål- kunskapsnivå 

Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - O poäng 

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Indikator/Indikatorer 

lilD1 !iil~<)j'f,r.J l'j-:;Ir:.h< ~ipJD 

Personal- Avgångna tillsvidareanställda (procent) 

Personal - Tillsvidareanställningar (procent) 88.00% 

Personal - Total rekryteringsförmåga (antal 

sökande/tjänst) 12.00 

Personal- Total sjukfrånvaro jämförelse 

Stockholms län (procent) 

Beskrivning: Personal- Avgångna tillsvidareanställda (procent) 

'!i!I': 

25% 

25% 

25% 

25% 

Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med 
antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det 
senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. 

Genomsnittet för Stockholms län var 15% år 2017. Detta ger följande målintervaller: 

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre 

Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2 procentenheter 

Rött: Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter 

Beskrivning: Personal- Tillsvidareanställningar (procent) 

Andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen . 

Grönt - 88 % eller högre Gult - 85,1-87,9 % Rött - 85 % eller lägre 

Beskrivning: Personal- Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst) 

Antal sökande per tjänst 

Grönt - 12 sökande eller fler Gult - 9-11 sökande Rött - 8 eller färre sökande 

Beskrivning: Personal- Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent) 

Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse. (2017 - 6,6 
%) 

Grönt - Bättre än genomsnittet 

Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter 

Rött - Mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter 

Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse. (2017 -
6,6%) 

k815JU. 20 19· 10-24 14 00 

S Salems 
'. kommun 

5 
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Ekonomi - Perspektiv 

8. Kommunens övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats 

Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn . 

Indikator/Indikatorer 

, 
lHdll(' \~Q llnfll'}:l l ,l~ ~ i)~i) 

~ -
Ekonomi - Skattesats 

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats 

Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn. 

Grönt - lika eller lägre (2016 - 19,86) Gult - 1-9 öre högre Rött - 10 öre eller högre 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Indikator/Indikatorer 

. p 

lTl ID~i1~ Q ·lin-1J \j.n6l:y:6~ 

Ekonomi - långfristiga skulder/invånare 

Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 1.00% 

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare 

Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat med antal invånare. Nyckeltalet jämförs med 
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, taget ur Kolada exklusive kommunkoncern och exkl 
VA-lån. Referensvärde Sthlms län 2016: 22529 kr/inv. 

Vll\~ 

100% 

11111 '; 

40% 

60% 

Grönt - Lika med eller lägre (22 529 kr för Sthlms län 2016) Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller 
högre 

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 

Kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 % av skatter och bidrag exkl VA. 

Grönt - 1 % eller högre Gult - 0,5-0,99 % Rött - 0,49 % eller lägre 

,'.~' Salems Q kommun 
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RESULTATRÄKNING 

Tkr Bokslut Budget *Prognos "Budget Plan Plan 

Ar 2018 Ar 2019 Ar 2019 Ar 2020 Ar 2021 Ar 2022 

Verksamhetens intäkter 278261 280408 285386 250554 250638 250765 

Verksamhetens kostnader -1157291 -1161545 -1175288 -1186997 -1214607 -1243198 

Verksamh nettokostn exkl. avskrivningar -879030 -881137 -889902 -936443 -963969 -992433 

Avskrivningar -49531 -55419 -52381 -56531 -56338 -67857 

Verksamhetens nettokostnader (A) -928561 -936556 -942283 -992974 -1020307 -1060290 

Skatteintäkter 796929 826541 827 354 838273 865021 898757 

Generella statsbidrag och utjämning 145251 155757 155322 170204 167830 169968 

Summa skatteintäkter och bidrag (B) 942180 982298 982676 1008477 1032851 1068725 

Verksamhetens resultat (A+B) 13 619 45742 40393 15503 12544 8435 

Finansiella intäkter 11655 128 4144 , 990 2890 2915 

Finansiella kostnader -5330 -6955 -7142 -9404 -11181 -12221 

Summa finansnetto (e) 6325 -6827 -2998 -8414 -8291 -9306 

Resultat efter finansiella poster (A+B+e) 19944 38915 37395 7089 4253 -871 

Extraordinära poster O O 36261 O O O 

Arets resultat 19944 38915 73 656 7089 4253 -871 

Ärets resultat exkl. VA inkl. mark-/ 

fastighetsförsäljningar 18677 37950 72691 7028 5164 446 

Arets resultat exkl. VA och exkl. mark-/ 

fastighetsförsäljningar 18768 9843 6854 7028 5164 446 

Resultat exkl. VA och markfärsäljn./skatter & bidrag 1,99% 1,00% 0,10% 0,10% 0,50% 0,04% 

*Prognos utifrån delår (per juli-2019 ) 
**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2019 till 2020 
efter årsbokslutet. Bruttointäkter och bruttokostnader kommer att justeras efter 
detaljbudgetsarbete. 

Dt. 2019-10-23 
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DRIFTREDOVISNING 
Tkr Bokslut Budget *Prognos **Budget Plan Plan 

Är 2018 Är 2019 Är 2019 Är 2020 Är 2021 Är 2022 

KOMMUNSTYRELSEN 
Intäkter 7596 8181 5359 8181 8181 8181 
Kostnader -65290 -68798 -68551 -73006 -74344 -76011 
Nettokostnader -57695 -60617 -63192 -64825 -66163 -67830 

MIUÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALT. (exkl. VA & tomtförsäljn.) 
Intäkter 36880 41880 42356 41816 41829 41156 
Kostnader -108715 -108467 -111064 -111340 -111 219 -114699 
Nettokostnader -71835 -66587 -68708 -69524 -69390 -73543 

TOMTFÖRSÄUNING 
Intäkter O 29207 30676 O O O 
Kostnader -91 -1100 -1100 O O O 
Nettokostnader -91 28107 29576 · O O O 

VA-VERKSAMHET 
Intäkter 24342 26685 26685 26468 26539 27299 
Kostnader -23075 -25720 -25720 1 -26407 -27450 -28616 
Nettokostnader 1267 965 965 61 -911 -1317 

BYGG- OCH MIUÖNÄMND 
Intäkter 3786 3498 3711 3498 3498 3498 
Kostnader -5994 -6653 -7409 -6762 -6869 -6978 
Nettokostnader -2209 -3155 -3698 -3264 -3371 -3480 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 
Intäkter 2125 665 665 665 665 705 
Kostnader -16205 -17614 -15914 -15401 -15731 -16435 
Nettokostnader -14080 -16949 -15249 -14736 -15066 -15730 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 
Intäkter 389550 390323 392115 390323 390323 390323 
Kostnader -846289 -859481 -858522 -870808 -878008 -891272 
Nettokostnader -456739 -469158 -466407 -480485 -487685 -500949 

SOCIALNÄMND 
Intäkter 156189 122844 126502 122844 122844 122844 
Kostnader -419175 -408541 -417371 -422102 -436033 -451398 
Nettokostnader -262986 -285697 -290869 -299258 -313189 -328554 

REVISORERNA 
Kostnader -608 -658 -658 -654 -656 -659 
Nettokostnader -608 -658 -658 -654 -656 -659 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
Intäkter 366 150 140 150 150 150 
Kostnader -1248 -1933 -1923 -1910 -1910 -1911 
Nettokostnader -882 -1783 -1783 -1760 -1760 -1761 

FINANS 
Intäkter 979404 1006731 1177 097 1032910 1057284 1093158 
Kostnader -93602 -92285 -223419 -91376 -94840 -100206 
Nettokostnader 885801 914447 953678 941534 962444 992952 

Ärets resultat inkl. VA 19944 38915 73655 7089 4253 -871 
Arets resultat exkl. VA 18676 37950 72690 7028 5164 446 

*Prognos utifrån delår (per juli-2019 ) 

**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2019 
till 2020 efter årsbokslutet. Bruttointäkter och bruttokostnader kommer att justeras efter 

deta Ijbudgetsa rbete. 

Dt. 2019-10-23 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Tkr. Bokslut Budget *Prognos **Budget Plan Plan 

2018 Ar 2019 Ar 2019 Ar 2020 Ar 2021 Ar 2022 
Tkr. Tkr. Tkr. Tkr. Tkr. Tkr. 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING 
Inkomster O O O O O O 
Utgifter -3834 -7101 -3656 -6450 -1350 -1350 
Nettoutgifter -3834 -7101 -3656 -6450 -1350 -1350 

MIUÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING (exkl. VA & Mark, Inkl. expl. gata) 
Inkomster 2207 27866 9375 7061 1561 3933 
Utgifter -83067 -272117 -174548 -171396 -201400 -94050 
Nettoutgifter -80859 -244251 -165173 -164 335 -199839 -90117 

MIUÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( Mark) 
Inkomster O O O O O O 
Utgifter 244 O O O O O 
Nettoutgifter 244 O O O O O 

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploaterlngar VA) 

Inkomster 15215 13120 3500 11 040 3018 3900 
Utgifter -16442 -57479 -31763 : -S 730 -10 026 -16097 
Nettoutgifter -1228 -44359 -28263 : 5310 -7008 -12197 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 
Inkomster 247 O O O O O 
Utgifter -403 -270 -270 -8500 -150 -1750 
Nettoutgifter -155 -270 -270 -8500 -150 -1750 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 
Inkomster 760 O O O O O 
Utgifter -2976 -1670 -1670 -17553 -21800 -39800 
Nettoutgifter -2217 -1670 -1670 -17553 -21800 -39800 

SOCIALNÄMND 
Inkomster O O O O O O 
Utgifter -869 -5445 -4385 ' -3100 -2450 -600 
Nettoutgifter -869 -5445 -4385 -3100 -2450 -600 

TOTALA INKOMSTER 18428 40986 12875 . 18101 4579 7833 

TOTALA UTGIFTER -107347 -344082 -216292 -212729 -237176 -153647 

NETTOUTGIFTER -88919 -303096 -203417 -194628 -232597 -145814 

Exploatering VA - totalt netto 10685 -1633 -6822 
Exploatering gata - totalt netto 615 -18739 -25067 
Exploatering mork - totalt netto -2747 33000 -3850 

* Prognos utifrån delår (per juli-2019 ) 
**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2019 till 

2020 efter årsbokslutet. Bruttointäkter och bruttokostnader kommer att justeras efter 

detaljbudgetsarbete. 

Dt. 2019-10-23 
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Sammanställning investeringar per nämnd/förvaltning 
Initierande Nämnd ~:~fJ~'~~'~'~'--~""' "-=-,"""~ ., '.;.!:;;:z.~'" ~!IF·--:;~;;< .... ~,.,.-
BOM O O O O O 

BoU 79153 17553 21 800 39800 4300 

KOF 10400 8500 150 1750 150 

KS 9150 6450 1 350 1350 100 

Soc 6150 3100 2450 600 1 200 

TU 427225 170325 186475 70425 32025 

Totalsumma 532078 205928 212225 113925 37775 

.... 
N 



Initierande 
Nämnd 

BoU 

BoU 

BoU 

BoU 

BoU 
1800-

BoU 

BoU 

BoU 

BoU 

BoU 

BoU 

Totalt SoU 

KOF 

IKOF 

2019-10-28 

Samtliga invest~~il'1g(l! tör år 2020-2022 

Löp
nummer 

Underi 
Huvud- Indelnin 
indeln I g I Verksamhetsnamn 

BoU 

Pott 
verksamhetsanpassning 

Fast invl lokaler och köksmaskiner 

2] BoU ! lnventa~ Tillfälliga förskolelokaler 

31 BoU I lnve..':l!a ~ ~~r.:':!:~ch utbildning 

4 BoU ! Lokaiani Samtliga förskolor 

Projektnamn 

Möbler mm 

Pott BOU för inventarier 

II ',ut:"'t:, förskolor. 

Till fullmäktige. investeringar med belopp 
under 

Kortfattad Projektbeskrivning 

I lIlv~rm:Ul~r till sexnya 
,förskoleavdelningar med övriga 
utrymmen (skötbord mfl. inventarier) 
samt inne- och utelek. 

! Pott inkl utökning år 2018. ny- och 
. , ... I av inventarier 

Ljudabsorbenter alla förskolor. Prio 
i bör vara Sysslagården, Skyttorp och 
Ängstäppan. Prio 1 Lagkrav . 

, (nroi"kl"ring) 

8400 2800 

1000 1 1000 

3 000 r- 10~01 

SOO ! 500 

2019-10-16 

-
2800 2800 2800 

o o 500 

1000 1000 1000 

o' o o 
l" --1 

5 ' 
, . i Gungorllekplats. Prio 3 

~ Markar~ Rönni.r:t.§1e s~~ _____ ~ungorllekplats .. __ . ____ ..... _ ... _ .. _ .... _1i.verk~<3..!!.'_~!~_lJ.~~.9..~I.~g:. 
r-----r-- l 

6 , 

BoU 

BoU ! Mar~Övriga grundskolor ! Gungor/lekplats ,För lekutrustning till skolor 

7 IT ' IT 
II . Skyttorp och I -------- T3~irJ~rttJ~~rcl~(1p~~fÖr~k~la)~airJt ' 

I "aga'g,,,den i Smartboards och datorskärmar j 3 datorskärmar till Skyttorps förskola 

8 MSB 

9 MSB 

10 MSB 

11 ' MSB 

Renovering befintliga 
Fast invi förskolor 

Markart 

! Markartl Förskolor 

i M"rk"rl'J S"mlli"" förskolor 

121 MSB I Markar~" 

I i j 
141 KOF 1 KOF 

15 J MSB l Fastinvj Säby sporthall 

, Plan för projektering och 
i upprustning av förskoloma. 

I Fler P-platser 

! Lekutrustning samtliga förskolor 

! <:nl"k"rIrI förskolor. 

Utjämning av marken vid 
! #'~, 

IwalltetssaKnng och upprustning av 
förskolor (invändigt) och 
förskolegårdar (utvändigt). Avser 
framför allt 
byggnad. Fastighetsstrategi ska tas 
fram till KS TU. 

Markarbete - fler P-platser. Prio 1 
Säkerhet. 

' ~~"I',u.~~.rt:onrng och upprustning I av utrustning för förskolorna 

I Solskydd till alla förskolor. Prio: 1 
j Lagkrav • 

Markarbete utjämning av marken vid i 
berget för att undvika snubbelskador 
L:iåJ;;tt~. ~.;. . . . . . . 

Investeringspott KOF - ordinarie pott 
. = 150 tkr/år. Mindre investeringar 

Ilnvesteringspott KOF I som ej når 50 tkr. 

l Nytt/ren hall golv i Nytt sportgolv 

300 1___ 300_ 
300 300 

103 103 

63000 9000 

200 200 

1 500 1 500 

750 750 

100 100 

79153 17 553 

o 
O 

o 

18000 

o 
O 

o 

36000 

Oi O' 

O! O, 

Oi O 

O O 

21800 39800 

450 ] 150] 1501 150 / 

650 l _ 650 I __ OL__ O 

o 
O 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

4300 

150 

O 

-"' 
~ 



Till fullmäkf d bel 
.;Jalll"lI~a IIly.:;;;o:»u'''II~al lVI al 'U'U-'U" underramperioden 

Initierande Löp-I Huvud- II ~~:'~1n I ... 
Nämnd nummer indeln ,g Verksamhetsnamn Projektnamn Kortfattad Projektbeskrivning . I : ..... '1 -,",- •• !' .: : . !.. ' .. '1._ , 1-----+---+-- ---f'--+---- ---- --+---''------- -----;---:--''--- - --'''----1-' .. '"~,,,:r.:, 1'1'! ::r.~;r.r.::;,':'I'r, •• m , • • ttä: .. r " , " ",' .................... "";,, ...... ,,',!?, ",ar. ." .. , ....... ,,, .. . 

! l I Ilshockyförbundet har efter besiktning I I I I 
I I : hösten 2017 konstaterat att sargen I I 
II ! II med tillhörande ytor som spelarbås, I I I l I , I i domarbås mm år i behov av byte. I 

i I ! ' ! I Ishallen är från 1983 och har ej bytt ! I I 11 

i I ! I i I sarg sedan dess. Uppgift f~ån . I I I I 
i ,,, I 'l ' ,Botkyrka åtgard 2016. Projektenng I 1-' l' ' 

~~--+---T·· MSB _·I !":3~·!!§!·~ll~allen - ___ ~2'!~~~~~~\!-f!1~ ------.--i ~;å~~yttörp -ri;;-s-fö-;:s~-in-ne-r ----- J

1 

________ ~.90 --2 ,-------0 t __ 1 _3~0 ---------2. 

I 'I I i I Pistolskytteklubbens lokal i kallaren. I I 
I i i . I Förslag är att etablera en ny lokal i I i I 
i I I I ! Skgsängsskolans källare. I j I 
i i I i Anpassningså~gärder l! 
, , i i ' 'I betonghåltagmng , balk, ev I I 

I 
I ! j ! . eldragning samt hyllsystem till I I 
I 

i I Skyttelokal flytt till I angränsande lokal för skolans '1 . I 
KOF ! 19 MSB j Fastigh Skogsängsskolan !Skogsängsskolan I material. I 3.0.0 D D! 3.0.0 1 D l----·r---·I

I 

- ---.--.. ------1-
1 
-- -- F~r~~~=~:b~E~: ---..... --r-·---,I--... -... --l----·-·--.. -r-----. 

i . spel. Under de månader där det är I ! 

, I mörkt på kvällama sept-april i I ! 
I I hänvisas RSFs lag till Berga I 'I 

' I bollplan. Finns beslut från 2006 om I 
1 1 att ej tillåta. belysning och ~egränsa I 
I I ! spel på Prastboda. Beslut l kf 2.018 i I 
I 

I I efter diskussion om oprövning av 1 I ' 
I ! beslut 2006. Nytt staket tillkommer. ! ! 

I ! . ! Tillägg för markarbete och I I 
I ,I i ! biofillmaterial samt trafikåtgärder ! i ' 

KOF 21 1 MSB !Gata Iprästboda !Utveckling Prästboda bollplan 1201909 7700 1 7700 0 i O! O 

.... 
~ 

I , I ! I 
Totalt KOF ! I 10400 1 8500 1501 1750 150 

KS 22 i KS i HR I Kommungemensam j!ntegration av lönesystem I Integration av lönesystem 1 .oDD I 1(~OO I O l O I O 

I I I Kommunstyrelseförvaltning I För inköp av inventarier/möbler till I I I I 
KS 23 KS i Inventa~ en Pott för inventarier KSF 300 i 100 I 100 i 100! 100 

I I I : 'I I ' I . i I Fastighetsnät FSK till stöd för utökad 'I 'I 'I' 

KS Kommungemensam ! Datortäthet FSK I datortäthet (1 :5) 45.0 ' 450 D j D D 

I I I l iT-pott, bl a trådlös~, radiolänk, I I i I I, , j mobiler, plattor, sWItchar, . . ! , , 

KS ----i 25
1 KS l iT l !T-enheten I ~:~:;~:~~:ikommunens 1 1~~!~:s:~~~~;t:::~nteklarar I 2250

1 750i-·----~g1----~?~----~ 
~~ 1 ~~ i--- ~i --'- I ~SF -mI ~:::~~::::~::;-·---f:::;S::~e~ppdatering m---... - I ~~~:a~:~~::~:k~nOmiSYs-;~-- ... -mT .------~:~~ l-- ' -~~~ r-·----·- 5D~!---~9~t-----~ 
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Samtliga investeringar tör år 2020-2022 Till fullmäktige, investeringar med belopp 
under 2019-10-16 

KS 28 ! KS ! KSF l Kommunn .. mpn""n 

KS 29 ! KS IKS i Knmm, 

Totalt KS 

Soc 

Isoc 

Soc 

Soc 

l~?~:::····· 

Soc 

Totalt Soc 

TU 

TU 

TU 
ITU 

TU 
ITU 

2019-10-28 

30 1 MSB !FastinvjFastighet 

31 MSB l Funktio~ FUnI\IIUI"""U""LlIIII\j 

32 Soc l Funktio~ Fun"llon _;:'4 

331 Soc l lnventa~: 
341 Soc 1Ny serve Fil 

35' Soc lÄldreoni )Il 

36 MSB l Fast invi Kommunala 

37 MSB j Fast invf Kommunala !i"!~!I[JlI~t ~1 

~~ 
39 1 MSB 

40 MSB 
41 MSB 

Fast invl Förskola S Hallsta 

I Fasti~ 

! Fast ~nvl Fastighet 
i Fast Invl Ny skola 

. Beslutsstödssystem, mål- och 
i budget. 

E 

i Bostäder socialt behov 

!Gläntan 

! Enligt separat spec 

'" '\I'" """, v för KS beslut om 
I nyttjande 

Flera klienter står på kö till socialt 
' kontrakt. 

jVentilation till 
r--------
I Tnm::.rC'''''~~-_ -; _ ~._ .. ~U~:~.I . I!Jr.l~VClYYCU samt en ny 

,Ny teknik, inventarier, Säby, Salarp, 
. 1 Skönvik - möbler 10 avd, kök, 

9150 

o 
o 

400 

o o o 

2500 o' o o 

6450 1350 1350 100 

o o o o 
o o o o 

o, 400 o o 

l Enligt separat spec l samlingsrum, Söderby inventarier l 3 000 l 1 450 l 950 l 600 l 600 

TI'~~~'~t~'ri'~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I§~:~~:~:~~~~~:~~:[~~~~i~~j~~::::::::::::::T:::::::::: ::::::::~~~L:::::::::::::::::~C:::::::::::s.~~]:::::::: ::::::::::~L::::::::::::::::~I 
Övrigt, inventarier reinvesteringar, 
matvagnar, möbler, tekniska 

1 Enligt separat spec hjälpmedel, sängar och vitvaror 2250 i 1 650 

i F'!!';liohetsunderhå!! 

Förskola S Hallsta 

'21110 

I pklJtrlldninn 

INy skola, 

Summabudgeteri, '\I 

Verksamhetsanpassllll'\jl 
..... •. .. , r enligt lag. 

Summa budgetering Reinvesteringar 
utifrån underhållsplan. Detta avser 
den s k 75-kronan som utgår per 
kvadratmeter, 

Grundinvestering. Förskolan ska 
I byggas och drivas av extern akt~.r. 

r 21110 

Upprustning, utbyte till ny, utvändig 
lekutrustning inom kommunens 

iGru 

6150 

6000 

16950 

46000 

600 

1200 

280500 

3100 

2000 

5650 

o 
300 

400 
141 500 

600 1 

2450 

2000 

5650 

22000 

300 

400 

139000! 

o 

600 

2000 

5650 

24000 

O 

400 

o 

600 

1200 

2000 

5650 

o 
O 

400 

o 

..... 
CJ1 
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Samtliga investeringar för år 2020-2022 Till fullmäktige . investeringar med belopp 
under 

~~ I I Initierande Löp- ndelnin 1 
Nämnd g Verksamhetsnamn Projektnamn Kortfattad Projektbeskrivning 

TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

Ifu _ 

TU 

ITU 

TU 

TU 

42 MSB Fast inv! Fastighet 

43 1 MSB I Fast invl Kök 

Säby sim- och sporthall 
44] MSB __ J Fast inv!grundreno 

45 1 MSB ! Fast invi Fastighet & Gata 

47 1 MSB i Gatuinv~ Gatuinvest övrigt 

48 1 MSB I Gatuinv! Gatuinvest övrigt 

r--- I 
' 49 MSB I Gatuinv~ Gatuinvest övrigt 

50 I MSB l Gatuin-,,! Gatuinvest övrigt 

51 1 MSB 1 Gatuinvi Gatuinvest övrigt 

521 MSB I Gatuinv! Gatuinvest övrigt 

-53fMSB T Gatuinvl Gatuinvest övrigt 

54 1 MSB IMSB !MSB 

55 1 MSB IMSB !MSB 

TU i 56 1 MSB _~ IGata 

I ~lJ._----.. ----~---- ~!.1--MS~,_~~_ f Fastigh_et __ _ 

TU ! 59 1 MSB IMSB i Gata 

ITU I 60 j VA IVA 

2019-10-28 

OVK _:!otn;;rm>r 

.. ,~IIt::a~l'\ldV & 

I", J Säby simhall 

I Tilloanoliohet & trygghet 

In 

! ~!:Ihlh. ..... I;';', 
III!::I 

Gatuinvest övrigt 

Gatuinvest övrigt 

rC::lI 

Ir:!f""' •• ;:" 

! Utbyte av maskiner 

MSB UheUllIIlUSUULL 

Ny- och återanskaffning av 
inventarier 

Rondell Fågelsången - Salems 
centrum 

[Sa;;dtiii 

I Utdikning vid vägar 

t underhåll 

. Genomföra åtgärder för att få 
godkända anläggningar avseende 
obligatorisk veniUationskontrol1. 61 
av 63 anläggningar ej godkända. ny 

' besiktning sker 2019. Konsekvens 
kan bli alt verksamhet föreläggs vid 
vite av Arbetsmiljöverket att åtgärda 
brister. 

Pott för åtgärder kök. 

Materialbrister pga ålder på bassäng 
och hall samt svagheter i 
reningsverk. Flyttat från separat rad: 
Indexering 10 procent samt 
ventilation. Konsekvens: kan ej 

! byggas. Awaktar Salems Centrum
!projektet. 

I Pott för befrämjande av tillgänglighet , 
l&trygghet ' 

I Belysningsstolp~r 10 tkrlst x -3500 st 
jinkl register. Markeri 

_yrUII!:h 
l kommunöverariodllUC 

Utbyte av uttjänt utrustning till fordon 
och maskiner 

Besiktning och upprustning 
allmänna och' 

TrafiksäkerJle"""y"ruer 

Utbyggnad GC-vägar. TUs 
stråk 6-8 i GC-plan 

LlJtbyte_~iiiilaskin~i 
Genomföra utredningar inom MSB 
som är i förstudiefasen och inte 
täcks aven investerir 

Ny- och återanskaffning av 
inventerier 

i Förbinda nya bostadsområdet med 
Iden nya skolan Fågelsången och 
I idrottshallen. Markeringsbelopp. TU
i ärende om lämplig tidsplan senast 
I oktober 2019. 

1 Utbyte av~an~~«! 
irt lent 

II Dika ut vid kommunens vägar för 
förlänga livslängden på våra vägar 

I underhåll från driften 

2019-10-16 

8600 5200 1700 1700 1700 

5400 1800 1800 1800 1800 

15750 1 0 1 1000J 147501 O 

2700 1 900 1 900 / 900 1 900 

3000 I 1 oooL~~gl 1 000 L-~1 C;; 

6000 1 2 '000 1 2000 1 2000 1 1000 

300 1 1001 1001 100 1 150 

1 200 1 400 1 400 1 400 1 400 

600 1 200 1 ___ 200i 200 1 _____ 200 

6000 1~_ 2000 1 2000 1 .. __ 10000 

500 1~~ 2001 200[~~Q 

900 1 300 1 300 / 300 1 300 
I I ---j---'-

450] 1501 150) 150 1 150 

7500 1 O 

150 1 150 

700 1 700 
6 000 r---2000] 

0 1 7500 

0 1 O 

0 1 O 

_._ 2 000 I 2 ririril 

O 
O 

O 

2000 

4 



Inftierande 
Nämnd 

TU 

TU 

TU 

Totalt TU 

Totalsumma 

2019-10-28 

för år 2020-2022 

Reinvesterinoar VA-nätet 

Till fullmäktige, investeringar med belopp 
under 

av dag- • spill-

1200 

225 

427225 

532078 

400 400 1 400 j 400 

75 75 75 75 

170325 186475 70425 32025 

205928 212225 113925 37775 

...... 
-..j 
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Fågelsången skola och idrottshall 
Belopp i mnkr 

PRELIMINÄRT GODKÄNT TIDIGARE (ramberedning och KS Summa 
TU) Totalt Till 2018 Till 2019 2020-2021 2020 2021 
Enligt spec inför budgetberedningen 384,0 56,0 71,3 256,8 141,5 115,3 
Läktare och solceller på tak 9,3 9,3 9,3 

SUMMA PRELIMINÄRT GODKÄNT 393,3 56,0 71,3 266,1 141,5 124,6 

Tilläggsäskanden budgetberedning 2019-2021 som ej finns 
med i ovan 

Inventarier (lösa för skolverksamheten, ej fast monterade) 12,5 12,5 12,5 
IT (nätverk, routrar, switchar mm) 0,7 0,7 0,7 .... 
Inventarier (lösa för kultur- och fritidsverksamheten, ej fast 00 

monterade) 1,3 1,3 1,3 

SUMMA 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 14,5 

TOTAL T projektet 407,8 56,0 71,3 280,6 141,5 139,0 



Investeringar år 2020-2022 alla nämnder efter budgetberedning 

2019-10-16 

Utveckling av Prästboda bollplan 
2019 2020 Totalt projektet 

Konstgräs i budget 4000 4000 
Toalett och förråd i budget 1 800 1 800 
Belysning och staket i budget 3900 3900 
Kostnader för markarbete och 
biofillmaterial samt trafikåtgärder. 3800 3800 

Totalt 5800 7700 13500 
~---- - - - - - ----

För att genomföra en kostnadseffektivare lösning och minska åtgärdstider för boende i 
området föreslås att båda projekten genomförs samtidigt, med 
projektering/upphandling under resterande del av 2019 samt åtgärder under 2020 för 
färdigställande under kvartal 2 år 2020. 

.... 
cc 

1 
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Exploateringsredovisning ramar 2020-2022 2019-10-10 

Uppräknad Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Avvikelse 

totalram ack tom helår 1) helår helår helår helår >= prognos mot 
2019 2018 2019 2019 2020 20121 2022 2023 totalram 

VA samtliga projekt 
Ränninge 1 :583 70 o 100 o 70 o o o o 
Karlskronaviken -8982 -8898 -13114 -4002 3000 918 o o o 
Solliden -11 880 -4226 -24128 -16624 6970 1100 900 o o 
Heliodal -10830 -6911 1120 1500 1 000 1000 1000 346 8765 
Sädra Hallsta 4107 O O O -355 -3750 2000 6212 O 
Säderby arbetsplatsområde 887 -132 O O O O O O -1 019 
Ränninge centrum -13000 -11 572 O O O O O O 1428 
Ränninge kungsgård -11 323 O -1500 -500 O -751 -7772 -2300 O 
Sädra Ekdalen 900 O -1600 O O -150 -2950 4000 O 
Salems Centrum O O O O O O O O O 
IFårhagen 1549 1402 O O O O O O -147 
Summa VA -48502 -30337 -39122 -19626 10685 -1633 -6822 8258 9027 

Gata samtliga projekt 
Ränninge 1 :583 O O O O O O O O O 
Karlskronaviken -19388 -14702 -26108 -11 491 1 311 1 561 3933 O O' 
Solliden -13026 -6105 -13018 -12671 5750 O O O O 
Heliodal -16750 -37879 O O O O O O -21129 
Södra Hallsta -26100 -254 -2346 -1300 -1 446 -18,700 -4400 O O 
Söderby arbetsplatsområde -300 -304 O O O O O O -4 
Ränninge centrum -23725 4387 -10523 -10300 -5000 O O O 12812 
Ränninge kungsgård -20394 O -2000 -500 O -1 000 -15375 -3519 O 
Sädra Ekdalen -14225 O -3000 O O -600 -9225 -4400 O 
Salems Centrum O O O O O O O O O 
Fårhagen O -85 O 85 O O O O O 
Summa Gata -133908 -54 942 -56995 -36177 615 -18: 739 -25067 -7919 -8321 

Mark samtliga projekt 
Rönninge 1 :583 -1100 -3031 O 4000 O O O O 2069 
Karlskronaviken 5322 -562 -100 O 5522 O O O -362 
Solliden -1267 -1140 935 -500 373 O O O O 
Heliodal -300 -1533 O O O O O O -1 233 
Södra Hallsta 82221 -16819 O -5000 -5000 3~1 000 -3000 79300 260 
Säderby arbetsplatsområde 9574 11660 O O O O O O 2086 
Ränninge centrum 11435 -1660 12100 O O O O O -13095 
Ränninge kungsgård -4200 -458 -1000 -100 -3642 O O O O 
Sädra Ekdalen 3150 O O O O O -850 4000 O 
Salems Centrum O O O O O O O O O 
Fårhagen 18650 -23 O 18700 O O O O 27 
Summa Mark 123485 -13566 11935 17100 -2747 3~1 000 -3850 83300 -10248 

Netto per projekt 
Rönninge 1 :583 -1030 -3031 100 4000 70 O O O 2069 
Karlskronaviken -23048 -24162 -39322 -15493 9833 2 479 3933 O -362 
Solliden -26173 -11 471 -36 211 -29795 13093 1 100 900 O O 
Heliodal -27880 -46323 1120 1500 1000 1 000 1000 346 -13597 
Södra Hallsta 60228 -17073 -2346 -6300 -6801 10550 -5400 85512 260 
Söderby arbetsplatsområde 10161 11224 O O O O O O 1063 
Ränninge centrum -25290 -8845 1577 -10300 -5000 O O O 1 145 
Ränninge kungsgård -35917 -458 -4500 -1100 -3642 -1 751 -23147 -5819 O 
Södra Ekdalen -10175 O -4600 O O -750 -13025 3600 O 
Salems Centrum O O O O O O O O O 
Fårhagen 20199 1294 O 18785 O O O O -120 
Totalt samtliga projekt 
netto -58925 -98845 -84182 -38703 8553 1:1 628 -35 739 83639 -9542 

Notera att Salem C är 
exkluderat från 
sammanställningen då 
förhandlingar pågår och 
projektomfattningen med 
dess budget går inte att 
fastställa just nu. 

Rönninge C har fått en ny 
totalram efter 
ramberedningen där KS 
20190527 beslutat att utöka 
budgeten med 13.7 mnkr till 
följd av tillkommande 
gatukostnader. 
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Kommunstyrelsen 
Nämndens ordförande: Lennart Kalden?n \(M\) 

Mål och budget 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Sa lems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

la. Nämndmål kommunstyrelsen - Tillgänglighet 

Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de 
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga tillgänglighet. 

Indikator/Indikatorer 

I ~, 

1 i1~ft:n~')J'JlJ~ I '}:'1, '~I ~ ~!)ll) . 
Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 

;YUS\ 

50% 

50% 

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom 
tre dagar. 

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i 

procent. 

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1- 89,9 % Rött - 80 % eller lägre 

l ~ali1rl na SJC\:.iin 2019·10·23 15'27 

~salems 
. . kommun 
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lb. Nämndmål kommunstyrelsen - Information och dialog 

Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de 
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga information och dialog. 

Indikator/Indikatorer 

I 1,1 . Wi:) \<H/ ilul'lb, d:} ), 1)'51) 

Tillgänglighet/kommunikation - "Sa lems kommun 

informerar" 85.00% 

Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats 59.00% 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - "Sa lems kommun informerar" 

Andel medborgare som läser "Sa lems kommun informerar". Mäts varje år i SCB:s 
Medborgarundersökning. 

Grönt - 85 % eller högre Gult - 80,1 - 84,9 % Rött - 80 % eller lägre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats 

Ijl!\~ 

50% 

50% 

Besök på kommunens webbplats. Andel av kommunens invånare som besöker kommunens webbplats. 
Mäts varje år i SCB:s Medborgarundersökning. 

Grönt - 59 % eller högre Gult - 55,S - 58,9 % Rött - 55 % eller lägre 

le. Nämndmål kommunstyrelsen - Effektivitet 

Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgare och lokala 
företag ska uppleva bästa möjliga effektivitet. 

Ind i katorllnd i katorer 

I -. ~ , 
li,~m~ I ~~'(o)~l'i.\i'i.l ~ N20 ")If!n . 

Företag - Lokalt företagsklimat (NKI-index) 70,00 50% 

Företag - Service till företag (index) 3,30 50% 

Beskrivning: Företag - Lokalt företagsklimat (NK/-index) 

Mäts med SKL:s Nöjd-kund-index-undersökning varje år. Det sammanlagda NKI-värdet från kommunens 
företag på en skala från 0-100. 

Grönt - NKI 70 eller högre Gult - NKI 62-69 Rött - NKI 61 eller lägre 

Beskrivning: Företag - Service till företag (index) 

Svenskt Näringslivs årliga företagsundersökning gällande "Lokalt företagsklimat" och där ställs följande 
fråga: Hur upplever du kommunens service till ditt företag? 

Grönt: 3,3 - 6 Gult: 2,5 - 3,2 Rött: O - 2,4 

ld. Nämndmål kommunstyrelsen -IT-system 

Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att kommunens medborgare 
och medarbetare ska ha mycket god tillgänglighet av kommunens administrativa it-system. 

~ Salems 
_'. kommun 
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Indikator/Indikatorer 

I l i l . Ij!<c\ \ :) ( rl tÖ I '/~ r'd :'! ),t)), ~) 

IT - Attacker (antal) 4.00 

IT - Internet tillgänglighet (procent) 98.00% 

IT - Support (procent) 90.00% 

Beskrivning: IT - Attacker (antal) 

Antal påverkande attacker mot Salems kommun Internetuppkopplingar under året. 

Grönt: O - 4 stycken Gult: 5-7 stycken Rött: 8 eller fler attacker 

Beskrivning: IT - Internet tillgänglighet (procent) 

Personalens tillgång till Internet under kontorstid. 

, 'ii l\1 

33% 

34% 

33% 

Grönt: 98 % eller högre under kontorstid Gult: 95 % - 97,9 % under kontorstid Rött: O % - 94,9 % under 
kontorstid 

Beskrivning: IT - Support (procent) 

Andelen påbörjade ärenden inom 4 h hos kommunens IT-support. 

Grönt: 90 % - 100 % Gult: 75 % - 89,9 % Rött: O %- 74,9 % 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

2. Nämndmål kommunstyrelsen - Trygghet och säkerhet 

Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet 
verka för att Salems kommun ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner. 

Indikator/Indikatorer 

I , 
' l)l dl]{.\~T,rr,i l'J~ ~I : , ltJ~ ~) 

Trygghet - Kontaktpolis i skolan (procent) 

Trygghet - Medborgarnas upplevda trygghet 

(index) 

Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom 

(kr/år) 

Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott (ranking i 

länet) 

Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete 

Beskrivning: Trygghet - Kontaktpolis i skolan (procent) 

Varje kommunal skola har en kontaktpolis utsedd. 

100.00% 

50.00 

1000000,00 

10,00 

100.00% 

~ )11tH 

20% 

20% 

20% 

20% 

0% 

Grönt - Alla skolor har en kontaktpolis, 100 % Gult - 1 skola har ej kontaktpolis, 99 % Rött - 2 skolor eller 
fler har ej kontaktpolis, 0-98 % 

Beskrivning: Trygghet - Medborgarnas upplevda trygghet (index) 

I(alellna Sjoo", 2019- 10 23 1527 
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Nöjd Region-Index - Trygghet (U0040s) Värdet anger medborgarnas sammanvägda upplevelse av 
trygghet i kommunen, skala 0-100. Målvärdet sätts till 50. Delvis uppnått målvärde definieras 40-49. 

Grönt - 50 poäng eller bättre. Gult - 40-49 poäng. Rött - Mindre än 40 poäng. 

Beskrivning: Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom (kr/år) 

Skadegörelse i kronor per år. 

Grönt - 1 miljon eller lägre Gult - 1,1-1,2 miljoner Rött - 1,3 miljoner eller högre 

Beskrivning: Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott (ranking i länet) 

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare. Enligt rankingen för "Öppna Jämförelser" 
gällande Trygghet och Säkerhet i förhållande till Stockholms län. 

Grönt - Ranking 1-10 Gult - Ranking 11-13 Rött - Ranking 14 eller sämre 

Beskrivning: Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete 

Samtliga kommunala objekt bedriver ett löpande systematiskt brandskyddsarbete. Avstämning sker i 
oktober varje år med hjälp av Pondus. 

Grönt - Samtliga objekt godkända, 100 % Gult - 1-2 avvikelser, 98-99 % Rött - 3 eller fler avvikelser, 0-97 
% 

Miljö - Perspektiv 

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö 

Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer 

4a. Nämndmål kommunstyrelsen - Bra boende 

Kommunstyrelsen ska verka för att skapa goda möjligheter att hitta bra boende. 

Indikatorllndikatorer 

I J • 

Boende - Bostäder (Index) 5,40 33% 

Beskrivning: Boende - Bostäder (Index) 

Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på möjligheten att hitta bra boende? 

(nytt i VP fr .o.m. 2018) Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: l.ägsta resultat för en Sthlms 
kommun (utöver Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött : O och upp till det lägsta resultatet 
(utöver Salem) för en kommun i Sthlms län 

4b. Nämndmål kommunstyrelsen - Varierande boendeformer 

Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av 
boendeformer (hyres, bostadsrätt- och småhus). 

t\at&111I3 SJojin 2019·10-231527 

~ Salems 
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Indikatorllndikatorer 

I 
Boende - Boendeformer (index) 5,10 34% 

Beskrivning: Boende - Boendeformer (index) 

Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer? 

(Nycketal fLo.m. 2018) Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms 
kommun (utöver Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: O och upp till det lägsta resultatet 
(utöver Salem) för en kommun i Sthlms län 

4c. Nämndmål kommunstyrelsen - Trivsam bebyggelse 

Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam 
bebyggelse. 

Indikatorllndikatorer 

I '[ 

Boende - Trivsam bebyggelse (index) 6,70 

Beskrivning: Boende - Trivsam bebyggelse (index) 

Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? 

33% 

(Nytt i VP fr.o.m. 2018) Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: L.ägsta resultat för en Sthlms 
kommun (utöver Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: O och upp till det lägsta resultatet 
(utöver Salem) för en kommun i Sthlms län 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

5. Nämndmål kommunstyrelsen - Olika färdmedel 

Kommunstyrelsen ska verka för att Sa lems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och 
cykel. 

Ind i katorllnd ikatorer 

I l, 

Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik 
(procent) 

Beskrivning: Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik (procent) 

50.00% 

Kommunens invånare ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång samt cykel. Mäts via SCB:s 
Medborgarundersökning årligen. Andelen invånare som tar sig till och från jobbet/skolan med 
kollektivtrafik, gång/cykel. 

Grönt - 50 % eller högre Gult - 45,1 - 49,9 % Rött - 45 % eller lägre 

Köianna SjlXiin 2019·'\0-231527 
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Utveckling och lärande - Perspektiv 

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 
Sa lems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

7. Nämndmål kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats 

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats. 

Indikator/Indikatorer 

I -" 

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang 

(HME) 

Beskrivning: Personal- Hål/bart-Medarbetar-Engagemang (HME) 

75,00 

. 

SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten. 

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0-64 

Ekonomi - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

9a. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomi i balans 

Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans. 

Indikator/Indikatorer 

I '0 

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent) 

~ . . -

100% 

'0-

100% 

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget. 
Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. 
Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med 
budget. Positiv avvikelse över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som 
utfall. 

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikl~lse på 0,1-0,9 %) Rött -
0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

9b. Nämndmål kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet 

Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat. 

I<alallna Slad ll], 2019 0 10-23 i 5 27 
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Indikator/Indikatorer 

I 
Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100% 

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första 
kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa 
nettokostnader.) Bättre än prognos över O % ska anges såsom exemplet: Posi t iv avvikelse 3,4 % = 103,4 
% som utfall. 

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än 
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos) 

ge. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens totala ekonomi för en ekonomi i balans i hela 

kommunen . 

Indikator/Indikatorer 

I Ir lHlk'i'\o) '1J 13 1'rr ,'d'f~'l1i) 
. 

Ekonomi - Följer budget kommunövergripande 

(procent) 100.00% 

Ekonomi - Prognossäkerhet kommunövergripande 

(procent) 100.00% 

Ekonomi - Skattefinansieringsgrad 100.00% 

Ekonomi - Soliditet inkl pensionsåtagande 26.30% 

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget kommunövergripande (procent) 

Ekonomi i balans definieras som att hela kommunens resultat följer budget. Hela kommunens 
helårsresultat i förhållande till budget. 

111 :« 

25% 

25% 

25% 

25% 

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött -
0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med 
budget. Positiv avvikelse över O % ska anges såsom exemplet : Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som 

utfall. 

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet kommunövergripande (procent) 

Hög prognossäkerhet definieras som att hela kommunens helårsprognos förs.ta kvartalet stämmer med 

årsbokslut. 

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än 
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos) 

Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader. Bättre än prognos över O % ska 
anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall. 

Beskrivning: Ekonomi - Skattefinansieringsgrad 

Kommunens skattefinansieringsgrad av investeringar. Genomsnittet för de SE!naste tre åren av 
procenttalet som räknas fram genom att ta resultat plus avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar. 

Grönt - 100 % eller högre Gult - 80,1-99,9 % Rött - 80 % eller lägre 
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Beskrivning: Ekonomi - Soliditet inkl pensionsåtagande 

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande N03002 i förhållande i till snittet i Stockholms län. 

Grönt - Länsgenomsnittet eller högre 

Gult - Inte lägre än 2 % under länsgenomsnittet 

Rött - Lägre än 2 % under länsgenomsnittet 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

l : l i))~:j I \1 \ : \l.l ,1 ~ ~1 \ P?iJ ':$il ' . nt.J ; I'I~, i, 

,< An )~J.D JbJ.D. ~ i) ~1) :JI:l iJlOl1 i' f:)jJ _ Ol.~ 

3 - Intäkter 1876 1955 1892 1955 1955 1955 

9 - Interna intäkter 5720 6226 3467 6226 6226 6226 

INTÄKTER 7596 8181 5359 8181 8181 8181 

4 - Kostnader/Utgifter -6345 -8375 -8450 -8655 -8859 -9068 

5 - Kostnader för arbetskraft -28493 -31615 -31357 -32019 -32656 -33656 

6 - Övr verksamhetskostnader -9048 -9491 -9543 -8794 -8827 -8827 

7 - Övr verksamhetskostnader -16418 -14624 -14503 -18845 -19309 -19767 

8 - Finansiella intäkter och 

kostnader -39 -36 -38 -36 -36 -36 

9 - Interna kostnader -4946 -4657 -4661 -4657 -4657 -4657 

KOSTNADER -65290 -68798 -68551 -73006 -74344 -76011 

Totalt -57695 -60617 -63192 -64825 -66163 -67831 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

I 
" < , 

J3!J :{.; I ~1I ;} l ld~,< i, P • Bil -).) .;) IJ ,'lw' 

).!}: f,~ 1lJJ!) J,O!!) . I.jU fl 1'1 n J.I}JTI. Y~)il~l'!.:d 

100 - KF-/KS Politik -5653 -5890 -5890 -5481 -5561 -6003 

111 - KD Stab -6173 -7488 -7488 -7319 -7391 -7502 

112 - Kommunikation -1454 -1 717 -1717 -1750 -1783 -1815 

113 - Kansliet -3177 -4275 -4175 -4260 -4360 -4463 

1141 - Ekonomienheten -7205 -8256 -8106 -8347 -8524 -8715 

1148 - Avgift SBFF -7191 -7397 -7472 -7677 -7881 -8090 

115 - HR-enheten -10 465 -10 111 -10 111 -10183 -10 349 -10537 

116 - IT-enheten -11 305 -14924 -14924 -15210 -15714 -16 106 

Medel till förfogande -5071 -558 -3308 -4600 -4600 -4600 

Kommunstyrelsen -57695 -60617 -63192 -64825 -66163 -67831 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

I 
-

n'-I !~,l ll \ : 1 Ii l ~ '1i: : 1('I B!f i)·~ : li,.Iw i; 
~i):l:3 A !1J~) ,).I}~), A I !), t) :)J:;r 'l '" I)'~1 ':1hn }i) ~J, 

111- KD Stab -o -600 -100 -100 

112 - Kommunikation -1000 -1000 

113 - Ka nsliet -106 -906 -206 

1141 - Ekonomienheten O -750 -250 -650 

115 - HR-enheten -500 -500 -1000 

116 -IT-enheten -3528 -2945 -700 -1303 -1450 -2250 

Medel till förfogande -200 -1000 -1000 -1000 

Kommunstyrelsen -3834 -7101 -3656 -4553 -1550 -2350 

g 
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Ekonomisk redogörelse 

Drift 

Den totala budgeten, exkl medel till förfogande, uppgår till ca 61 mnkr varav 7,9 mnkr avser 
kommungemensam avgift till Södertörns brandförsvar. Då brandförsvarets avgift ej kan reduceras ska 
besparingen på denna andel av omsättningen fördelas på de verksamheter kommunen mer direkt kan 
påverka. Besparingen har fördelats proportionell utifrån budgetfördelning mellan enheterna. 

Godkänd drift inklusive 1,3 procent effektivisering 

Godkänd driftsram inkl. 1,3 procents effektivisering för kommunstyrelseförvaltningen är totalt 64 827 
tkr, där KS och KF till förfogandemedel är inräknade. 

Effektiviseringen på 1,3 procent är totalt beräknad till 793 tkr. 

Vid detta scenario genomförs förslagsvis följande besparingar med åtföljande konsekvenser : 

KS/KF: mindre justeringar i mötesplaner eller utbildningsmedel - 83 tkr 

Stab/kansli och kommunikation: minskad andel konsultstöd och köpta tjänster. -203 tkr 

Ekonomienheten: reducerade personalkostnader -123 tkr. 

HR-enheten : minskad andel konsultstöd och köpta tjänster för arbetsmiljöfrågor och 
likabehandlingsplan. - 154 tkr. 

IT-enheten : teknikstöd till skolornas wifi hanteras internt istället för med extE~rn resurs -100 tkr. Justera 
kravspecifikationen för kommande leasing upphandling med avseende på teknik, support och garantier
BO tkr. 

Riskanalys KSF besparingar scenario 1 

Kommunstyrelsens förvaltning består av stabsfunktioner vars verksamheter utgör stöd och styrning av 
kommunens övriga verksamheter. Besparingar får därför, direkt eller indirekt, påverkan på kommunens 
övriga verksamheter. Kostnadsmassan består till största del av personalkostnader och kostnader för 
olika typer av avtalsbundna tjänster. Detta förslag bygger till stor del på att reducera medel för köpta 
tjänster inom de olika verksamhetsområdena och därmed göra mer arbetsuppgifter själva med befintlig 
personal - samt till viss del - att sänka ambitionsnivåerna i enheternas leverans gentemot övriga 
kommunala verksamheten. Detta riskerar att medföra ökad stress för befintliga medarbetare, ge lägre 
kvalitet på leverans till övriga förvaltningar och minska förmågan hos kommunstyrelseförvaltningen att 
leda och genomföra kommungemensamma utvecklingsinsatser. Ur ett långsiktigt perspektiv har 
kommunstyrelsen och dess förvaltning att finna arbetsformer och samarbeten som är än mer 
kostnadseffektiva - för fortsatt utveckling av kvalitet och den kommunala verksamheten . 

Scenario 2, Effektivisering 2,0 procent 

Beräknad drifts ram med ytterligare 0,7 procent effektivisering är 64 400 tkr, där KS och KF till 
förfogandemedel är inräknade. 

Effektiviseringen på 2,0 procent är totalt beräknad till 1 220 tkr. 

Vid detta scenario genomförs, utöver i scenario 1 redovisade åtgärder (793 tIkr), förslagsvis följande 
besparingar med åtföljande konsekvenser: 

KS/KF: ytterligare justeringar i mötesplaner eller utbildningsmedel - 45 tkr 

Stab/kansli och kommunikation: ytterligare reduktion av medel för konsultstöd och köpta tjänster. -109 
tkr 

Ekonomienheten: ytterligare reduktion personalkostnader- 66 tkr. 

HR-enheten : minskade medel för kommungemensam kompetensutveckling. - 83 tkr. 

IT-enheten: söka förhandla ned indexuppräkning i större leveransavtal med bia Google och Telia. -124 
tkr. 

Riskanalys KSF besparingar scenario 2 

Risken enligt scenario 1 accentueras i scenario 2 - påverkan på förvaltningens möjlighet till leverans till 
övriga kommunverksamheten och utvecklingen av denna riskerar att bli än större än i alternativ 1 . . 

Godkända investeringar 

Följande investeringar finns godkända hos kommunstyrelseförvaltningen inför budget år 2020, 
2021,2022: 

IT-pott generell 750 tkr, 750 tkr, 750 tkr 

Datortäthet förskolan 450 tkr, O tkr, O tkr 

~~aI8rHld SJc.d i!1 2019-10 -23 1 ~'27 
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Investeringsreserv 1000 tkr, O tkr, O tkr 

Integration av lönesystem 1000 tkr, O tkr, O tkr 

33 

Utbyte av stomnät i kommunens fastigheter O tkr, O tkr, 1500 tkr 

Agresso uppdatering (ekonomisystem) 650 tkr, O tkr, O tkr 

Beslutsstödsystem, mål och budget 500 tkr, O tkr, O tkr 

Inventariepott kommunstyrelseförvaltningen 100 tkr, 100 tkr, 100 tkr 

I ~a ti:::rllla Sjo.lln 2019-10-2'3 15.27 
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Verksamhetsredogörelse 

1. Omvärldsbevakning 

Ekonomi 

34 

BNP-tillväxten i Sverige bedöms bli lägre än de senaste åren. Avmattningen i den internationella 
konjunkturen, liksom sjunkande bostadsinvesteringar samt en inbromsning i offentlig konsumtion i 
Sverige, antas bidra till den svagare svenska tillväxten. Samhällsekonomin går mot ett läge av 
normalkonjunktur 2021. Sysselsättningen bedöms öka i en långsammare takt under 2019 och 
arbetslösheten beräknas vara oförändrad jämfört med 2018. Sveriges kommuner kommer att få färre 
resurser i förhållande till sitt uppdrag, beräknat på vikande tillväxt i skatteunderlaget 
(konjunkturutvecklingen stagnerar och tillväxten i antalet arbetade timmar planar ut) samtidigt som 
behovet av kommunala tjänster växer. 

Befolkning 

Stockholms län förväntas öka med nästan 1 miljon invånare fram till 2032 och beräknas då passera 3 
miljoner invånare. Även Sa lems kommun kalkylerar med ett ökat invånarantal med en ökning med ca 3 
000 invånare fram till 2030. För Sa lems del finns det med i den beslutade översiktsplanen att utöka 
antalet bostäder som i sin tur möjliggör en ökad inflyttning. Byggandet av nya bostadsområden kommer 
även innebära större behov på övrig infrastruktur, skolor, kommunikationer samt kultur- och fritidsliv. 
Enligt SCBs medborgarundersökning efterfrågas framförallt bostäder för unga och äldre. ISalem 
beräknas andelen äldre över 80 år öka med 46 procent mot 2019 fram till år 2030 och barn och unga upp 
till 15 år beräknas öka med 19 procent under samma period. 

Flyktingmottagande 

Under 2000-talet har invandringen till Sverige varit stor och var som högst år 2016. Genom återinförd 
rätt till familjeåterförening väntas fler anhöriginvandrare under de tre närmsta åren . Salem hade 45 
nyanlända i april 2019 motsvarande var i april 2018 38 personer. 

2. Lagstiftning som styr verksamheten 

Verksamheten styrs aven rad lagar och förordningar, bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, 
offentlighets- och sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen, arkiviagen, 
lagen om kommunal redovisning, plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, lagen om 
extraordinära händelser, GDPR med flera . 

3. Verksamhetsbeskrivning 

Målgrupper 

Kommuninvånare, kommunfullmäktige, nämnder, förvaltningar, politiker, tjänstemän, myndigheter, 
företag, leverantörer med flera . 

Insatser/utbud 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt 
över nämnderna,s verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 
kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- och 
kommunikationsverksamheten, utvecklingen och användandet av informations- och 
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete. 

Antal tjänster 

Under kommunstyrelsen arbetar kommunalrådet på heltid samt oppositionsrådet på deltid . På 
kommunstyrelseförvaltningen finns 36 årsarbetare. 

4. Framåtblick 

Följande insatser har kommunstyrelseförvaltningen planerat inför 2020: 

* Fortsatt arbete med nya Salem Centrum och grundskolan i Fågelsången 

* Fortsätta arbete med digitalisering av bland annat dokumenthantering 

* Fortsatt arbete med kommunens intranät 

* Fortsätta och säkerställa den nya EU-dataskyddsförordningen (GDPR) 

* Genomföra en förnyad budgetprocess 

* Förnya kommunens krisplanering 

* löneadministration genom gemensam lönenämnd tillsammans med Trosa och Håbo. 

Kalanna SJ",llJl 201>,·1 0·23 1527 
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Tekniska utskottet 
Nämndens ordförande: Lennart Kalden~n \(M\) 

Mål och budget 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål- Tillgänglighet 

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska erbjuda en hög servicenivå för kommuninvånarna . 

Indikatorllndikatorer 

l 
., 

lt) l:m~;jWifH~h'i ? , ~ -.tIJJI) .. ~ 

MSB - Handläggningstider TU -4.00% 

MSB - NKI internmätning 

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 

Beskrivning: MSB - Handläggningstider TU 

Förkortade handläggningstider mäts genom handläggningstid för bostadsanpassningsärenden och 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade som årligen ska förkortas med 4 % under en femårsperiod. 

,/ j :<\ 

20% 

20% 

30% 

30% 

Grönt - Förkortad handläggningstid med i snitt 4 % eller högre Gult -Förkortad handläggningstid med i 
snitt 3-3,9 % Rött - Förkortad handläggningstid med i snitt 2,9 % eller lägre 

Beskrivning: MSB - NKI internmätning 

NKI (nöjd kund index) ska för totalindex vid årlig internmätning inom komm unens verksamheter nå 
Södertörnsgenomsnittet eller högre. 

I(ölarina SJCdin 20 19-10-2315"28 
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Grönt - Södertörnsgenomsnitt eller högre, Gult S enheter upp till snittet, Rött - Mer än fem enheter upp 
till sn ittet 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom 
tre dagar. 

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1- 89,9 % Rött - 80% eller lägre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i 
procent. 

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet 

Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet 

Indikatorllndikatorer 

, 
MSB - Trygghetsindex utemiljö 

Beskrivning: MSB - Trygghetsindex utemiljö 

0.60 100% 

Mäts vartannat år genom SCB:s medborgarundersökning. Trygghetsindex för utemiljön skall vara lägst 
som föregående år. 

Grönt = index högre än föregående mätning, Gult = index lika eller max tio procent sämre än föregående 
mätning Rött = index mer än tio procent sämre än föregående mätning 

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur 

Sa lems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur 

Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde 

Indikatorllndikatorer 

I 11l' H!i:Il;<Ji 'il tJ I1Nrd'.l '4trf,t) I/l!\ \ 

MSB - Fastighetsunderhåll 75,00 25% 

MSB - Felanmälan 90.00% 25% 

MSB - I nfrastru ktu r 600000,00 25% 

MSB - Vinterunderhåll 25% 

Beskrivning: MSB - Fastighetsunderhåll 
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Det genomsnittliga fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter ska upp till 75 kr/kvm, drift och 
reinvestering sammanslaget. 

Grönt - 75 kr/kvm eller högre Gult - 70-74kr/kvm Rött - 69kr/kvm eller lägre 

Beskrivning: MSB - Felanmälan 

Av inkomna felanmälningar ska 90 % vara påbörjade inom 48 timmar. En felanmälan anses påbörjad då 
ärendet är registrerat i Pondus samt åtgärden är inplanerad, felsökning påbörjad eller reservdel är 
beställd. 

Grönt - 90 % eller högre påbörjat inom 48 tim Gult - 80-89,9 % påbörjade inom 48 tim Rött - 79,9 % eller 
lägre påbörjade inom 48 tim 

Beskrivning: MSB - Infrastruktur 

Kommunens budget för vägbeläggningsunderhåll ska uppgå till minst 600 tkr per år 

Grönt = 600 tkr eller mer Gult = 500-600 tkr Rött = under 500 tkr (1100tkr) 

Beskrivning: MSB - Vinterunderhåll 

Sa lem bornas nöjd het med underhåll för gator och vägar ska ligga över Södertörnsgenomsnittet i SCB:s 
medborgarundersökning 

Grönt = Södertörnsgenomsnittet eller högre Gult = 0,5 upp till Södertörnsgenomsnittet Rött = mer än 0,5 
procentenheter upp till Södertörnsgenomsnittet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö 

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö 

Indikator/Indikatorer 

MSB - Trafikskador 100% 

Beskrivning: MSB - Trafikskador 

Trafikskador rapporterade i systemet Strada ska över en femårsperiod visa en nedåtgående trend. 

Grönt - 3 eller mindre (Minskning av antalet rapporterade trafikskador mot föregående år (2012 - 4 
skador)) Gult - 4 (Oförändrat antal mot föregående år) Rött - S eller fler (Ökning av antal mot föregående 
år) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet 

VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god kvalitet 

Indikatorllndikatorer 

I 1;), lil(~ I ; ' l7il lD 1'/1 ,.,1;) '21[~O Vf!it 

MSB - Avloppsvatten 25.00% 25% 

MSB - Inköp vatten 15.00% 25% 

MSB - VA-taxa 50% 

Beskrivning: MSB - Avloppsvatten 

3 
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Avloppsvattnet från Salems kommun till Himmerfjärdsverkets avloppsreningsverk (SYVAB) ska endast 
innehålla avloppsvatten. In läckaget ska högst uppgå till 25 % under en femårsperiod. 

Grönt - 25 % eller lägre Gult - 25,1-27 % Rött - 27,1 % eller högre 

Beskrivning: MSB -Inköp vatten 

Skillnaden mellan inköpt vattenmängd från Stockholm Vatten och försåld vattenvolym till abonnenterna 
ska inte överstiga 15 % 

Grönt - 14,9 % eller lägre Gult - 15-17 % Rött - 17,1 % eller högre 

Beskrivning: MSB - VA-taxa 

VA-taxan för medelhus typ A ska vara i nivå med genomsnittet för Stockholms län eller lägre. 

Grönt - Placering 12 eller lägre (lägre än gult) Gult - Placering 13-14 (plus/minus 10 % (medianvärde) 
från Stockholms länsgenomsnitt) Rött - Placering 15 el högre (Högre än gult) 

Miljö - Perspektiv 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

Sa lems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning 

Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska 

Indikator/Indikatorer 

I 
>, . ',. 

MSB - Energiförbrukning 2017- 2.00 100% 

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning 2017-

Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter, ska inte öka i jämförelse med föregående år, inom 
kommunens fastigheter. 

Grönt: ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år (= 2) 

Gult: maximalt 1-% ökning i jämförelse med föregående år (= 1) 

Rött: mer än 1-% ökning i jämförelse med föregående år (= O) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter 

CD2-utsläppen från egna transporter ska minska 

Ind i katorllnd i katorer 

.. . 
MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2019 

(procent) 45.00% 

Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränsle f ria personbilar 2019 (procent) 

-

100% 

Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta antalet 
personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla förvaltningar, dividerat 
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med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. 

Grönt: 45 % - 100 % fossilfria bilar Gult: 35 % - 44,9 % fossilfria bilar Rött: 0% - 34,9 % fossilfria bilar 

Utveckling och lärande - Perspektiv 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillhandahålla lämpliga lokaler för utveckling och lärande 

Indikator/Indikatorer 

I 1 

'J " 

MSB - Lokaler lärande (NKI) 100% 

Beskrivning: MSB - Lokaler lärande (NK!) 

NKI-resultat vad gäller förklaringsmodell Lokaler i enlighet med Södertörnsgenomsnittet eller högre 

Grönt - Södertörnsgenomsnittet eller högre Gult - Fem enheter upp till Södertörnsgenomsnittet Rött
Mer än fem enheter upp till Södertörnsgenomsnittet. Södertörn 2018 låg på 54. 

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgiv,are 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Attraktiv arbetsplats 

Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Indikator/Indikatorer 

r 
.. , . 

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang 

(HME) 

Beskrivning: Personal- Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME) 

75,00 

SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR .. enheten. 

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0-64 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för en god kompetensförsörjning inom sin 
verksamhet 

Ka1cmna Sjl'-1111 20 1910-;::) 1528 
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Indikator/Indikatorer 

I 
MSB Praktikanter 2019- 1.00 100% 

Beskrivning: MSB Praktikanter 2019-

Minst en praktikant ska genomföra sin praktik inom MSB 

Ekonom i - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans 

Indikator/Indikatorer 

I I v 

, " 
Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100% 

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent) 

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget. 
Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. 
Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med 
budget. Positiv avvikelse över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som 
utfall. 

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött-
0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt 

Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras 

Indikator/Indikatorer 

I 
Ekonomi - Investeringsprojekt 100.00% 

Beskrivning: Ekonomi -Investeringsprojekt 

Avvikelsen mellan slutkostnad och fastställd budget (ej markeringsbelopp) för projekt över 50 
prisbasbelopp ska högst vara 2 % 

Grönt - 100 % Positivt utfall (plus-minus-noll) Gult - 98-99,9 % (Max 2 %) Rött - 0-97,9 % (Över 2 %) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gäUande årets resultat 

l<.ati'HH12 Sjoj irl 20 i9-1 0·23 15.28 
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Indikator/Indikatorer 

I -. 
Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100% 

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första 
kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa 
nettokostnader.) Bättre än prognos över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 
% som utfall. 

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än 
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos) 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

I 
., 
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3 - Intäkter 51211 61048 61524 60454 60538 60625 

9 - Interna intäkter 10011 7517 7517 7830 7830 7830 

INTÄKTER 61222 68565 69041 68284 68368 68455 

4 - Kostnader/Utgifter -15899 -20772 -23065 -20771 -20771 -20771 

5 - Kostnader för arbetskraft -25349 -24766 -23152 -25261 -25768 -26284 

6 - Övr verksamhetskostnader -67576 -68680 -70395 -71320 -71 711 -75717 

7 - Övr verksamhetskostnader -17430 -14424 -14631 -14848 -14873 -14997 

8 - Finansiella intäkter och 

kostnader -11 

9 - Interna kostnader -5526 -5545 -5540 -5545 -5545 -5545 

KOSTNADER -131790 -134187 -136784 -137747 -138669 -143315 

Totalt -70568 -65622 -67743 -69463 -70301 -74860 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

I' 
'!l'I] HllH :\ ! r~l~\ ~/'i) 8J ' ~ , ' fll J, ~::j~ 

~;)'J13 AljW '2i)i~) o/02D :>111 2. t );;J,'. ~ .;il'D ,1 )1)~? 

2110 - Central förvaltning -3499 -2 897 -2705 -2937 -2979 -3022 

2111 - Gata -16347 -12002 -15001 -12006 -12 187 -12491 

2112 - Fastighet -45115 -46132 -46017 -48531 -49011 -52987 

2113 - Plan och exploat, enhet -6874 -5557 -4985 -5565 -5675 -5787 

251- VA 1267 965 965 -424 -449 -573 

Tekniska utskottet -70568 -65622 -67743 -69463 -70301 -74860 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

I 
I', ': ,J' h I , : '.J1]15' k ' 'OJ! • ., : ·lit · ~ , 

,JD& W'0 ,,,,i)JQ frED 'n1lJl~~ ;}l}l:til 2.1)'& 
2110 - Central förvaltning 472 -300 -450 -450 -450 

2111- Gata -8326 -15584 -9289 -8739 -24639 -35467 

2112 - Fastighet -48650 -167356 -123103 -180400 -194 150 -75850 

2113 - Plan och exploat. enhet 407 -150 -501 -139 -3300 

251- VA -3420 -5537 -4837 5365 -6869 -11 897 

Tekniska utskottet -59517 -188927 -137229 -184725 -226247 -126964 
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Ekonomisk redogörelse 

Godkänd drift 

Totalram för KSTU år 2020 uppgår inför budgetberedningen till -69,S mnkr (föregående år -65,6 mnkr), 

år 2021 till -70,3 mnkr och år 2022 till -74,9 mnkr. Ar 2018 uppgick faktiska nE!ttodriftskostnaderna till 
-70,6 mnkr. I 

följande text anges föregående års budget inom parentes. Godkänd ram år 2020 fördelas enligt följande: 

• Central förvaltning : -2,9 mnkr (-2,9 mnkr) 

• Gata: -12 mnkr (-12,0 mnkr) 

• Fastighet: -48,S mnkr (-46,1 mnkr) 

• Plan och exploatering: -5,6 mnkr (-5,6 mnkr) 

• VA: -0,4 mnkr (1,0 mnkr) 

KSTU har beviljats kostnadsökningar för arvodesuppräkning enligt reglemente, löneuppräkning 2% och 
index-/kostnadsuppräkning av avtal. Detta ingår i ovanstående belopp. Detta har motverkats av det 
effektiviserings krav som ålagts MSB (dessa ingår också i ovanstående belopp), år 2020 effektivisering 
909 tkr, år 2021 effektivisering 1 030 tkr, år 2022 effektivisering 1 030 tkr. 

Effektiviseringskraven har fördelats enligt följande: 

• Gata: år 2020 294 tkr, år 2021 415 tkr, år 2022 415 tkr 

• Fastighet: år 2020 515 tkr, år 2021 515 tkr, år 2022 515 tkr 

• Plan och exploatering: år 2020 100 tkr, år 2021100 tkr, år 2022 100 tkr 

Effektiviseringskraven motsvarar 1,3% av MSB:s nettobudget 2021 och innebär i huvudsak följande 
aktiviteter och konsekvenser för kommunen: 

Gata minskar intervallet av grönyteskötsel på fastighetsmark (79 tkr), slyröjning i vissa områden i 
kommunen halveras (125 tkr), vid höststädningen sker ingen plockning av sopor längs GC vägar och/eller 
stora vägar och i diken (50 tkr) samt ingen hantering av dumpade grovsopor som inte är på kommunens 
mark (40 tkr). 

Fastighet kommer inte att kunna sjörensa nya ytor år 2020 (140 tkr), ingen NKI-undersökning genomförs 
2020, dvs jämförelsetal med Södertörnskommunerna (45 tkr), konsultkostnader på driften halveras (100 
tkr) vilket innebär minskad stöd vid t ex upphandlingar och utredningar samt byggåtgärder och 
VVS-åtgärder flyttas till investeringsbudget (200 tkr). 

Plan- och exploateringsenheten minskar kompetensutveckling för personalen samt minskar konsultstöd 
(100 tkr). 

Effektivisering enligt scenario två med 1 398 tkr år 2020 (dvs effektivisering 2% av nettobudget 2021) 
fördelas enligt följande inom MSB: 

• Central förvaltning : år 2020 28 tkr, år 2021 28 tkr, år 2022 28 tkr 

• Gata: år 2020 735 tkr, år 2021 921 tkr, år 2022 921 tkr 

• Fastighet: år 2020 515 tkr, år 2021515 tkr, år 2022 515 tkr 

• Plan och exploatering: år 2020 120 tkr, år 2021120 tkr, år 2022 120 tkr 

Effektivisering enligt scenario två innebär samma aktiviteter och konsekvenser som beslutad 
effektivisering med huvudsakliga skillnaden att Gata minskar skötseln av gröna ytor på fastighetsmark i 
ännu större utsträckning, vilket innebär att den halveras. 

*Värt att notera är att Gata fick en minskad driftram 2019 jämfört med 2018 om totalt 1 558 tkr till följd 
av att Gata förhandlade fram en billigare entreprenad med 1 700 tkr avseende skötsel av utemiljö. 
Fastighet fick en utökad driftram med 800 tkr 2019 till att kunna täcka kostnader utöver löner på 
enheten samt rensa stuprör mm * 

Utöver detta har vid ramberedningen bland annat beviljats följande större strategiska ramäskanden 

(minustecken betyder ramökning): 

Kalanna SJodll1. 20 19 -10-23 -1528 
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Fastighet 

Ökade kostnader pga ökade antal m2, år 2020 -579,2 tkr, år 2021 -637,3 tkr, år 2022 -3 511,6 tkr 

Ökade kostnader pga förändringar avseende hyresobjekt (bl a nya paviljonger förskola) år 2020 -1 870 
tkr, år 2021 -2 124 tkr, år 2022 -2 969 tkr. 

Beredskap, utökning pga nytt avtal fastighetsjour, -150 tkr per år. 

Serviceavtal brandlarm, bl a utöka till att omfatta kvartals- och årsprovningar, -150 tkr per år. 

Gata 

Ökade kostnader till följd av tillkommande parkytor, år 2020 ~200 tkr, år 2021 -400 tkr, år 2022 -600 tkr. 

Godkända investeringar (inkl exploateringsprojekt, exkl markförsäljning) 

Totalram för KSTU år 2020 uppgår inför budgetberedning till-184,7 mnkr (föregående år -188,9 mnkr), 

år 2021 till-226,2 mnkr, år 2022 till-127,O mnkr. Ar 2018 blev utfallet för investeringarna -59,S mnkr. I 
följande 

text anges föregående års budget inom parentes. Godkänd ram för år 2020 fördelas enligt följande: 

• Central förvaltning: -0,5 mnkr (-0,3 mnkr) 

• Gata : -8,7 mnkr (-15,6 mnkr) 

• Fastighet: -180,4 mnkr (-167,4 mnkr) 

• Plan och exploatering: -0,5 mnkr (-0,2 mnkr) 

• VA: 5,4 mnkr (-5,5 mnkr) 

Vid ramberedningen beviljades bland annat följande större strategiska ram äskanden (minustecken 

betyder ramökning): 

Gata 

Rondell Fågelsången - Salem Centrum, år 2022 -7 500 tkr. 

Fastighet 

• Ny skola och idrottshall Fågelsången, år 2020 -141500 tkr, år 2021 -124 550 tkr. 

• Säby sim- och sporthall grundrenovering, år 2020 -1 000 tkr, år 2021 -14 750 tkr. 

Fastighetsunderhåll, år 2020 -5150 tkr, år 2021 -5 150 tkr, år 2022 -5 150 tkr. 

• Utökad budget för bostäder till nyanlända, år 2020 -3 000 tkr, år 2021 -3 000 tkr, år 2022 -3 000 tkr. 

• Renovering befintliga förskolor, år 2020 -9 000 tkr, år 2021-18 000 tkr, år 2022 -36 000 tkr. 

• Förskola Hallsta, år 2021 -22 000 tkr, år 2022 -24 000 tkr. 

• MSB Myndighetskrav OVK, år 2020 -5 000 tkr, år 2021 -1 500 tkr, år 2022 -1 SOO tkr. Markeringsbelopp 
för att 

ha utrymme att göra nödvändiga åtgärder. 

Godkänd budget netto (intäkter minus kostnader) för samtliga pågående 

exploateringsprojekt (redovisar nedan exklusive markförsäljning): 

VA och Gata 

2020: 11 300 tkr 

2021: -20 372 tkr 

2022: -31889 tkr 
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Va-verksamheten - förslag budget år 2020 samt plan 2021-2023 framtaget sept 2019 
Budgetförslag 2020 - Brukningsavgiftema höjs år 2020 med 0,00 krlkubikmeter (ingen höjning) 

Alla sorter i tkr eller tm3 
Jämfört med aprilförslag är ränta anpassad efter nivå prognos 2019 julibokslut 

Förslag 
Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Plan 
2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER 

Brukningsintäkter 19441 22139 23202 24917 25569 24917 24917 25589 27509 
Anslutningsavgifter (inkl återförda periodiseringar) 912 576 699 1327 864 1 110 1 181 1269 2017 
Upplösning av överlåtelse från 2012 441 441 441 441 441 441 441 441 441 

SUMMA INTÄKTER 20794 23156 24342 26685 26874 26468 26539 27299 29967 

KOSTNADER 

Kostnader exkl avskrivningar och räntor -15606 -16469 -16365 -17 597 -18178 -19044 -19883 -20636 -21450 .j::o. 
CJ'I 

Avskrivningar -4461 -4851 -5062 -6123 -5600 -5849 -6049 -6371 -6933 
Ränta från Salems kommun på nedlagt kapital -3496 -1918 -1648 -2000 -1176 -1514 -1518 -1609 -1621 

TOTALA KOSTNADER -23563 -23238 -23075 -25720 -24954 -26407 -27450 -28616 -30004 

RESULTAT FÖR PERIODEN -2769 -82 1267 965 1920 61 -911 -1317 -37 

Eget kapital per bokslutsdatum 1) r- _. -1120 -1202 65 1985 2046 1135 -182 -219 

Försåld förbrukning 884 886 895 950 950 950 960 

Prishöjning - genomförd och förslag exkl. moms 0,00 kr/m3 3,00 kr/m3 0,75 kr/m3 1,60 kr/m3 1,60 kr/m3 0,00 kr/m3 0,00 kr/m3 0,70 kr/m3 2 kr/m3 

Prishöjning i % 13,9% 4,8% 7,4% 0,0% 0,0% 2,6% 7,5% 

1) Plus är positivt eget kapital alltså skuld till abonnentema, medan minus är negativt eget kapital och därmed fordran på abonnentema 

Intemränta 1,84% 1,27% 0,92% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Eget kapital 2020 har prognos 2019 som bas 
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Bygg- och miljönämnd 
Nämndens ordförande: Björn Kvist \(M\) 

Mål och budget 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Bygg- och miljönämnden - Servicenivå 

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska präglas av god tillgänglighet och god service. 

Indikator/Indikatorer 

I ~ t,,: N!<,H. hYt:3111~, ,> d:~ ~))').t) 

MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten 10,00 

MSB - Handläggningstider BOM 8.00 

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 

BOM - Andel digitala ansökningar 5.00% 

Beskrivning: BOM - Andel digitala ansökningar 

Fler ärenden ska sökas digitalt vi lämplig tjänst (Mittbygge) jämfört referensvärdet för år 2017. 

1,11i5 . 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Jämför mot 2017 års siffror. Referensvärde är 2% (5 lov av 250 lov). Antal inkomna lov digitalt av totalt 
antal lov inkomna under året. 

Beskrivning: MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten 

I servicemätningar via enkäter från ses (Statistiska centralbyrån) och SBA (Stockholm Business Alliance) 
ska bygg - och miljöenhetens områden finnas bland topp tio av länets kommuner. Det ska räknas ut 
medelvärde av dessa två enkäters rankingar. 
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Grönt - Ranking 1-10 Gult - Ranking 11-15 Rött - Ranking 16 eller högre 

Beskrivning: MSB - Handläggningstider BOM 

Handläggningstider ska vara optimala för kompletta ärenden. 

Grönt: 8 veckor eller lägre för miljöärenden och bygglovsärenden Gul : 8-10 veckor Rött : 10 veckor eller 
högre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom 
tre dagar. 

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i 
procent. 

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län . 

Bygg- och miljönämnden - Rättssäkra beslut 

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska utföras rättssäkert och professionellt. 

Indikator/Indikatorer 

I 
, , 

Ir d1:0. ~NrH;\ I'f!i ( ~ I ' - f) '~D 

Rättssäkra beslut - Överprövade delegationsbeslut 100.00% 

Rättssäkra beslut - Överprövade nämndsbeslut 100.00% 

Beskrivning: Rättssäkra beslut - Överprövade delegationsbeslut 

~!Iil~ 

50% 

50% 

Antalet överprövade delegationsbeslut som avvisas i överinstanserna på grund av formaliafel eller fel i 
myndighetsutövningen ska vara noll 

Grönt: 100 % Gult : 99,9-90,1 % (l) Rött: 90-0 % 

Beskrivning: Rättssäkra beslut - Överprövade nämndsbeslut 

Antal överprövade nämndbeslut som avvisas i överinstanserna på grund av formaliafel eller fel i 
myndighetsutövningen ska vara noll 

Grönt - 100 % (Inga) Gult: - 99 % (1) Rött : 0-98 % (2 eller fler) 

Miljö - Perspektiv 

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö 

Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer 
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Bygg- och miljönämnden - Bra boendemiljö 

Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda till en 
god boendemiljö 

Indikator/Indikatorer 

I .' , Vl~5 

PEX - Grönområden 2,00 100% 

Beskrivning: PEX - Grönområden 

Närhet till och bevarande av grönområden ska beaktas vid framtagande av detaljplaner. 

Grönt - grönområden tas upp i varje detaljplan Gult - missas i en plan Rött - missas i mer än en plan 

Bygg- och miljönämnden - Hälsosam boendemiljö 

Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av tillsynen ska leda ti ll en god boendemiljö. Med 
boendemiljö avser nämnden inomhus, utomhus, förtäring av livsmedel för alla som bor och arbetar i 
kommunen. 

Indikator/Indikatorer 

I .'; 
I f" "~(-: l ~i)i')'il?j "''1 ,'d. ~l~i) Vl !l ~ 

BOM - Offentlig utomhusmiljö 95.00% 33% 

BOM - Inomhusmiljö 95.00% 33% 

BOM - Säker livsmedelshantering 5.00 34% 

Beskrivning: BOM - Inomhusmi/jö 

Fastighetsägare till flerbostadshus ska ha en godkänd egenkontroll avseende miljö och människors hälsa. 
Fram till 2022 har samtliga fått tillsyn med avseende på god egenkontroll. 

Grönt 100-95,1 Gult 95-75,1% Rött 75-0% 

Beskrivning: BOM - Offentlig utomhusmi/jö 

Offentliga miljöer, skolgårdar och förskolor har tillgång till skuggade miljöer. Fram till 2022 har samtliga 
skolor och förskolor fått tillsyn med avseende på tillgång till skuggade miljöer 

Grönt 100-95,1% Gult 95-75,1% Rött 75-0% 

Beskrivning: BOM - Säker livsmedelshantering 

I Sa lems kommun har verksamhetsutövare god hygien. Utöver kontroll av verksamheter ska 5 projekt 
inom livsmedelshygien utföras till 2022. 

Grönt 5 projekt utförda Gult 4 projekt utförda Rött 3-0 projekt 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Bygg- och miljönämnden - Giftfri miljö 

" ala"n" SJcxi,n 2019-1023 1528 
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Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunen har en säker kemikaliehantering. Senast år 2022 
ska planen vara antagen. 

Indikator/Indikatorer 

BOM - Säker kemikaliehantering 

Beskrivning: BOM - Säker kemikaliehantering 

Salems kommun har en kemikaliehanteringsplan som revideras årligen och läggs upp på kommunens 
hemsida. 

Grönt: en antagen kemikalieplan finns reviderad på hemsidan Gult: en antagen kemikalieplan finns 
reviderad Rött : en antagen kemikalieplan finns inte reviderad ej heller på hernsidan 

Bygg- och miljönämnden - Minskad miljöpåverkan 

Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda till 
minskad påverkan på miljön. 

Indikatorllndikatorer 

I 
. 

., 

PEX - Dagvattenhantering 2,00 100% 

Beskrivning: PEX - Dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen ska bidra till en god boendemiljö och en minskad påvNkan på recipienterna, 
vilket kan uppnås genom öppna dagvatteniösningar. En öppen dagvatteniösning ska därför prövas i de 
fall som platsen tillåter det. 

Grönt: motivering till vald lösning finns i varje plan Gult: motivering till vald lösning saknas i en plan Rött : 
motivering till vald lösning saknas i mer än en plan 

Bygg- och miljönämnden - Sjöar och vattendrag 

Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska uppfylla 
EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021. Redovisas i Ilg fosfor/liter. 

Indikatorllndikatorer 

l '1)). 111<;H,!,l ,' ,j):') III;I f ' lo> AIH') IJl ll \ 

BOM - Fosfor i Uttra n (2019-) 67.00 50% 

BOM - Fosfor i Flaten (2019-) 67.00 30% 

BOM - Fosfor i Dånviken (2019-) 42.00 20% 

Beskrivning: BOM - Fosfor i Dånviken (2019-) 

Belastningen av fosfor i Dånviken ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för de fem senaste årens 
halt Ilg fosfor/liter, jämfört med genomsnittet för en bas period, dock är mätserien för ung. Tills mer data 
finns används gränsvärdet för Mycket höga halter >50 Ilg fosfor/liter. Intervall definieras som +/-15% 
från detta värde. 

2017: 24 Ilg fosfor/liter 2018: 49,5 Ilg fosfor/liter 
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Beskrivning: BOM - Fosfor i F/aten (2019-) 

Belastningen av fosfor i Flaten ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för de fem senaste årens 
halt ~g fosfor/liter, jämfört med genomsnittet för en bas period 1997-2006. Fteferensvärdet för 
bas perioden är 79,4 ~g fosfor/liter, och gult intervall definieras som +/-15% från detta värde. Mätvärdet 
redovisas i enhet ~g/I. 

Grönt - mindre än 67~g fosfor/liter. Gult - 67-91 ~g fosfor/liter. Rött - mer än 91~g fosfor/liter . 

Beskrivning: BOM - Fosfor i Uttran (2019-) 

Belastningen av fosfor i Uttran ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för de fem senaste årens 
halt ~g fosfor/liter, jämfört med genomsnittet för en bas period 1997-2006. Fteferensvärdet för 
bas perioden är 79,4 ~g fosfor/liter, och gult intervall definieras som +/-15% flrån detta värde. Mätvärdet 
redovisas i enhet ~g/I. 

Grönt - mindre än 67~g fosfor/liter. Gult - 67-91 ~g fosfor/liter. Rött - mer än 91~g fosfor/liter. 

Bygg- och miljönämndens mål - Verksamhetens miljöpåverkan 

Bygg- och miljönämnden ska sträva efter att kommunens verksamheters avtryck på miljön ska minska. 

Indikator/Indikatorer 

I 
, 

. lfli N )l:mWi.T)l:/.1 i' .]~j ') ~D '. ~. 

BoM - Energirådgivning 2.00 

BOM - Klimatpåverkan 2.00 

Beskrivning: BoM - Energirådgivning 

Information på hemsidan samt riktade insatser angående energirådgivning. 

Grönt - två nya riktade projekt Gult - ett nytt projekt Rött - inget nytt projekt 

Beskrivning: BOM - Klimatpåverkan 

Information på hemsidan samt riktade informationsprojekt som syftar till att minska negativ 
klimatpåverkan. 

Grönt: två projekt utförda Gult: ett projekt utfört Rött: Inget projekt utfördes 

Utveckling och lärande - Perspektiv 

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgiv;are 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ekonomi - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Sa lems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Bygg- och miljönämnden - Ekonomi i balans 

Bygg- och miljönämndens ekonomiska resultat ska följa budget. 
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Indikator/Indikatorer 

I 
, 

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100% 

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent) 

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget. 
Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följ s upp av nämnd/enhet. 
Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med 
budget. Positiv avvikelse över O % ska anges såsom exemplet : Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som 
utfall . 

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikedse på 0,1-0,9 %) Rött -
0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

Bygg- och miljönämnden - Prognossäkerhet 

Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet. 

Indikator/Indikatorer 

I . 
Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 

100.00% 100% 

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första 
kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa 
nettokostnader.) Bättre än prognos över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 

% som utfall. 

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än 
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos) 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

I 
:)i)bll l\ :)I,l '.I ~::j~ ; J'<I~II[j.) TlI.I(l\)::>E 

l. . ... ' } 1)l3 Ji}l 'J ~D \'J li)'2D fJl;Jl1 ' [).-;U : t:Jfl '),Il'A2 

3 - Intäkter 3426 2860 3113 2860 2860 2860 

9 - Interna intäkter 360 638 598 638 638 638 

INTÄKTER 3786 3498 3711 3498 3498 3498 

4 - Kostnader/Utgifter -6 -253 -253 -253 -253 -253 

S - Kostnader för arbetskraft -4658 -S 246 -s 458 -s 355 -s 462 -S 570 

6 - Övr verksamhetskostnader -106 -90 -40 -90 -90 -90 

7 - Övr verksamhetskostnader -723 -569 -1167 -569 -569 -569 

8 - Finansiella intäkter och 

kostnader -o 
9 - Interna kostnader -502 -495 -492 -495 -495 -495 

KOSTNADER -5994 -6653 -7409 -6762 -6869 -6978 

Totalt -2209 -3155 -3698 -3264 -3371 -3480 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

I 
o' , 

: t) !~_lt ~ : t' ~ : . ~ ;>f ')~ l' .~ · Il\(~h:F \ 
.JiW3 ~iH~ 1J, f)i].~) ,. JO~7J ~JMIl ,w,'l, ;11-:111 ' o'J'? 

3000 Bygg och miljönämnd -396 -425 -425 -437 -445 -453 

3112 Bygg 530 -322 -78 -366 -410 -455 

3113 Miljö -780 -200 -582 -224 -249 -275 

3111 Administration bygg och 

miljö -1563 -2208 -2613 -2237 -2267 -2298 

3 Bygg och Miljö -2209 -3155 -3698 -3264 -3371 -3480 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

3112 Bygg o 
3 Bygg och Miljö o 
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Ekonomisk redogörelse 

Godkänd drift 

Bygg- och miljönämnden har en totalram kommande år 2020: -3264 tkr, 2021: -3371 tkr, 2022: -3480 tkr. 

Godkänd ram fördelas enligt följande: 

Bom-nämnd: -437 tkr 

Bygg: -366 tkr 

Miljö: -224 tkr 

Bom adm: -2237 tkr 

Nämnden har inga godkända ramäskanden utan ökningen består av uppräknade lönekostnader. 

Godkända investeringar 

Nämnden har inga godkända investeringar 2020-2022. Totalram för MSB 2020 uppgår till -0,0 mnkr 

I,alanna SJoJln 2019· W·23 1528 
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Kommunens satsningen på att bygga bostäder och de kommande nya detaljplanerna märks på enheten 
genom ökade volymer av bygglovsärende, volymökningen beräknas fortgå under de närmaste åren. 
Kopplat till kommunens satsningar på bostäder och nya detaljplaner sker en volymökning av antalet 
tillsynsärenden inom miljöbalkens områden samt ökat deltagande i planprocessen. 

Ekonomi 

Bygg- och miljönämnden äskade i budgetprocessen om ramökning på grund av förändrad lagstiftning 
och ökade volymförändringar och underbemanning. De ekonomiska förutsättningarna är dock 
oförändrade framöver. Intäkter från bygglovsprocessen är helt styrd av faktolrer som nämnden inte styr 
över vilket leder till fortsatta utmaningar i prognossammanhang. 

Samhälle 

För att säkra upp och effektivisera tillsynen inom miljöområdet har sedan 2014 ett samarbetsavtal med 
Södertälje kommun för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel tecknats. 
Tillsynsuppdraget är helt avgiftsfinansierat. Samarbetet förutsätter att respektive kommun har resurser. 
Samarbetet har inte kunnat nyttjas och nämnden ser inte avtalet som en lösning på resursbrist. 

Kommunen har också en energi - och klimatrådgivare genom det samarbetsavtal som finns mellan 
kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö samt Salem. Samarbetet har varit vi31digt lyckosamt. Flera 
informationskampanjer har bidragit till bl.a installationer av solceller. 

Bygglov för reparationer, om- och tillbyggnader beräknas ligga på en stabil nivå. Framöver kommer de 
nya detaljplanerna för Heliodal, Karlskronaviken, Solliden, Rönninge Kungsgålrd och Södra Ekdalen mfl ge 
en ökad volym av bygglovsärenden samt miljöbalksrelaterade ärenden. Enheten har under året fått flera 
ärenden om förorenade massor. 

Teknik 

Bygg- och miljönämnden utvecklar löpande arbetsmetodiken inom enheten för att få en effektivare 
organisation. Ärendehanteringssystemet EDP Vision installerades 2016 men ~ir i stort behov av 
uppdatering för att kunna möta de ökade kraven på en digital myndighet. Investeringar behövs för att 
möta detta behov bl.a behöver systemen kompletteras med nya, t.ex e-arkiv. Nämnden kommer även i 
fortsättningen ha svårt att bemöta kraven om en digital ärendehantering. 

2. Lagstiftning som styr verksamheten 

Bygg- och miljönämndens verksamhet styrs av PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande 
förordningar, Strålskyddslagen, Livsmedelslagen, Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

3. Verksamhetsbeskrivning 

Enhetens ansvarsområde omfattas av att på bygg- och miljönämndens uppdrag fullgöra kommunens 
tillsynsansvar inom PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande förordningar, 
Livsmedelslagen, Tobakslagen, Strålskyddslagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Enheten handlägger förekommande ärenden inom bygg- samt livsmedel, milj ö- och 
hälsoskyddsområdena, tillsyn och tillstånd, likaså att ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag, fungera 
som remissinstans samt genomföra och granska utredningar. Inom nämndens uppdrag ingår även att 
ansvara för tillsyn av naturvården och viss miljöövervakning. 

Förutom enhetschef, består bygg- och miljöenheten av 3 bygglovshandläggare, 1 byggassistent, 2 
miljöinspektörer som ansvarar för livsmedel-, naturvård-, miljöskydd- och hälsoskydd. Totalt 6,75 
tjänster. Utöver tjänstemännens ordinarie uppgifter har de nämndsekreteraransvar, systemansvar, 
webb-ansvar, ansvar för administration, arkivering och fakturering etc. Enheten köper 
registreringstjänster av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Enhetens målgrupper är bygg- och miljönämnden, kommunala beslutsorgan, andra myndigheter samt 
kommuninvånare och företag. 

4. Framåtblick 

Bygg- och miljönämndens verksamhet står hela tiden inför utmanande förändringar. Kommunen växer, 
lagstiftningar förändras, vilket innebär större volymökningar för enheten samt krav på en organisation 
som upprätthåller hög kunskaps- och kompetensnivå samt att vara anpassningsbar till förändringar 
nämnden ansvarar för. Bygg- och miljöenhetens resurser kommer behövas i större utsträckning i 
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framtiden allt eftersom kraven ökar på kommunen parallellt med att kommunen växer. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndens ordförande: Erik Glimvik \(M\) 

Mål och budget 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Sa lems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar 

Kultur- och fritidsnämnden skall ha en effektiv organisation som fokuserar P~I de specifika satsningar 
nämnden beslutat om. 

(2017-) Visar när indikatorn började användas 

Indikator/Indikatorer 

I . 
l" i lj!(' I~') I · f i r. 1,(;) ,. ,): ..\0),0 

KoF - Fritidsgård besök antal flickor av totala 

besök (2017-) 42 .00% 

KoF - Föreningsliv antal f lickor av totala antalet 

föreningsaktiva (2017-) 42 .00% 

KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17 

år (2020) 13.00 

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17 år (2020) 

2018:13,57 Grönt 13 Gult 11,5-12,9 Rött 0-11,4 

Grönt 13,0, gult 11,5-12,9, rött 0-11,4 

Beskrivning: KoF - Fritidsgård besök antal flickor av totala besök (2017-) 

Fritidsgårdsstatistik besök flickor totalt/år 
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Grönt 42 % Gult 30-41,9 % Rött upp till 29,9 % 

Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal flickor av totala antaletföreningsaktiva (2017-) 

Föreningsliv, statistik antal flickor 5-20 år 

Grönt 42 % Gult 36-41,9 % Rött upp till 35,99 % 

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet 

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare. 

Indikator/Indikatorer 

, -.. " J lfl~)j :~l'Jiu~-I,J{ifllg72D1D 

KoF - Bibliotek - e-utlån/invånare (2017-) 0.16 

KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-) 5.50 

KoF - e-postmätning % (2017-) 90.00% 

KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-) 90.00% 

KoF - Telemätning % (2017-) 90.00% 

KoF - Idrottsanläggningar bokningsgrad 92.0% 

Beskrivning: KoF - Bibliotek - e-utlån/invånare (2017-) 

~ !J,n~~ 

10% 

30% 

_15% 

20% 

15% 

10% 

Salems e-boksutlån totalt per invånare i förhållande t ill Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns genomsnitt 

Grönt 0,16 Gult 0,13-0,15 Rött 0,12 

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-) 

Utlån totalt per år/invånare. 

Grönt över 5,5 st Gult 5,0-5,49 st Rött 0-4,99 

Beskrivning: KoF - e-postmätning % (2017-) 

E-postmätning mål 90 % svarsfrekvens 

Grönt 90 % Gult 80,1-89,9 % Rött 0-80 % 

Beskrivning: KoF - Idrottsanläggningar bokningsgrad 

Bokningsgrad vid terminsstart. Nuläge 2018/2019 93% 

Grönt över 92%, gult 88-91,9%, rött 0-87,9% 

Beskrivning: KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-) 

Uppnå minst 90 % av matchspelsidrottshallarna, Säby och Skogsängs, utnyttjandegrad 

Grönt över 90 % Gult 80-89,9 % Rött 0-79,9 % 

Beskrivning: KoF - Telemätning % (2017-) 

Telemätning 90 % svarsfrekvens 

Grönt 90 % Gult 80,1-89,9 % Rött 0-80 % 

l(a taflnC1 SJ 0<1 111 2019-10-2.3 15:29 

~ Salems 
.. - kommun 



59 

Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice 

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga. 

Indikator/Indikatorer 

l 
,. 

l)) , 11!', ~ <)j tii-J l'/{if!l, ~ ~Hi) 
I 

KoF - Bibliotek, antal besök/invånare (2017-) 

KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-) 

KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st 

(2017-) 

KoF - Kultur antal besökare, st (2020) 

KoF - Fritidsgård antal besök, st (2020) 

Beskrivning: KoF - Bibliotek, antal besök/invånare (2017-) 

Bibliotek statistik, totalt antal besök per år/invånare 

Grönt 8 Gult 7,99-7,5 Rött 0-7,49 

Beskrivning: KoF - Fritidsgård antal besök, st (2020) 

2018: 7186 st Grönt 12000 Gult 9000-11999 Rött 0- 8999 

Grönt 12000, gult 9000-11999 rött upp till 8999 

Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-) 

Föreningsliv - statistik antal deltagare 5-20 år 95 000 st/år 

Grönt över 95 000 st Gult 90 000-94 999 st Rött 0-89 999 st 

Beskrivning: KoF - Kultur antal besökare, st (2020) 

20188680 st Grönt 8400 Gult 7501-8399 st Rött upp till 7500 st 

Grönt 8400 gult 7501-8399 rött upp till 7500 

8.00 

95000.00 

28000.00 

8400.00 

12000.00 

Beskrivning: KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st (2017-) 

Säby Sim- och sporthall - statistik besök antal bad per år 

Grönt över 28 000 st Gult 26 000-27 999 st Rött upp till 25999 st 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Sa lem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet 

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och 
övriga medborgare. 

l ~atc=J llrla SJCX1 111 2010-10-231529 
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Indikator/Indikatorer 

-' - '-' ,',. 

I 
", 
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KoF - Fältstatistik möte med unga,st (2017-) 6600.00 

KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st (2017-) 400.00 

KoF - Trygghetsmätning (2020) index 50,00 

Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med unga,st (2017-) 

Fältstatistik möte med unga - aktiva kontakter st/år (ink!. nätfältande) 

Grönt över 6600 st Gult 6301-6599 st Rött upp till 6300 st 

Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st (2017-) 

Aktiva kontakter st/år 

Grönt över 400 st Gult 380-399 st Rött upp till 379 st 

Beskrivning: KoF - Trygghetsmätning (2020) index 

2018: 60 Grönt över 50, Gult 40-49 Rött 0-39 

Miljö - Perspektiv 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar milljö. 

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö 

, 
yHI \ '. 
30% 

30% 

40% 

Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda miljövänliga och energieffektiva material, 
maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas. 

Indikator/Indikatorer 

I - '. 
KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-) 75.00% 100% 

Beskrivning: KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-) 

För att indikatorn skall anses som uppnådd, skall minst 75 % av besiktningarn;a ha tagit upp miljökrav. 

Grönt minst 75 % av besiktningarna Gult 62,5-74 % Rött O % -62,4 % 

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgiviue 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet. 

Kalanna SJodin. 201~)-10-23 15'29 
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Indikator/Indikatorer 

I -- . - . 
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Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang 

(HME) 75,00 60% 

KoF - Personalavgångar. 26.9% 40% 

Beskrivning: KoF - Persona/avgångar. 

Hur många anställda slutar under året på Kultur- och fritidsförvaltningen. KoF i % 2017 - 26,38 2018 -
50,45 Kommunen i % 2017 - 23,49 2018 - 15,78 

Grönt 0-26,9%, gult 27-49,9%, rött 50-100% 

Beskrivning: Persona/ - Hå/lbart-Medarbetar-Engagemang (HME) 

SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten. 

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0-64 

EkonQmi - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

. Sa lems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi 

Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet. 

Ind ikator/lnd ikatorer 

I 
. ~ .... ' . 

lil:mv:I~'f'lh ,'il'tDi* lJ i}ZD ' lJ?(l ,,:. .', 
KoF - Ekonomi i balans % (2017-) 100.00% 60% 

KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-) 100.00% 40% 

Beskrivning: KoF - Ekonomi i balans % (2017-) 

Ekonomi i balans definieras av att nämndsresultat följer budget. Nämndens helårsresultat i förhållande 
till budget 

Grönt, 100 %, ingen eller positiv avvikelse. Gult 99,1-99.9 % (negativ avvikelse på 0,1-0,9 %), Rött 1 % 
eller större avvikelse (negativ avvikelse 1 % eller högre) . 

Beskrivning: KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-) 

Hög prognossäkerhet definieras som att nämndshelårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. 
Nämndens helårsprognos första kvartalet i förhållande till årsbokslutet. 

Grönt 100 %, utfallet är lika med eller bättre än prognosen, Gult 99 -99.9 % (Utfallet är högst 1 procent 
sämre än prognosen), Rött 0-98.9 % (Utfallet är mer än 1 procent sämre än prognosen) 

I<atalII IH Sjoju1 2019-10-23 "iS'29 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 
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3 - Intäkter 1 035 665 665 665 665 705 

9 - Interna intäkter 1 090 O O 

INTÄKTER 2125 665 665 665 665 705 

4 - Kostnader/Utgifter -5061 -5375 -3678 -3691 -3836 -4352 

5 - Kostnader för arbetskraft -8898 -9040 -9423 -9225 -9409 -9597 

6 - Övr verksamhetskostnader -1166 -1462 -1459 -1462 -1462 -1462 

7 - Övr verksamhetskostnader -753 -1313 -600 -600 -600 -600 

8 - Finansiella intäkter och 

kostnader -1 -5 -5 -5 -5 -5 

9 - I nterna kostnader -325 -419 -749 -419 -419 -419 

KOSTNADER -16205 -17 614 -15914 -15401 -15731 -16435 

Totalt -14080 -16949 -15249 -14736 -15066 -15730 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

I ' : Dl;- hl \ "aW I;- l :)7i)[{11~ lSt.r~l~r O; 
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400 - Kultur och fritidsnämnd -402 -442 -442 -454 -462 -471 

4111 - Kultur och 

fritidsenheten -6473 -7298 -5598 -5599 -5768 -6237 

4112 - Fritidsgårdsverksamhete 

n -3212 -4973 -4973 -4333 -4408 -4484 

4113 - Biblioteksenheten -3993 -4237 -4237 -4350 -4428 -4538 

Kultur och fritid -14080 -16949 -15249 -14736 -15066 -15730 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

I 
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4111 - Kultur och 

fritidsenheten -155 -270 -270 -350 -1400 -150 

4112 - Fritidsgårdsverksamhete 

n O 

4113 - Biblioteksenheten -100 

Kultur och frit id -155 -270 -270 -450 -1400 -150 

Kale,; ,," SjOl,n 2019-1 0-231529 
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Ekonomisk redogörelse 

Godkänd drift inklusive 1,3 procent effektivisering 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en driftsbudget för 2020-2022 inom angiven ram i enlighet 
med budgetanvisningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har i anvisningarna ej tilldelats någon 
effektivisering. 

I budgetram för 2020-2022 är följande beviljat: 

Totalt Kultur- och fritidsförvaltningen, exkl löneökningar; 

2020; -1 680 tkr, 2021 tkr; 145 tkr, 2022; 476 tkr 

Löneökning har tillförts ram med 2 %, 2020; 181 tkr, 2021; 185 tkr, 2022;188 tkr 

I beviljad budgetram för 2020-2022 ingår följande poster: 

I budgetram för 2020 har Kultur- och fritidsnämnden tillförts medel för avtalsuppräkningar för: 

-Ishallen - Sa lems Ishalls AB. 2020; 16 tkr och 2021; 16 tkr, 2022; 16 tkr 

-Bollplaner - Rönninge Salem Fotboll, 2020; 18 tkr och 2021; 17 tkr, 2022; 18 tkr 

-Skogsängshallen - Sa lems IF, innebandy. 2020; 23 tkr och 2021; 23 tkr, 2022; 24 tkr 

-Arvodesuppräkning till förtroendevalda har tillförts ram med + 4 tkr år 2020 

-Ersboda 4H-gård driftsavtal2020; 17 tkr och 2021; 15 tkr 2021; 17 tkr, 2022; 16 tkr 

-Uppräkning licenser bibliotek 2020; 9 tkr och 2021; 9 tkr, 2022; 8 tkr 

-Biblioteket uppräkning ave-böcker 2020: 10 tkr, 2021; 3 tkr, 2022; 4 tkr 

-Biblioteket uppräkning mediaanslag pga ökad befolkning, 30 tkr år 2020 

-Dokumentera Sa lems kommuns utveckling. Motion som bifölls av KF 2017-1:2. För 2018 erhöll Kultur 
och fritidsnämnden 150 tkr för att påbörja projektet och för 2019 150 tkr för att slutföra projektet. För 
fortsatt dokumentation åren 2020-2021 genomförd av externt stöd, dokumentation och fotografering 
har av misstag 150 tkr budgeteras per år. Medel för 2020 och 2021 ligger inte i innevarande budgetram, 
utan återlämnas. 

-Rengöring av Prästboda bollplan 2021; 60 tkr, 2022 60 tkr 

-Återlämnande av medel för säby Sim-och sporthall. 1657 tkr åren 2020-2022, pga att vid senaste 
upphandlingen genomfördes en koncessionsupphandling av Telge inköp. 

*Scenario 2, effektivisering 2,0 procent. *Ej aktuellt då Kultur- och fritidsnämnden i anvisningarna ej 
tilldelats någon effektivisering 

Budgetposter kopplade till investeringar 

-Biblioteket, biblioteksdatasystem ny skola Fågelsångens skolbibliotek 2022; 30 tkr 

-Idrottsanläggningar, driftspersonal, vaktmästartjänst med service och tillsyn av idrottshallen på 
Fågelsångsskolan. Nivå för Skogsängshallen d v shelårsdrift 725 tkr, för halvt år 2022, 350 tkr. 

-Idrottsanläggningar, uppdatera utrustning vid Fågelsångens idrottshall; 50 tkr 2022 

- Idrottsanläggning, intäkter för uthyrning till vuxna, 40 tkr 2022 

Konsekvensbeskrivning prioriterade budgetposter: 

Enligt budgetinstruktion kan driftäskande tas upp inom egen ram och omfördelas, om man därmed kan 
påvisa vilka konsekvenser detta får. Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar inga förslag till 
omfördelningar inom egen ram. 

*/nvesteringar * 

I investeringsbudget för 2019-2021 fanns följande investeringsprojekt beviljade för planperioden: 

-Investeringspott för KoF, ny- och återanskaffning av inventarier, - 2020 150 tkr, 2021 tkr 150 tkr. 

-KOF-förvaltning; Fågelsångskolans idrottshall. Utrusta idrottshallen för att kunna användas för 
kulturinslag, större möten och skolans behov av samlingar. Utformas utifrån de behov som hallen ska 
fylla för kommunens fritidsaktiviteter. Man bör kunna sitta 500 personer totalt i hallen och ha en 
scenplats som är upplyst och en ljudanläggning som kan försörja alla sittande. Utrustning; mobil scen, 
mobil Ijud- och Ijusanläggning, fast rå i tak, eventuellt tillkommande mörkläggning, 400 stapelbara stolar, 
presentationsutrustning, konsultkostnad, övrig el/tele, förråd . 1300 tkr. LiggE!r i 
Fågelsångsskolan-projektet. 

MSB-investeringar i KoFs anläggningar 2019-2021: 

f •• ~·: Salems 
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-Säby sim och sporthall, Renovering av grund för bassäng, nytt reningsverk renovering 
dusch/omklädningsrum, 2020 projektering 1000 tkr. 2021 genomförande 14750 tkr. 

- Prästboda bollplan, Toalett och förråd, 1000 tkr, 2019 

- Prästboda bollplan, Konstgräsplan, 4 000 tkr, 2019 

- Säby Sim och sporthall, Nytt idrottshallsgolv, 650 tkr, 2020 

- Ny idrottshall med tävlingsmått 20 x 40 m i Fågelsångens nya skola, 40000 tkr. Ligger i 
investeringsbudget 2019-2021. Nu till investeringsbudget år 2022. Ligger i Fågelsångsskolans projekt. 

Förslag till tillkommande investeringar 2020-2022 

Förslag till tillkommande investeringar för 2020-2022 presenteras för kultur- och fritidsnämnden. 
Förslaget är prioriterat i numrerad ordning av Kultur- och fritidsförvaltningen. 

1. KOF-förvaltning; Investeringspott för KoF, ny- och återanskaffning av inventarier, 2022 - 150 tkr (2020, 
150 tkr och 2021150 tkr, 

2. MSB- förvaltning; Belysning och staket till Prästboda bollplan, 3900 tkr 2020. Belysning för att få en 
längre säsong och användning även under de mörka perioderna av året. Vilket ökar användningen av 
planen väsentligt. Staket för att undvika att bollar hamnar på gator eller i skogen. 

3. MSB-förvaltning; Ny rink och bås för Ishallen. Ishockyförbundet har efter besiktning konstaterat att 
sargen med tillhörande ytor som spelarbås, sekretariat mm är i behov av byte. Ishallen är från 1983 och 
har ej bytt sarg sedan dess. Kostnadsuppgift från Botkyrka, åtgärd 2016. ev även anpassning för 
konståkningens behov. 1000 tkr år 2022. 

4. MSB-förvaltning, Biblioteket Byte av golvbeläggning. Golven i biblioteket är så hårt slitna att 
städningen har svart att fungera . På vissa håll så slitna att det har blivit hål. Nytt ytlager behövs, ex 
linoleummatta . Åtgärd matta, socklar, fode. Avser matta samt flytt av bokhyllor. 2020, 550 tkr. 

5. KOF-förvaltning, Bibliotek, Byte av bokhyllor, Flera av bokhyllorna är gamla och slitna och skulle 
behöva bytas ut. Åtgärd samtidigt som golvrenovering.2020 100 tkr. 

6. MSB -förvaltning, Ny lokal pistolskytte. Pistolskytteföreningen måste lämna Skyttorp och efter kontakt 
med föreningen har vi hittat en möjlig lokal i källaren i Skogsängsskolan. Föreningen har ca 20-30 medl 
och är aktiva inomhus under främst vinterhalvåret. Används under icke skoltid. 2022, 300 tkr 

7. MSB-Förvaltning, Villa Skönvik. Genomföra den renovering av souterrängvc3ningen som avbröts höst 
2018 p g a för höga anbud. Projektering genomförd. Anpassa rummen till möteslokal, dränering runt 
huset, höj takhöj i entre, dörrar och fönster renoveras, larm mm.2020, 3000 tkr. 

Investeringsobjekt hänvisade till projekt 

*MSB-förvaltning; Murgrönan totalupprustning, ventilation, klimat, väggar, fönster tak, ytskikt, golv mm. 
2019 - projektering 2000 tkr, Beräknad till 28 000 tkr. Ej anvisade medel. Hänvisas till Salems 
Centrum-projektet. 

* KOF-förvaltning, Mötesplatser i Sa lems C. Skapa mötesplatser och friskvårdsanläggningar i nya Sa lems 
centrum. Samverkan centrumutvecklare. Ex utegym, skateplats, aktiv mötesplats, lekplats. 6000 tkr. Ej 
anvisade medel. Hänvisas till Salems Centrum-projektet. 

* KOF-förvaltning; Konstnärlig utsmyckning-Fågelsångsskolan . Konstnärlig utsmyckning av offentlig lokal i 
samband med nybyggnation av ny skola i Fågelsången. Enligt Boverkets rekommendation 1 % av 
nettokostnad. Salem har tidigare använt 400 tkr för konstnärlig utsmyckning av rondell i Rönninge C 
2016-17. Kan samordnas med investeringsprojektet. 500 tkr. Hänvisas till Fågelsångsskolans projekt 

* KOF-förvaltning; Konstnärlig utsmyckning-Förskola Södra Hallsta . Konstnärlig utsmyckning av offentlig 
lokal i samband med nybyggnation av ny förskola . Behov av att tillskapa attralktiva och kreativa miljöer. 
500 tkr. Ej anvisade medel. Hänvisas till Södra Hallsta-projektet 

* KOF-förvaltning; Konstnärlig utsmyckning-Sa lems Centrum. Konstnärlig utsmyckning av offentlig lokal i 
samband med renovering och nybyggnation av Sa lems C. Enligt Boverkets rekommendation 1 % av 
nettokostnad. Salem har tidigare använt 400 tkr för konstnärlig utsmyckning av rondell i Rönninge C 
2016-17. Kan samordnas med investeringsprojektet. 500 tkr. Ej anvisade medel. Hänvisas till Salems 
Centrum-projektet. 

Övriga investeringsprojekt 

* MSB-förvaltning, Berga BP, gräs till uppvärmningsyta . Få möjlighet att spelare kan värma upp på ytan 
bredvid planen på Berga BP. Idag grusad yta . Använd begagnat gräs som finns på förrådet efter byte 
2017. Montering av gräs behövs. 2020 - 500 tkr. 
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I en alltmer digitaliserad och globaliserad värld ökar även behovet av mänskliga möten och känslan av 
samhörighet. Möjligheten att själv styra sin tid och fritidsintresse ökar behovet av flexibilitet i servicen. 
Tillgång till fritids- och kulturaktivitet ses som ett tecken på en god livsmiljö. Närheten till storstaden gör 
att vuxna väljer sina kultur- och fritidsintressen i andra kommuner, vilket gör att kultur- och 
fritidsservicen i Sa lem även i fortsättningen kommer fokuseras till barn och unga samt äldre. 

Befolkningsutveckling 

Kommunens befolkning ökar under de närmaste åren med ca 4000 st innevånare fram till 2024. En 
sådan befolkningsökning kommer medföra att både anläggningar och service inom kultur- och 
fritidsområdet kommer behöva utvecklas. Både olika grupper och geografiskt kan ställa krav på nya 
anläggningar, främst med bollplaner och idrottshallar. Denna ökning av service och innevånare kan på 
sikt påverka även föreningsstödet. 

Fler äldre 

Kultur- och fritidsverksamheterna har av tradition i Salem haft barn- och ungdomar som huvudinriktning, 
men då befolkningens åldersstruktur ändras, andelen äldre ökar, kommer även efterfrågan av service 
och utbud av tjänster förändras. För att möta utvecklingen av fler äldre kommer kultur- och 
fritidsnämnden behöva utveckla samarbetet med föreningslivet. Vidare söka lösningar för en enkel och 
tillgänglig vardagsmotion ex, friluftsliv, utegym mm. 

Jämställd fritid 

Kultur- och fritidsförvaltningen har efter uppdrag av kultur- och fritidsnämnd11m att sträva efter att 
stimulera flickors fritid. Detta leder till att förändringar kan komma i stöd till föreningar, nya fritids- och 
idrottsanläggningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra verksamheterna 
mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet. 

Digitalisering 

För biblioteket är den framtida teknikutvecklingen en utvecklingsfaktor. Efterfrågan på e-böcker 
förändrar läsvanor och kommer på sikt förändra sättet att bedriva biblioteksverksamhet. Den digitala 
klyftan förstärks mellan de personer som kan och har teknik till sitt förfogande och de som inte kan 
använda ny teknik. Här har biblioteket redan idag rollen som folkbildare. I övrigt finns behov av att 
utveckla biblioteksservicen till att kunna hjälpa personer som ej har tillgång till datorer att kunna söka 
kommunala och andra offentliga tjänster via hemsidor eller andra digitala kanaler. Även inom 
fritidsgården kommer efterfrågas service inriktade på nya digitala former samt att anpassa 
kommunikation och nätfältande till aktuella kommunikationsmöjligheter. 

De nyanlända 

För de nyanlända är en aktiv fritid en bra förutsättning för integration. Här är det både idrottsanläggning 
(spontana och tillgängliga), Bibliotek (service på olika språk, språkkurser, lätt svenska, behov av att nyttja 
datorer och fri wifi, stöd i sökning och service, samt samarbete med olika flyktingverksamheter inom 
kommunen) samt fritidsgård (samlingsplatser med möjligheter till spontana aktiviteter och i grupp 
samarbete med olika flyktingverksamheter inom kommunen). Det blir viktigt att erbjuda flickor med 
flykting- och invandrarbakgrund aktiviteter, då de ofta är underrepresenterade i verksamheterna. 

Idrott, motion och förening 

Idrotten blir alltmer individualiserad och specialiserad. Behovet av god hälsa och ett ökat intresse för 
friskvård gör att efterfrågan ökar på anläggningar och service. Antalet föreningsaktiva minskar i landet, 
dock ej i samma utstäckning i salem. En del av den minskade aktiviteten visar sig genom att 
föreningslivet har svårare att rekrytera styrelsefolk och ledare. Detta gör att konstruktioner med 
föreningsdrift, ex ishall, bollplaner, idrottshall, tennishall mm kan bli svårare att genomföra i en framtid . 
Intresset för den egna friskvården ger att behovet ökar av enkelt tillgängliga anläggningar för spontant 
eget bruk, ex utegym, löpspår, friluftsstigar. Men även att kunna simma, gå på gym, cykla. Ett tillskott är 
etablerandet aven 4H-gård i Ersboda med stöd från Leader Sörmlandskusten och Länsstyrelsen, vilket 
kommer stimulera intresset för djur och natur. Även ny idrottshall i Fågelsångsskolan och bollplan med 
konstgräs i Prästbodaområdet över möjligheterna till aktiviteter. Under senare år har även utegymmen 
blivit fler och tillgängligheten ökat på Möllebadet och i Garnudden. 

Fritidsgård 

l<a:81Ina Sjo .. 1ln ~'OHJ-10-23 1520 

~ salems 
. ' kommun 



66 

Tillgängligheten av alkohol och droger fortsätter öka och därmed risken för missbruk. Generellt minskar 
alkohol- och tobaksanvändning bland unga i landet, men riskzonsgruppen, fr~imst unga pojkar, kvarstår. 
Behovet av stimulerande aktiviteter och kontakt med vuxna gör att den öppna fritidsverksamheten blir 
viktig. Fritidsgårdarna besöks i huvudsak av pojkar, varför det är nödvändigt att se hur resurser fördelas 
för att öka flickors deltagande. Under hösten 2018 påbörjas ett ettårigt projekt med aktiv fritid för unga i 
Rönninge, 13-18 år, Rönninge Mötesplats, som kommer utvärderas under hösten 2019. 

Trygghet 

Tryggehetsfrågorna har varit aktuella de senaste åren och kommer sannalikt att behöva ha ett fokus 
även i framtiden. Behovet av trygghetsåtgärder och väktare kommer sannolikt att fortsätta i kommunen 
och då även på kul ur- och fritidsanläggningarna, såsom bibliotek, fritidsgård och idrottsanläggningar. 

Även i framtiden kommer det finnas behov av aktivt fältande bland unga, inte minst för att stimulera till 
aktivitet och att ge stöd. Behovet att nätfälta ökar då kontakterna mellan unga blir mer frekventa på 
nätet. De forum som ungdomarna är verksamma på förändras dock ideligen. Socialförvaltningen 
tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen har ett projekt med Socialförvaltningen där socialfältare 
ska arbeta aktivt med ungdomar på fältet. Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar med medel från en av 
de fyra fritidsfälttjänsterna. 

2. Lagstiftning som styr verksamheten 

Biblioteks/ag 

Den nya bibliotekslagen gäller från 1 januari 2014 och i den nya lagen fastslås att biblioteken ska främja 
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt och särskilt 
uppmärksamma prioriterade grupper som barn och unga, funktionshindrade, de nationella 
minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. 

Skollag 

En ny skollag som gäller skolbibliotek antogs 2011 och skolinspektionen har 2012 börjat pröva om alla 
elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gyrnnasiesärskolan har tillgång 
till ett skolbibliotek. Det kan innebära ett ökat krav på samarbetslösningar med folkbiblioteket. 

Ku/turmiljö/agen 

Kulturmiljöiagen ställer krav på kommuner och markägare att skydda, vårda och ta hänsyn till 
kulturmiljöer och fornminnen. Vid ev brist kan föreläggande utgå. Generell lagstiftning, t.ex . 

. arbetsmiljöiagen, kommunallag, LOU. 

3. Verksamhetsbeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: 

Biblioteksverksamhet på Salems Bibliotek, Fritidsgårdar i Fritidsgårdsverksamhet i Huset och i Rönninge, 
Fritidsfältverksamhet på fyra grundskolor och på fritiden, socialfältsverksamhet tillsammans med 
Socialförvaltningen, Stöd till föreningar, Allmän kulturverksamhet, Salems Ungdomsråd, Fredagsfotboll, 
Idrottsanläggningar/Lokaluthyrning, Idrottslyftet, Tillsyn och driftsansvar för fritids- och 
idrottsanläggningar: Avtal med Medley AB om Säby Sporthall, Rönninge Salem Fotboll om bollplaner, 
Salems Ishalls AB om ishallen, Ersboda 4H-klubb om Ersboda 4H-gård, Gabsam AB om Möllebadet, 
Salems IF om Skogsängshallen, Sa lems Hembygdsförening om Villa Skönvik, Seniornet Salem om 
seniordatortek. 

Målgrupper 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig till alla åldrar och målgrupper. Särskilt prioriterade 
är barn- och ungdom samt funktionshindrade. Biblioteket arbetar mot alla åldrar, men har särskild 
prioritering mot barn och unga bl a genom särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier. Fritidsgården 
Huset arbetar med inriktning på ungdomar 10-12 år för eftermiddagsverksamheten, 13-18 år för 
kvällsverksamheten. Fritidsfältverksamheten mot ungdomar i riskzon. Allmän kulturverksamhet är 
inriktad mot barn- och ungdomar. Kommunens föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar 
5-20 år, flickors fritid och kvinnligt ledarskap samt att utveckla integrationsskapande åtgärder inom 
föreningslivet är prioriterade område av kultur- och fritidsnämnden. 

Antal årsarbetare 

14,2 st. Fördelat på 2,2 st kultur- och fritidsenheten 5.5 st biblioteket och 6,5 st 
fritidsgårdsverksamheten (varav 1.0 tjänst är socialfältare). Ca lika många arbetar inom olika 
entreprenörer knutna via avtal till kultur- och fritidsverksamheten. 

4. Framåtblick 

Verksamhet 2018 kultur- och fritidsverksamhet. 

-Salems Centrums utveckling. Det är främst i Salemsdelen och i samband med utvecklingen av Salems 
Centrum som befolkningsutvecklingen sker. Här kommer finnas behov av att anläggningar och service 
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kan möta de nya innevånarnas önskemål. I samband med centrumprojektet finns möjligheter att 
förändra anläggningar som bibliotek, Murgrönan och simhall samt arbeta för att centrumområdet får 
aktiva och attraktiva mötesplatser som stimulerar till aktivitet och samvaro, ex utegym och konstnärlig 
utsmyckning. 

-Säby sim- och sporthall har renoveringsbehov för bassäng mm som planeras att åtgärdas år 2021. 

-Sa lems IF även kommande säsong innebandyns näst högsta serie. 

-lom att antalet aktiva fotbollsspelare ökar och kravet finns att spela på konstgräs, finns behov att öka 
antalet planer. Ytterligare konstgräsytor för träning och match kommer behövas. Under 2019 arbetas 
det för att lägga konstgräs på naturgräsplanen vid Prästboda. 

- Under 2019 tillgängliganpassas ev Möllebadet via statsbidrag med en ramp för rullstolar. För 2020 
planeras tillgänglighetsanpassningen fortsätta med ny handikapptoalett. 

-Satsning fortsätter på att möta flickors önskemål om sysselsättning via en utökning av det särskilda 
bidraget som numera prioriterar flickors idrottande och utveckling av kvinnligt ledarskap. 

-Kultur- och fritidsförvaltningen kommer även i den nära framtiden vara invollverade i att genomföra 
lovverksamhet med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen och då särskilt sommarlovsverksamhet. Syftet är 
att ge alla barn möjlighet till en bra lovverksamhet 

Bibliotek -Användningen av och kostnaden för e-media verkar ha stagnerat. I nuläget är kostnaden för 
e-böcker mycket svår att beräkna för folkbiblioteken. Förhoppningar finns om att frågan om 
e-bokskostnaden kan lösas genom att SKL förhandlar för alla Sveriges bibliotE!k. Biblioteket kommer 
behöva omförhandla e-boksavtalet, som i nuläget är ett gemensamt avtal för Salem, Södertälje och 
Nykvarn. 

-Biblioteket kommer att fortsätta arbeta med garantierna som gäller för sexårsgrupper, årskurs 2, 
årskurs 4 årskurs, 7, årskurs 8 och förberedelsegrupper. De grupperna bjuds in till biblioteket för visning 
och boktips. 

- Behov av att renovera Murgrönans slitna lokaler och anpassa verksamheterna till moderna 
verksamhetsytor 

-Fritidsgård -Fritidsgårdsverksamheten forrtsätter arbeta för att öka antalet besök, främst för flickor. 

-Behov att tillfredsställa äldre ungdomar, 16-22 år i riskzon, fritidssysselsättning finns. Idag möter 
fritidsfältare och socialfältare ungdomar i denna ålder som saknar fast punkt att gå till samt 
stimulerande fritid . Insatser med fritidsaktiviteter, trygghetsprojekt för ungdomar 18-23 år samt olika 
väktarinsatser kommer fortsätta. Här pågår en samverkan i ett tvåårigt projekt med socialtjänst och 
barn- och utbildningsförvaltning med socialfältare fr o m hösten 2018, i syfte att på ett aktivt sätt nå 
målgruppen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs \(M\) 

Mål och budget 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Barn- och utbildningsnämnden - Tillgänglighet 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga för medborgarna 

Indikator/Indikatorer 

I lil' Il!(" . ,jr i l ;llrti;.J~ '),0) 0 'ii, 

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 

'l1 ti,i 

50% 

50% 

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom 
tre dagar. 

Grönt - 90 % - 100 %, Gult - 80,1 - 89,9 %, Rött - 0-80 % 

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i 
procent. 

Grönt - 90 % - 100 %, Gult - 80,1 - 89,9 %, Rött - 0-80 % 
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2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

Barn- och utbildningsnämnden - Trygghet 

Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet (Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12 - 16, 
18, 19,26,32 - 36) 

Indikatorllndikatorer 

I ~ ~ 

l n,IHA(i) "i'Il,) I'Ä ,r, (:J Jt)~0 Vikt 

BoU - Trygghet förskola 85 .00% 30% 

BoU - Trygghet grundskola 85 .00% 40% 

BoU - Trygghet gymnasium 85.00% 20% 

BoU - Trygghet fritidshem 90.00% 10% 

Beskrivning: BoU - Trygghet fritidshem 

Enkätfråga, elever som känner sig trygga på fritids, andel % 

Grönt: 90-100 %, Gult: 80,1-89,9 %, Rött : 0-80 % 

Beskrivning: BoU - Trygghetförskola 

Enkätfråga, föräldrar i förskola som anser att deras barns lärande sker i en lugn och trygg miljö, andel % 

Grönt: 85-100%, Gult: 76,6-84,9%, Rött: 0-76,5% 

Beskrivning: BoU - Trygghet grundskola 

Enkätfråga, elever som känner sig trygga i skolan, andel %. 

Grönt: 85-100%, Gult: 76,6-84,9%, Rött: 0-76,5% 

Beskrivning: BoU - Trygghet gymnasium 

Enkätfråga, elever som känner sig trygg på sin skola, andel %. 

Grönt: 85-100%, Gult: 76,6-85,9%, Rött: 0-76,5% 

Miljö - Perspektiv 

S. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

Sa lems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Barn- och utbildningsnämnden - Hållbar utveckling 

BoU ska verka för att alla verksamheter arbetar för en hållbar utveckling (Barnkonventionen artikel 2, 3, 
6,12,24) 
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Indikator/Indikatorer 

I " 
.. ' . 

lt)<ll!<:;\<) ,'Iili'l I '!.i f d Q j().I,I) 'li:i l .. 

BoU - Miljöcertifierade förskolor och skolor 60.00% 34% 

BoU - Ekologiska livsmedel 55.00% 33% 

BoU - Matsvinn 10.00% 33% 

Beskrivning: BoU - Ekologiska livsmedel 

Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten inom BoU. 

Grönt: 55-100%, Gult: 45-54,9%, Rött: 0-44,9% 

Beskrivning: BoU - Matsvinn 

Minskning i procent av kg matsvinn per matgäst inom BoU:s verksamheter. 

Grönt: 10 % eller högre minskning, Gult: 0-9,99% minskning, Rött : Ökning. Referensvärde fås fram höst 
2019. 

Beskrivning: BoU - Miljöcertijierade förskolor och skolor 

Andelen enheter certifierade enligt "Grön flagg" . 

Grönt: 60-100%, Gult: 54-59,9%, Rött: 0-53,9% 

Utveckling och lärande - Perspektiv 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 

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

Barn- och utbildningsnämnden - Inflytande 

Alla elever ska uppleva att de har inflytande över den egna skolans arbete (Barnkonventionen artikel 2, 
3, 6, 12 - B, 15, 23) 

Indikatorflndikatorer 

I J 
II Illi<:\"i),','rt,lI'f:'tt(k' J~1 ( J 

.', 
I((i\<, , .0'0 

BoU - Inflytande grundskola 75.00% 65% 

BoU - Inflytande gymnasiet 65.00% 35% 

Beskrivning: BoU - Inflytande grundskola 

Enkätfråga, elever som anser att lärarna i deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel %. 

Grönt: 75-100%, Gult: 70-74,9%, Rött: 0-69,9% 

Beskrivning: BoU - Inflytande gymnasiet 

Enkätfråga, elever som instämmer i att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt, andel % 

Grönt: 65-100 %, Gult: 60-64,9 %, Rött: 0-59,9 % 
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Barn- och utbildningsnämnden - Kunskaper 

Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger på eller över genomsnittet i Stockholms län 
(Barnkonventionen artikel 2,3,6,12,17, 18,28-31) 

Indikatorllndikatorer 

I 
, J , ', ' 

" 
ln&!~'bYfl 'l]!i"lr..:.1:J.1Q2Jl 

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3 100.00% 

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3 100.00% 

BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6 100.00% 

BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 

9 100.00% 

BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt 

yrkesprogram åk 9 100.00% 

BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde 

högskoleförberedande program gymnasiet 100.00% 

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt yrkesprogram åk 9 

r 
\/l!,? 

" 
10% 

10% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%). För att ha 
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever i 
kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Sa lems kommun jilmfört med länssnittet som 
index. Källa: Skolverket (Siris) . 

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött : 0-79,9% 

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%) 
(N1SS40). Salems kommun jämfört med länssnittet som index. Källa Skolverket (Siris) . 

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9% 

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 9 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr. ), kommunala skolor, 
poäng (N1SS67). Salems kommun jämfört med länssnittet som index. Källa Skolverket (Siris). 

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9% 

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde högskoleförberedande program gymnasiet 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor 
(N17492). Summa betygspoäng för elever som avslutat från högskoleförberedande gymnasium i 
kommunal regi i kommunen under året dividerat med antal elever som avslutat från 
högskoleförberedande gymnasium i kommunal regi i kommunen under året. Sa lems kommun jämfört 
med länssnittet som index. Källa: SCB. 

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9% 

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) {N1S4S4),Salems kommun jämfört med länssnittet som index. Källa: Skolverket och 
SCB. 

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9% 

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3 
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Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som 
andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450), Salems kommun jämfört med länssnittet som 
index. Källa: Skolverket och seB. 

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött : 0-79,9% 

Barn- och utbildningsnämnden - Studiero 

Barn- och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva studiero (Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12 - 16, 
18, 19, 24, 26, 29-33) 

Indikator/Indikatorer 

I -
" " IHill :lj) .;.) l D t:l lit(\f.l~ ~{iy1i) '/1 1" 

BoU - Studiero grundskola 70.00% 65% 

BoU - 5tudiero gymnasiet 60.00% 35% 

Beskrivning: BoU - Studiero grundskola 

Enkätfråga, elever som anser att det är arbetsro på deras lektioner, andel %. 

Grönt: 70-100%, Gult: 63%-69,9%, Rött: 0-62,9% 

Beskrivning: BoU - Studiero gymnasiet 

Enkätfråga, elever som instämmer i att det är arbetsro på deras lektioner, andel %. Källa: Storsthlms 
elevenkät åk. 2 i gymnasiet. 

Grönt: 60-100 %, Gult: 55-59,9 %, Rött: 0-54,9 % 

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 
Sa lems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Barn- och utbildningsnämnden - Attraktiv arbetsplats 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats 

Indikator/Indikatorer 

I 
.' 

t 

Personal- Hållbart-Medarbetar-Engagemang 

(HME) 

Beskrivning: Personal- Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME) 

75,00 

SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten. 

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74,9 Rött: 0-64,9 

Ekonomi - Perspektiv 
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9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Barn- och utbildningsnämnden -Ekonomi i balans 

BoU ska uppvisa en ekonomi i balans 

Indikatorllndikatorer 

I 
BoU - Bokslut i Balans 100.00% 

Beskrivning: BoU - Bokslut i Balans 

100% 

Ekonomi i balans definieras som att nämndens resultat följer budget. Detta mäts genom att nämndens 
helårsresultat jämförs i förhållande till budget. Aktuellt utfall fås fram genom att avvikelsen mellan 
budget och utfall divideras med budget. Positiv avvikelse över O % ska anges som 100 % + positiv 
avvikelse i %. 

Grönt: 100% eller högre (Enligt budget eller positiv avvikelse), Gult: 99,1-99,9% (Negativ avvikelse mellan 
0,1-0,9%), Rött : 0-99% (Negativ avvikelse 1% eller högre). 

Barn- och utbildningsnämnden -Prognossäkerhet 

BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat 

Indikatorllndikatorer 

I 
BoU - Hög prognossäkerhet 

Beskrivning: BoU - Hög prognossäkerhet 

100.00% 100% 

Hög prognossäkerhet definieras som att nämndens helårsprognos för första kvartalet stämmer med det 
faktiska helårsresultatet vid årsbokslutet. Fås fram genom utfallet minus prognosen delat med 
budgeterad summa nettokostnader. 

Rött 0-98,9% Gult 99-99,9 Grönt 100% 

i<ataru1Cl Sio.Hn L019-10-23 15 ~3 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

I 
• Tl () l~~ IW: [jl.J " ;j:;) " :' (( ~Jl( )."i :)IJ"~::;>\ 
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3 - Intäkter 110127 106754 108720 105390 105390 105390 

9 - Interna intäkter 279423 283569 283394 284933 284933 284933 

INTÄKTER 389550 390323 392115 390323 390323 390323 

4 - Kostnader/Utgifter -246045 -241133 -241106 -250707 -252295 -257806 

5 - Kostnader för arbetskraft -287138 -298827 -298732 -304801 -310902 -317125 

6 - Övr verksamhets kostnader -23392 -21072 -21853 -14743 -13 902 -13 902 

7 - Övr verksamhets kostnader -14472 -13 678 -15451 -15786 -16139 -17668 

8 - Finansiella intäkter och 

kostnader -25 -21 -27 -21 -21 -21 

9 - Interna kostnader -275217 -284750 -281354 -284750 -284750 -284750 

KOSTNADER -846289 -859481 -858522 -870808 -878008 -891272 

Totalt -456739 -469158 -466408 -480485 -487685 -500949 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 
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600 - BoU Nämnd -709 -764 -764 -774 -787 -802 

610 - Förvaltningsövergripande -15514 -14538 -15938 -15842 -16298 -17964 

611 - Förskola och pedagogisk 

omsorg -100934 -105674 -103674 -108480 -110941 -118042 

612 - Grundskola -210423 -214818 -211640 -218268 -222587 -227780 

613 - Särskolan -13 589 -11585 -11585 -13 369 -14 113 -14425 

614 - Vux, SFI och Gruv -7597 -8529 -8529 -8450 -8484 -8536 

615 - Elevhälsan -29341 -28337 -29265 -29721 -30616 -31546 

616 - Kulturskolan -4553 -4658 -4658 -4724 -4855 -4999 

617 - Gymnasium -65304 -69852 -70452 -70151 -68122 -65775 

619 - Flerspråkighet -8774 -10402 -9902 -10707 -10883 -11 080 

Barn och utbildning -456739 -469158 -466408 -480485 -487685 -500949 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 
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610 - Förvaltningsövergripande 88 -1274 -1274 -2500 -13 500 -1000 

611 - Förskola och pedagogisk 

omsorg -1204 

612 - Grundskola -954 -396 -396 

616 - Kulturskolan -146 O 

Barn och utbildning -2217 -1670 -1670 -2500 -13500 -1000 

7 
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Ekonomisk redogörelse 

Godkänd drift inklusive 1,3 procent effektivisering 

Totala ramar (tkr) per nämnd och per verksamhetsområde inklusive löne- och indexuppräkning för åren 
2020-2022 är: 

• Totalt BoU: -480485 tkr, -487 685 tkr, -500949 tkr 

• Nämnd : -774 tkr, -787 tkr, -802 tkr 

• Förvaltningsövergripande: -15 842 tkr, -16 298 tkr, -17 964 tkr 

• Förskola och ped . omsorg: -108480 tkr, -110 941 tkr, -118042 tkr 

• Grundskola: -218268 tkr, -222 587 tkr, -227 780 tkr 

• Särskola: -13 369 tkr, -14 113 tkr, -14425 tkr 

• Vuxenutbildning: -8 450 tkr, -8 484 tkr, -8 536 tkr 

• Stöd- och utvecklingsenheten : -29 721 tkr, -30 616 tkr, -31 546 tkr 

• Kulturskolan: -4 724 tkr, -4 855 tkr, -4 999 tkr 

• Gymnasiet : -70 151 tkr, -68 122 tkr, -65 775 tkr 

• Flerspråkighet centralt : -10 707 tkr, -10883 tkr, -11 080 tkr 

Större strategiska godkända ramäskanden för åren 2020-2022 är: 

• Volymuppräkningar -9574 tkr, -11161 tkr, -16 673 tkr 

• Förändring av skolskjutsavtalet där förvaltningen äskat -1430 tkr, -1636 tkr, -1843 tkr 

Den åtgärd som beräknas ge en effektivisering på 1,3 procent är en generell besparing på samtliga 
verksamheter utom gymnasiet. Bedömningen är att gymnasiets kostnader till största delen är fasta 
genom länssamarbetet med Storsthlm. Besparing per verksamhet är i förhållande till den andel 
verksamheten har av totalram samt sin andel av gymnasiets andel av totalram. 

Då effektiviseringen om 1,3 procent läggs ut på samtliga verksamhetsområden inom BoU utom 
gymnasiet kommer respektive rektor/enhetschef tvingas göra en bedömning av vilka besparingsåtgärder 
som är mest lämpliga utifrån verksamhetens behov. Därför är det svårt att s~iga exakt vilka konsekvenser 
besparingen får. Men generellt sett ger åtgärderna konsekvenser för verksamheterna i form aven 
minskad personaltäthet och främst en minskning av kringtjänster såsom resurspersonal och vikarier. 
Detta innebär att barn- och klasstorlekarna i förskolorna och skolorna kommer att öka. Ytterligare 
konsekvenser är att kompetensutveckling och andra inköp (tex. nyinköp och utbyte av 
läromedel/undervisningsmaterial) dras ner på jämfört med tidigare år. 

De effekter som en minskad personaltäthet och indragna kompetensutvecklingsmedel och andra inköp 
befaras ge är att Sa lems förskolor och skolors attraktivitet som arbetsgivare sjunker, att 
verksamheternas stöd till barn och elever försämras och att måluppfyllelsen avseende kunskaper och 
andra mål såsom trygghet och studiero sjunker. 

Scenario 2, Effektiviseringar 2,0 procent 

Åtgärder för att nå ytterligare 0,7 procents besparing och en total besparing om 2,0 procent för BoU, 
vilket motsvarar -3 407 tkr år 2020 och ytterligare -453 tkr år 2021, föreslås vara följande: 

1. Avveckla modersmålsstöd inom förskolan 

Modersmål inom förskolan är inte ett lagkrav och att avveckla verksamheten kan därför vara en 
alternativ åtgärd . Verksamhetens bedömning är att förskolan står för 21 procent av den totala 
modersmålsverksamheten, vilket motsvarar närmare 850 tkr år 2018. 

En konsekvens aven sådan åtgärd är att arbetet med att utveckla barns modersmål och stimulera varje 
barns språkutveckling blir lidande. Detta arbete kommer i ännu högre grad behöva utföras av ordinarie 
pedagoger inom förskolan istället för av modersmålslärare, vilket ger en ökad belastning på befintlig 
personal. 

En annan konsekvens som befaras uppstå är en risk för lärarflykt bland modersmålslärarna. Detta då 
modersmålslärarna arbetar inom både förskolan och grundskolan inom ramen för sina tjänster. Om den 
delen av tjänsten som arbetet sker i förskolan tas bort blir vissa av lärarnas tjänster mindre i omfattning 
och därmed mindre attraktiva. 

2. Minska kostnaderna för BoU:s stab och förvaltningsövergripande utvecklingsarbete 

BoU:s stab består av 8 personal som bekostas på ett förvaltningsövergripande ansvar. Vissa andra 
kostnader utöver personal tas också centralt, såsom förvaltningsövergripande 
kompetensutvecklingsinsatser, prenumerationer av lagböcker, juridisk rådgivning med mera. Genom att 
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strypa kompetensutveckling och konferenser centralt, samt andra utgifter såsom prenumerationer, 
beräknar förvaltningen att upp till 550 tkr år 2020 kan sparas in. 

Konsekvenserna av denna åtgärd är framförallt att staben ges försämrade möjligheter att hålla sig ajour 
med lagförändringar och trender inom förvaltningens verksamhetsområden. I och med att vissa 
förvaltningsövergripande satsningar på kompetensutveckling kan behöva dras in drabbar det även 
utvecklingsarbetet och påverkar såväl kvaliteten som barn- och utbildningsverksamheternas attraktivitet 
som arbetsgivare. 

3. Avveckla mindre populära verksamheter inom Kulturskolan samt stoppa vidare avgiftssänkning av 
kurser 

Kulturskolans kurser är överlag välfyllda och populära . Vissa kurser har kö medan andra kurser har några 
få tomma platser. Då Kulturskola inte är en obligatorisk skolform utan något en kommun erbjuder utöver 
lagens krav kan en åtgärd vara att avsluta en eller flera av de något mindre populära kurserna inom 
Kulturskolan. 

Ett ytterligare alternativ för att minska sårbarheten hos Kulturskolan och övriga verksamheter inom BoU 
under år 2020, kan vara att inte gå vidare med de beslutade avgiftssänkningarna av Kulturskolans utbud, 
som annars skulle rymmas inom BoU:s totala ram under år 2020 enligt beslut av kommunfullmäktige 
februari 2019. Avgiftssänkningen kan rivas upp helt eller skjutas fram ett eller två år. 

Totalt kan dessa åtgärder ge en besparing om ca 500 tkr år 2020. 

Konsekvenserna av dessa åtgärder är att elevers tillgång till ett brett kulturutbud i Salem försämras. 
Kulturskolan kan minska i popularitet hos både barn och elever samt hos lärare som kan söka sig till 
andra arbetsplatser. 

4. Åtstramningar inom skolskjutsverksamheten 

Under våren 2019 reviderade barn- och utbildningsnämnden skolskjutsreglementet som styr på vilka 
grunder skolskjuts beviljas till elever. Det tidigare reglementet från 2012 var utdaterat i förhållande till 
lagförändringar och det nya skolskjutsavtalet med start 1 januari 2018. Förvalltningen bedömer att det 
nya reglementet kan ge en viss åtstramning mot tidigare år genom att färre elever beviljas skolskjuts 
vilket kan ge en besparing om 200 tkr år 2020. Från år 2021 kan förhoppningsvis ytterligare medel sparas 
då en ny upphandling ska genomföras inför 2021 och de ytterligare -453 tkr som ska sparas in inför år 
2021 kan hämtas in här. 

Konsekvenserna av denna besparingsåtgärd som redan är genomförd är inte negativa utan ger snarare 
effekten att lagstiftningen runt skolskjuts tillämpas mer korrekt. Åtgärden drabbar inte elever i behov av 
särskilt stöd utan främst elever som har möjligheter att ta sig till skolan på egen hand eller med hjälp av 
vårdnadshavare. 

5. Minskade kostnader inom Stöd- och utvecklingsenheten 

Inom Stöd- och utvecklingsenheten är i dagsläget en specialpedagogtjänst vakant. Genom att avstå från 
att tillsätta denna tjänst och genom viss utebliven kompetensutveckling för enhetens medarbetare 
bedöms ytterligare 350 tkr kunna sparas. 

Konsekvenserna av detta blir en viss försämring i stödet till förskolorna och skolorna i att tillgodose ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt. I förlängningen riskerar detta att i viss mån drabba elever i behov av 
särskilt stöd i sin utveckling och lärarnas möjligheter att anpassa undervisningen. Effekterna av minskad 
kompetensutveckling för personalen är också att förutsättningarna för att stötta verksamheterna 
försämras och enhetens attraktivitet som arbetsgivare minskar. 

6. Nya direktiv vid inköp av ekologiska livsmedel 

Barn- och utbildningsnämnden har som målvärde för 2020 att SS procent av förvaltningens 
livsmedelsinköp ska vara ekologiska. Denna miljöambition innebär i de flesta fall en klar fördyring mot 
att inte köpa ekologiska livsmedel. Genom att sänka dessa ambitioner något och istället ge 
verksamheterna direktiv om att inte köpa ekologiskt i de fall det innebär en stor prisskillnad att köpa 
ekologiskt jämfört med icke-ekologiskt bedömer förvaltningen att 350 tkr kan sparas år 2020. 
Konsekvenserna blir att nämndens mål om att eftersträva en hållbar utveckling inom verksamheterna 
riskerar att inte uppnås. 

7. Besparingar inom gymnasiet 

Gymnasiet har som nämnts undantagits från besparingspaketet på 1,3 procent. Skall ytterligare 
sparåtgärder sättas in bör dock gymnasiet, dvs. Rönninge gymnasium, vara med och bidra. Vår 
bedömning är att dess besparingsinsats bör ligga på 600 tkr, motsvarande 1,3 procent av de 
budgeterade kostnaderna. 

8. Generell besparing 
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Om de identifierade åtgärderna som beskrivits ovan (punkt 1-6) skulle visa sig inte vara tillräckliga för att 
generera en besparing om 2 procent kan den generella besparingen om 1,3 procent i nödfall utökas i 
erforderlig grad. 

Konsekvenser aven ännu större generell besparing på samtliga av BoU:s verksamheter är dock som 
tidigare beskrivits att personaltätheten minskar, barn- och klasstorlekarna ökiar ytterligare samt att 
utvecklingsarbete, kompetensutveckling och andra inköp blir lidande. Måluppfyllelsen och de höga 
kunskapsresultaten riskerar att sjunka i och med att skolpengen per elev blir lägre. 

Godkända investeringar 

Förvaltningens totalram för investeringar åren 2020-2022 är 2 500 tkr, 1000 t kr och 1000 tkr. Dessa är 
fördelade enligt följande: 

• BoU-potten, för inventarier; 1 500 tkr, 1 000 tkr, 1 000 tkr 

• Inventarier till förskolepaviljonger; 1000 tkr (år 2020) 

BoU påverkar även andra förvaltningar i egenskap av initierande nämnd. 

• MSB; 14453 tkr, 18 000 tkr, 36 000 tkr . 

• IT; 103 tkr (år 2020) 

• Större strategisk investering hos MSB är renovering av förskolorna motsvarande gOOD tkr, 18000 tkr, 36 
000 tkr. 

Byggnationen av Fågelsången skola och idrottshall samt förskola Södra Hallsta antas redovisas av annan 
förvaltning. 

BoU har en förhoppning om att få ta del aven kommande Arbetsmijöpott för år 2020. 

Konsekvensbeskrivning och prioritering av äskade investeringar 

Investeringar utöver de som godkänts i ramarna och som äskas av BoU till budgetberedningen då de 
bedöms som synnerligen angelägna och/eller oundgängliga: 

1. Gungor lekplats, 300 tkr, prioritet 1 

Gungor lekplats till Rönninge skola avslogs i ramberedningen med följande kommentar; ((Återkom till 
budgetberedning med synsättet samtliga skolor i kommunen." 

I dagsläget finns endast en gungställning på Rönninge skolas skolgård . Detta är otillräckligt sett till 
elevantalet om 516 elever i årskurs F-g. Konsekvenserna av att inte bevilja investeringsmedel till 
lekplatsutrustning är sämre förutsättningar för barn att leka och vistas utomhus på skolgården. Det ger i 
sin tur sämre förutsättningar att uppfylla kraven på barnets rätt till lek och rekreation 
(barnkonventionen artikel 31) samt det centrala innehållet om utevistelse och fysisk aktivitet från 
grundskolans läroplan. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att investeringar till övriga skolors lekplatsutrustning 
visserligen också skulle vara önskvärt. Men sett till kommunens nuvarande ekonomiska läge är inte detta 
något som kan eller bör prioriteras till 2020. Övriga skolors gårdar kan vänta till förmån för investeringar 
i lekplatsutrustning till förskolornas gårdar (vilket redan beviljats) samt Rönninge skola som är de 
verksamheter inom BoU som signalerat till förvaltningen om störst behov. 

2. Altan med tak, 500 tkr, prioritet 2 

Altan med tak till Ängstäppans förskola avslogs i ramberedningen med följande kommentar; ((Hänvisning 
till pott för verksamhetsanpassning lokaler och köksmaskiner på 2 800 tkr." 

Det finns inget utrymme ur denna pott för detta äskande. 

Potten för verksamhetsanpassning lokaler och köksmaskiner år 2020 med belopp 2 800 tkr återfinns hos 
MSB och är redan intecknat för att användas till Rönninge gymnasium 800 tkr (skapa fyra grupprum i 
ämnesinstitution), Rönninge gymnasium 1000 tkr (två ugnar och två frysskåp), Skogsängsskolan 700 tkr 
(höjning av väggar i skolbibliotek) och Rönninge skola 300 tkr (demontering av kemibänkar) . Dessa fyra 
investeringar godkändes i samband med plan 2018-2020. 

Ur verksamhetsperspektiv sover förskolebarn bäst utomhus. Vid Ängstäppan är detta svårt då det saknas 
en altan med ett tak för skydd mot regn och vind . Konsekvenserna av att ej bevilja investeringen är 
sämre möjligheter för barn att sova utomhus. Det ger i sin tur en sämre likvärdighet mellan de olika 
förskolorna och försvårar för verksamheten att uppfylla kraven på barnets rätt till vila 
(barnkonventionens artikel 31). 
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Flera lag- och regeländringar som berör förskola, skola och annan verksamhet har införts eller är på gång 
att införas under 2019/2020. Den kanske största förändringen är att FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) inkorporeras till svensk lag från och med 1 januari 2020. 

Det är svårt att förutsäga vilka konsekvenser införandet av barnkonventionen till svensk lag kommer att 
få . Det kommer till stor del bero på vilka rättsfall som kommer att drivas, utfallen i de rättsfall som tas 
upp samt hur verksamheters arbete kommer att förändras på sikt. Generellt sett förväntas lagen göra så 
att skyddet av barnets rättigheter förtydligas juridiskt och att barnets rättigheter stärks. 

Under läsåret 2019/2020 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att erbjuda utbildning till 
verksamheterna i barnkonventionen. Förvaltningen kommer också sprida utbildningsmaterial, 
webbfilmer m.m. till verksamheterna. Regeringen arbetar också på en vägledning i hur lagen ska 
tillämpas som väntas bli klar 15 november 2019. 

En ytterligare förändring som rör alla enheter är att läroplanerna för de olika skolformerna från och med 
1 juli 2019 förtydligar rektorns ansvar för trygghet och studiero. Samtidigt kompletteras dem så att de nu 
även betonar elevens egna ansvar för sitt lärande, arbetsmiljön och uppträdande mot skolans personal 
och andra elever. 

Nedan beskrivs fler förändringar i den politiska styrningen utifrån varje verksamhetsområde. 

Förskola 

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny läroplan, Lpfö 18, för förskolan . I den reviderade läroplanen för 
förskolan har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Våren 2019 
genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en utbildning till förskolans personal om innehållet i den 
nya planen och all personal har fått ett exemplar av den nya läroplanen. 

Från den 1 juli 2019 benämns förskolechef rektor och omfattas av befattningsutbildningen för rektorer. 
Förvaltningen har informerat om detta på School soft och ändrat benämningen i styrdokument och på 
kommunens hemsida. 

Från och med den 1 januari 2019 infördes skärpta krav på fristående huvudmän om att de ska ha goda 
ekonomiska förutsättningar och att ägar- och ledningskretsen ska ha erfarenhet, insikt och lämplighet 
att driva förskola och skola. Lagändringen påverkar direkt barn- och utbildningsnämndens utövning av 
godkännande och tillsyn av de fristående förskolorna . Under våren 2019 har !Förvaltningen genomfört 
tillsyn i de fristående förskolorna och granskat förskolorna utifrån de nya regllerna. Förvaltningen har 
också till följd av lagändringarna infört en ny rutin som innebär att huvudmännen för de fristående 
förskolorna måste anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen (tex. en ny styrelsemedlem) till barn
och utbildningsförvaltningen senast inom 1 månad från att förändringen trätt i kraft. 

Grundskola 

Den 1 juli 2019 träder nya bestämmelser i kraft; "Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser". 
Garantin innebär att tidigt stöd ska ges i förskoleklass och lågstadiet till exempel genom att samråda 
med personal med specialpedagogisk kompetens. Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet 
av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra 
anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i 
nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. 

I Sa lems kommun kommer arbetet med garantin att vara en del av innehållet i förskoleklassnätverket för 
att ge varandra stöd, skapa likvärdighet och ge varandra goda exempel i arbetet. Nätverket leds av 
verksamhetschefen för Stöd-och utvecklingsenheten och träffas regelbundet under läsåret. 

Fritidshem 

Den 1 juli 2019 införs krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för 
undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag. I likhet med de 
flesta andra kommuner har Salems kommun brist på legitimerad personal i fritidshemmen. Sa lems 
kommun samarbetar med Södertörns högskola och andra kommuner för att ta fram en utbildning till 
lärare i fritidshem som kan kombineras med arbete. Utbildningen planeras starta höstterminen 2020. 

Gymnasiet 

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska få en 
samlad bild av elevens studiesituation och som kan fånga upp om eleven behöver extra stöd. 
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För introduktionsprogrammen sker en rad lagändringar från och med 1 juli 2019. Bland annat ska planen 
för utbildningen bli tydligare och inkludera syfte, huvudsakligt innehåll samt liingd. Planen bör utgå från 
de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Den 1 juli ersätts preparandutbildningen och 
programinriktat individuellt val av programinriktat val. Programinriktat val kan erbjudas både för en 
enskild elev och för en grupp. Nyanlända som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper 
bedömda vilket innebär att deras bakgrund, erfarenheter och kunskaper ska kartläggas. Detta börjar 
tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2019. 

I april 2019 beslutade riksdagen att regeringen ska utreda möjligheten att inrätta en tvåårig yrkesskola 
på gymnasienivå. Detta skulle kunna ge ett snabbare tillträde till arbetslivet eller vara en brygga till 
fortsatta studier för de elever som inte kommer in på någon av de treåriga utbildningarna. 

Vuxenutbildning 

September 2018 blev Komvuxutredningen klar. Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av 
förändringar i regleringen av vissa delar av komvux och särskild utbildning för vuxna. Utredningens 
förslag är i stort att Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del av 
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier och att urvalsreglerna 
till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt 
ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen. 

Vidare föreslås Särvux bli en del av komvux och byta namn till särskild utbildning, samt att betygsskalan 
för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas. 

Kulturskola 

I maj 2018 beslutade riksdagen om en strategi för landets kultur- och musikskolor. Strategin innehåller 
ett nationellt mål och nationella del mål för kulturskolorna i Sverige. Som ett led i strategin har ett 
nationellt kulturskolecenter inrättas inom Statens kulturråd. Det nationella kulturskolecentrets uppgift 
är att stödja den kommunala kulturskolan när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan, 
kunskapsuppbyggnad och uppföljning. 

Det statliga bidrag till de kommunala kulturskolorna som delades ut mellan 2016-2018 för att bredda 
utbudet och nå nya målgrupper togs bort i budgeten som riksdagen beslutade om i december 2018, men 
återinförs från och med 1 juli 2019 till följd av vårändringsbudgeten . För 2019 blir dock det statliga 
bidraget hälften så stort som föregående år, eftersom bidraget endast avser andra halvan av året. Det är 
ännu inte klart hur stort bidrag Sa lems kulturskola får, men generellt sett kommer effekten bli att inte 
alla nya verksamheter som startats upp under 2018/2019 kommer kunna fortlöpa läsåret 2019/2020. 

Ekonomi 

Det finns en rad statsbidrag som riktar sig till Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 
Statsbidrag fördelas antingen som generella bidrag som utbetalas direkt från staten till kommunen eller 
som sökbara bidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen bevakar kontinuerligt de sökbara bidragen och 
skickar in ansökningar. Regeringen rekommenderas av Riksrevisionen att på sikt avveckla alla riktade 
stimulansbidrag inom skolområdet och samla dem i ett enda bidrag med inriktning på skolutveckling 
som utgår från huvudmännens förutsättningar och behov. 

Samhälle 

Den svenska skolan står inför en rad utmaningar framöver. Utmaningar kräver samling kring problem 
och lösningar. Enligt senaste Pisa-undersökningen 2015 ser vi en rad förbättringar av kunskapsresultaten 
inom svensk skola sedan undersökningen 2012, men vi ser också att många elever inte blir behöriga till 
gymnasieskolan och att det fortfarande råder stora skillnader mellan skolornas kvalitet. Skolverket 
bedömer att lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är de tre områden som 
måste prioriteras för att skolan ska förbättras. 

1. Lärarförsörjningen 

Vikten av ett gott kompetensförsörjningsarbete blir allt större. Bristen på behöriga lärare förväntas öka 
och enligt Skolverket kommer det att saknas ca 80.000 lärare och förskollärare år 2031. Bristen på 
behöriga lärare drabbar oftast de skolor som ligger i utsatta områden . 

Ar 2011 började antalet barn i Sverige i grund-skole-ålder att öka igen efter flera års nedgång. Om inget 
annat för-ändras innebär det i förläng-ningen också att rekryterings-behovet till all skolverksamhet ökar 
kraftigt . Konkurrensen om kompetent och utbildad personal till skolverksamheten ökar både i riket och 
regionalt. 

För att göra läraryrket mer attraktivt har fler statliga bidrag införts de senaste åren vilket har lett till 
kraftigt ökade löner för lärare. Då skolornas budget till ungefär 90 procent bE!står av personalkostnader 
blir detta kännbart då skolpengen inte har ökat i samma takt som lönerna. 

2. Skolsegregationen 
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I ett historiskt perspektiv kan vi se att skolan tidigare, i mycket högre utsträckning varit en plats där 
elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts. Det gynnar elevernas lärande och integration i 
samhället. Idag visar forskningen att segregationen i svensk skola har ökat, detta som en konsekvens av 
ökad bostadssegregation. Skolorna får en växande koncentration av elever med liknande 
socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. Skolsegregationen riskerar att försvåra skolans 
kompensatoriska uppdrag. 

3. Den lokala styrningen av skolan 

När styrningen fungerar finns en samsyn om mål och strategier hos politiker, förvaltning, rektorer och 
lärare. Det ger förutsättningar för en stödjande och ansvarstagande kultur. Skolverket menar dock att 
skolans styrning ofta kännetecknas av bristande tillit och dialog, otydliga krav och förväntningar samt en 
svag återkoppling på det löpande arbetet. Det kan leda till att verksamheterna inte organiseras utifrån 
uppdrag och behov, att resurser inte används optimalt eller att stödjande strukturer och funktioner inte 
utvecklas. 

Volymer och lokalbehov i förskolan 

Barn- och elevprognosen baserad på befolkningsprognosen från februari 2019 visar på fortsatt brist på 
förskoleplatser i kommundel Salem och en överkapacitet i kommundel Rönninge. Trots planerad 
förtätning på förskolorna Toredalsgården och Skyttorp kommer ytterligare förskoleplatser behövas 
under 2020. Detta kommer att lösas med hjälp av förskolepaviljonger i kommundel Salem. Den nya 
grundskolan F-9 som kommunfullmäktige beslutat om att uppföra kommer inrymma även 
förskoleavdelningar de första åren. 

Volymer och lokalbehov i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer att behöva utökas för att kunna tillgodose 
skolplatser till de folkbokförda barn som har rätt att gå i skolan i kommunen. 

Idag finns det endast ströplatser i vissa årskurser i våra kommunala skolor lik:som i de fristående 
skolorna. Inför 2020 ser förvaltningen stora svårigheter i att kunna tillgodose närhetsprincipen och det 
fria skolvalet i båda kommundelarna. I kommundel Rönninge överskrider antalet elever antalet platser. I 
kommundel Salem ökar elevunderlaget enligt prognos och ytterligare skolplatser kommer behövas 
tillskapas. En ny översiktsplan för Sa lems kommun fastställdes sommaren 2018. Planen ska ta vid efter 
nuvarande översiktsplan och sträcka sig mellan 2020-2035. Den innehåller en stor mängd 
expansionsområden vilket kommer att generera större barn- och elevvolymer än i dagsläget. Utifrån det 
ökande elevantalet har kommunfullmäktige beslutat om att uppföra en ny grundskola. Prognosen var 
tidigare att den nya grundskolan skulle stå klar till höstterminen 2021, men den ser nu ut att bli färdig 
först till våren/sommaren 2022. Skogsängsskolan tillförde höstterminen 2017 nya paviljonger med 6 
klassrum och inför höstterminen 2019 utnyttjas optionen för att bygga ytterligare 2 klassrum i en 
övervåning på paviljongerna. Dock påverkas skolan redan av kapacitetsbrist i skolmatsal, idrott och 
praktisk-estetiska ämnessalar. 

Vid projekteringen av den nya grundskolan finns en strategi kring att skolan förläggs geografiskt på ett 
sådant sätt att elever med olika bakgrund kan mötas och skolans profil kan st ärka möjligheterna för 
elever från olika delar av kommunen att integreras. 

Salems kommuns policy är att ca hälften av utbildningsverksamheten ska erbjudas i fristående regi. I 
nuläget finns upparbetade rutiner för samverkan kring placering av elever til! de olika skolorna, 
kommunala som fristående. Samarbetet kan dock ytterligare stärkas och ses som ett område att 
utveckla under läsåret 2019/2020. 

Volymer i gymnasiet 

Inom Stockholms gymnasieregion fortsätter elevkullarna att öka för överskådlig framtid till följd av stora 
årskullar i början av 2000-talet samt ett invandringsöverskott i åldersgruppen. Stockholmsregionens 
gymnasieskolor måste ta emot ca 20000 - 22 000 fler elever fram till 2027, vilket ställer ökade krav på 
ett gemensamt ansvar för den regionala planeringen avseende utbud och dimensionering. 
Volymökningarna väntas bli särskilt utmanande inom de högskoleförberedande programmen. Samtidigt 
ligger en annan stor utmaning i att intresset för yrkesprogrammen fortfarande är lågt, medan ett flertal 
branscher har ett skriande behov av arbetskraft inom yrkesgrupper som för regionen är av strategiskt 
viktig karaktär. Jämfört med resten av landet ligger Stockholmsregionen betydligt lägre när det gäller 
sökande till yrkesprogram. Det mesta talar för att den här trenden kommer bestå så länge 
arbetsmarknaden i regionen är stark. 

De mest populära nationella programmen är samhällsvetenskapsprogrammet, följt av 
ekonomi programmet och naturvetenskapsprogrammet. Av introduktionsprogrammen är 
språkintroduktion det vanligaste programmet, även om antalet antagna minskat kraftigt sedan 2016 då 
elevantalet var som högst. 

Teknik 
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I oktober 2017 presenterade regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet 
innehållande tre fokusområden: digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och 

användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Den nationella strategin 
har legat till grund för en lokal strategi för digitalisering inom barn- och utbildningsverksamheten i 
Salem. Under hösten 2019 och våren 2020 tas det nu fram en plan, en lokai"röd tråd" för vad 
digitalisering i Sa lems skolor innebär (skoldigiplan.se), från förskola till gymnasium. 

Under våren 2019 lades det också fram ett förslag till nationell digital handlingsplan av bl a skolverket 

och SKL där de centrala rollerna tydliggjorts. Det kommer också att ha påverkan på arbetet i Sa lems 
skolväsende, exakt hur återstår att se. 

2. Lagstiftning som styr verksamheten 

Följande lagar är de som främst styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet: 

• Skollagen 

• Skolförordningen 

• Förvaltningslagen 

• Kommunallagen 

• Diskrimineringslagen 

• Socialtjänstlagen kap. 14 

• Arbetsmiljöiagen 

• Hälso- och sjukvårdslagen 

3. Verksamhetsbeskrivning 

Målgrupper 

Barn och utbildningsförvaltningen i Sa lems kommun erbjuder omsorg, utbildning och uppföljning för 
barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år. 

Insatser och utbud 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, sfi, samhällsorientering, elevhälsa och kulturskola . 

Antal tjänster 

Antal tillsvidareanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen per juni 2019 var 479 personer och 
medelåldern bland dessa var 46 år. Av de tillsvidareanställda var 80 % kvinnor. 

4. Framåtblick 

Vision och mål 

Barn- och utbildningsförvaltningen har visionen att Sa lems kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun 
2025. 

För att nå barn- och utbildningsnämndens mål, de nationella målen och förvaltningens vision måste vi 
säkra att vi arbetar långsiktigt, systematiskt och med tydlig riktning inom de utvecklingsområden som 
identifierats av verksamheterna, förvaltningen och nämnden tillsammans. 

Barn- och utbildningsförvaltningens strategier för att nå målen - Tre fokusområden och fyra 
utvecklingsområden 

Nedan beskrivs de strategier och processer som barn- och utbildningsförvaltningen avser använda för att 
nå målen . Strategierna och processerna ska stärka och stödja verksamheternas utveckling så att barn 
och elever når sin fulla kunskapspotential i enlighet med läroplaner och kursplaner. Strategierna består 
huvudsakligen av tre fokusområden och fyra utvecklingsområden. RespektiVE! enhet arbetar i sin tur 
systematiskt med kvaliteten med olika förbättringsområden på respektive enhet. 

I november 2016 och i juni 2017 genomförde den dåvarande chefsgruppen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen analyser av verksamheternas resultat. Utifrån de gemensamma analyserna 
plockades tre fokusområden ut för fortsatt arbete mot ökade resultat, för ökad måluppfyllelse i syfte att 
nå såväl de nationella som de kommunpolitiska målen för skolan: 

1 Undervisningens utveckling och kvalitet 

2 Förmågan att ta hand om barn och elever i behov av särskilt stöd 

3 Styrnings- och ledningsprocessen på alla nivåer 

Inom svensk skola återfinner man inte sällan kortsiktiga lösningar som inte alltid bottnar i en gemensam 
analys av behov och förutsättningar i verksamheten. Nämndens fokusområden i Salems kommun är 
identifierade områden utifrån grundlig analys och de innefattar dessutom skolans huvuduppdrag som 
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aldrig kan anses färdiga . De stämmer också väl överens med Skolverkets identifierade 
utvecklingsområden för svensk skola. Utifrån detta ska fokusområdena ligga kvar under lång tid 
framöver. 

Under en resultatkonferens i juni 2018 analyserade chefsgruppen kunskapsresultaten och andra resultat 
från läsåret 2017/2018 och fyra gemensamma utvecklingsområden kunde då identifieras för samtliga 
verksamheter: 

1 Pedagogiskt ledarskap 

2 Kvalitet i undervisningen 

3 Lärande organisation 

4 Mål- och resultatstyrning 

Nedan beskrivs flera av de aktiviteter som kommer att genomföras 2020 inom de tre fokusområdena 
och de fyra utvecklingsområdena. 

Aktiviteterna är naturligtvis beroende av hur stort ett eventuellt besparingsbE~ting på barn-och 
utbildningsförvaltningen blir. Vid en besparing om 2 % kommer flera av de förvaltningsövergripande 
kompetensutvecklingsinsatserna som beskrivs nedan behöva strykas. 

Undervisningens utveckling och kvalitet/Kvalitet i undervisningen 

Förskolans arbete med arbetet kring tillgänglighet och pedagogiska lärmiljöer har gett goda effekter och 
har också uppmärksammats på nationell nivå i form av föreläsningar kring tillgänglighet för andra 
kommuner och via SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). I Salems förskolor arbetar vi vidare 
kring ökad kvalitet i undervisningen i samarbete med Reggio Emilia institutet och utveckling av våra 
lärmiljöer även under 2020. Erfarenheterna från förskolans arbete med lärmiljöer sprids till grundskola 
och gymnasium. 

I augusti 2019 läggs en plan för hur Sa lems kommun ska bättre kunna säkra en tillgänglig lärmiljö för alla 
elever i grundskolan. Planen görs i samarbete med SPSM och ska innehålla kompetensutveckling i form 
av både föreläsningar och kompetenshöjande insatser efter behov på skolorna. Alla lärare ska innefattas 
av satsningen. 

Sommaren 2019 avslutades utvecklingsprojektet "Undervisningslyftet" - ett arbete för att utveckla 
kvaliteten i undervisningen för alla lärare inom grundskola och gymnasieskola under ledning av våra 
förstelärare. Förstelärarnas förordnande kopplat till lyftet gick därmed också ut. Hösten 2019 inleds ett 
nytt tvåårigt utvecklingsprojekt som bygger vidare på Undervisningslyftet med särskilt fokus på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Varje skola har formulerat ett lokalt försteläraruppdrag 
kopplat till projektet och förstelärarna kommer inom ramen för projektet ges möjlighet att beforska sin 
egen praktik och dokumentera sina slutsatser. Förstelärarna ansvarar dessutom för att sprida den 
beprövade praktiken i arbetsgruppen. 

Matematiken är fortsatt ett förbättringsområde i grundskolan. Läsa-skriva-räkna garantin kommer att 
stödja oss i arbetet med att utveckla undervisningen i matematik för de yngre åren. Dessutom planeras 
för att kunna skriva ett avtal med Tom Tits Experiment för de yngre barnen, både i förskola och skola där 
kompetensutveckling för lärare samt besök på Tom Tit för barnen ska ingå. En annan del för att stärka 
matematikundervisningen är att köpa in en matteapp för de yngre barnen i grundskola åk 1-3. 

Dessutom ska ämnesnätverk startas upp under läsåret så att t ex matematiklärare får träffas och ges 
kompetensutveckling inom respektive ämne och då både inom didaktik och metodik. 

Under föregående år har ett aktivt arbete bedrivits för att förbättra vårdnadshavares upplevelse av 
information kring fritidshemmens verksamhet. Resultatet på brukarenkäten våren-19 visar på ett bättre 
resultat men behovet av att arbeta aktivt med frågan kvarstår. Inför 2020 ska arbetet även inkludera 
föräldrautbildning på våra grundskolor där varje rektor beslutar om hur man vill lägga upp det arbetet 
utifrån enhetens behov och förutsättningar. 

Ett aktivt arbete med att stärka skolornas arbete med trygghet och studiero är viktigt. I den senaste 
enkätundersökningen för vår verksamhet ser vi att det fortfarande krävs extra arbete i åk 5 samt nu 
också inom gymnasieskolan. Dessa områden bevakas kontinuerligt. Arbetet med att utveckla kvaliteten i 
undervisningen förväntas också ge effekt på den upplevda studieron. 

Under hösten 2019 sätt extra fokus på att utveckla enheternas förebyggande och åtgärdande arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling. Målet är att öka kompetensen och stärka likvärdigheten 
mellan enheterna. 

Lärande organisation/Kollegialt lärande 

Salems kommun har sedan 2016 ett samarbete med Södertörns högskola kring lärarutbildningen kallat 
CPU - centrum för professionsutveckling. Samarbetet som går ut på att ta emot lärarstudenter inom 
deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har under åren utvecklats till att omfatta förskola, 
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gymnasium och grundskolans lägre årskurser. Samarbetet ger Salems förskolor och skolor stora 
möjligheter att säkerställa att nya lärare lär känna kommunens utbildningsverksamhet och 
förhoppningsvis vill börja arbeta hos oss efter genomförd utbildning. Från och med hösten 2019 behöver 
Salems kommun ta ett större eget ansvar för att upprätthålla samarbetet då Södertörns högskola inte 
längre kan erbjuda samordning i form aven processledare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska också fortsätta driva och utveckla nätverket för fritidshemmet 
och i det tydliggöra uppdrag, krav och förväntningar. Under kommande läsår deltar representanter från 
respektive skolas ledning i arbetsgruppen. Exempel på andra nätverk som kommer drivas av barn- och 
utbildningsförvaltningen är nätverk för studie- och yrkesvägledare (SYV), lärare i förskoleklass samt 
förstelärarnätverk (inom ramen för projektet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet). 

Pedagogiskt ledarskap 

I syfte att förbättra det pedagogiska ledarskapet har flera rektorer och enhetschefer under läsåret 18/19 
deltagit i en satsning för att utveckla sitt ledarskap. Utbildningen har letts av Simon Elvnäs, forskare vid 
KTH, och fyra chefer har filmats i olika mötessituationer som senare analyserats. Satsningen utvidgas 
under nästa läsår till att omfatta fler ledare. 

Under läsåret 19/20 anordnar förvaltningen två gemensamma studiedagar för all personal inom våra 
verksamheter, en per termin. Detta är ett av flera sätt som förvaltningen på uppdrag av huvudmannen 
tar ansvar för att tillgodose behov relevanta för alla verksamheter, exempelvis behov av ämnesrelaterad 
kompetensutveckling eller gemensamma samtal om nya krav och riktlinjer. 

Förmågan att ta hand om barn och elever i behov av särskilt stöd 

Läsåret 18/19 infördes ett nytt journalsystem inklusive elevakter i Sa lems skolor. Systemet har gett 
verksamheterna större möjligheter till att på ett säkert sätt samarbeta kring dokumentationen av 
elevärenden. Systemet kommer under läsåret 19/20 också införas i förskolan . 

Inför läsåret 19/20 kommer rutinerna och arbetssätten för ökad skolnärvaro ses över för att säkerställa 
enhetlighet vid enheterna och tidigare upptäcka problematisk frånvaro. 

I Stockholmsenkäten 2018, som bland annat mäter elevers drog- och alkoholvanor men också psykiska 
hälsa, framkom att ungdomars psykiska hälsa fortsatt i Salem och i hela Stockholm fortfarande är 
alarmerande dålig. Det finns också en könsskillnad och flickor uppger en sämre psykisk hälsa än pojkar. 
Med anledning av detta tog planeringsgruppen i Salem initiativ till ett kommunövergripande projekt 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Inom 
projektet ska planeringsgruppen inventera vad som görs idag för att förebygga psykisk ohälsa och ta 
fram förslag på preventiva metoder att införa såväl inom skolan som på fritiden. Ett antal metoder, 
såsom ACT (Acceptance commitment therapy) tillämpas redan av Stöd- och utvecklingsenheten. Men 
det görs endast i liten skala och ambitionerna med ett kommunövergripande projekt är att få en helhet i 
metoderna och arbetssätten inom kommunen över förvaltningsgränserna samt en långsiktighet och 
systematik i arbetet. Det kan dels handla om vad som kan effektiviseras i det befintliga förebyggande 
arbetet såsom förbättrat samarbete mellan olika professioner, men också att söka projektmedel för att 
kunna finansiera införandet av nya förebyggande metoder för att motverka psykisk ohälsa hos Sa lems 
ungdomar. 

5tyrnings- och ledningsprocessen på alla nivåer/Mål- och resultatstyrning 

Under läsåret 2018/19 utvecklade förvaltningen det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) inom alla 
verksamheter och på alla nivåer. Förändringarna i kvalitetsarbetet tog avstamp i Skolinspektionens 
återföring om att Salem behöver utveckla analysen på både enhets- och huvLldmannanivå samt 
utvärdera arbetet utifrån önskade effekter i utvecklingsarbetet. Som ett led i arbetet fortsätter 
förvaltningen att genomföra kvalitetsdialoger, kvalitetsobservationer, resultatkonferenser och 
nämnddialoger. Förvaltningen använder kommunens styrsystem Hypergene för att skriftligt följa upp 
och dokumentera enheternas arbete inom respektive enhets förbättringsområden. Det görs genom att 
riktade aktiviteter delas ut till enheterna i styrsystemet och enheterna förväntas återkoppla till 
förvaltningen i samband med delårs- och helårsuppföljningar vilka insatser de genomfört och vilken 
effekt de ser av insatserna. Detta analyseras och sammanställs sedan på förvaltningsnivå vidare till 
nämnden som huvudman för verksamheten. 

För att fokusera utvecklingsarbetet till de utvecklingsområden som gemensamt identifierats för alla 
BoU:s verksamheter så har kriterier tagits fram i dialog mellan förvaltningen och chefsgruppen på vad 
som utmärker kvalite . Kriterier har tagits fram för områdena Kvalitet i undervisningen och Pedagogiskt 
ledarskap. Under läsåret 19/20 ska kriterier även tas fram för de två kvarvarande områdena, Lärande 
organisation och Mål & resultatstyrning. Enheterna ska sedan börja arbeta med självskattning där 
medarbetarna skattar hur väl de arbetar efter kvalitetskriterierna. Förvaltningen följer upp skattningarna 
i dialog med personal och ledning. Arbetssättet med kriterier, självskattningar och dialog om de fyra 
utvecklingsområdena förväntas bidra till en ökad systematik och långsiktighet i kvalitetsarbetet. 
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Övriga planer som styr verksamhets utvecklingen under 2020 - Digitaliseringsstrategin och 
Kompetensförsörjningsstrategin 

Förutom fokus- och utvecklingsområdena har två riktade strategier tagits fram, digitaliseringsstrategin 
och kompetensförsörjningsstrategin. Digitaliseringsstrategin utgår från den nya nationella strategin för 
digitalisering och kompetensförsörjningsstrategin har tagits fram utifrån det stora behovet av att kunna 
rekrytera och behålla kompetenta lärare i ett samhälle med stor brist på lärare. 

Digitaliseringsstrategin 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån den nationella digitaliseringsstrategin tagit fram en lokal 
strategi med principer som ska vara styrande i arbetet med att öka digitalisering. Hösten 2018 infördes 
en till en (1:1) lösning gällande dator-tillgänglighet i skolorna. I förskolan finns fr.o.m. läsåret 2018/19 en 
iPad per fem barn (1:5). En ökad datortäthet kommer underlätta digitaliseringsarbetet, men det ställer 
stora krav på att varje förskollärare och lärare kan använda datorerna tillsammans med barnen och 
eleverna på ett sätt som främjar lärande och måluppfyllelse. 

Till starten av HT2019 finns en teknisk plattform också genom verktyget Skolon på plats. Det kommer att 
underlätta steget till digitala läromedel och skapa möjligheter till likvärdighet. Skolon kommer att hjälpa 
verksamheterna med både licenshantering och inloggningslösning så att tid går till lärande snarare än 
administration och inloggningshjälp. För förskolan väntar vi fortfarande på en central lösning som 
möjliggör inköp och installationer av appar på de Ipads som köpts in. 

Kompetensförsörjningsstrategin och personal och elevers arbetsmiljö 

Kompetensförsörjningsstrategin som tagits fram inför läsåret 2018/19 inneh~llIer ett antal aktiviteter 
som kommer utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningens alla delar på alla nivåer i 
organisationen. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu en långsiktig plan innehållande 
nulägesbeskrivning, identifiering av och prioritering bland utvecklingsområden, val av insatser och 
aktiviteter som ska följa upp och utvärderas årligen. Personal och lokal samvl~rkansgrupp på respektive 
enhet ska löpande involveras i arbetet med kompetensförsörjningen och uppföljning. 

Ett tydligt uppdrag med tydliga krav och förväntningar möjliggör en bättre arbetsmiljö och en ökad 
trivsel. Under 2018-2019 gjorde förvaltningen därför en översyn av mål- och uppdragsbeskrivningar för 
lärare och förskollärare samt tog fram tillhörande lönekriterier för dessa yrkeskategorier. 

För att stärka elevernas arbetsmiljö startades en utbildning för elevskyddsornbuden i högstadiet och 
gymnasiet upp under förra läsåret 2018/2019. Utbildningen genomfördes av fackliga företrädare 
tillsammans med strateg på barn- och utbildningsförvaltningen och satsningen kommer fortsätta även 
under det kommande läsåret. 

r •• ~ Salems 
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Socialnämnden 
Nämndens ordförande: Elisabeth Bovin\-Exner \(M\) 

Mål och budget 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Socialnämndens mål - Tillgänglighet 

Socialnämndens verksamheter ska vara synliga och tillgängliga. 

Indikator/Indikatorer 

I 
" trlt ll!\': I ~Mi" l : 1 1\1 :' ,I·, ' 0),0 

'~ .. 
L, , ',' " 

Soc - Tillgänglighet E-post 90.00% 

Soc - Tillgänglighet, telefon 90.00% 

Soc - Tillgänglighet Brukarundersökningar 75 .00% 

Soc - Socialförvaltningens verksamheter syns i 

Salems kommun informerar 3.00 

Beskrivning: Sac - Socialförvaltningens verksamheter syns i Salems kommun informerar 

Socialförvaltningens verksamheter ska synliggöras i minst hälften av numren som utges i Sa lems 
kommun informerar under 2019. 

Rött: 0-1 tidningar Gult: 2-2 tidningar Grönt: 3-6 tidningar 

Beskrivning: Sac - Tillgänglighet Brukarundersökningar 

\fi !(;, 

20% 

20% 

25% 

35% 

Andelen brukare som upplever en god tillgänglighet följs upp genom resultat från socialförvaltningens 
brukarundersökningar inom Individ- och familjeomsorgen, Myndighetsenheten samt verksamheterna 
Bostad med särskild service (gruppbostad, servicebostad) och boendestöd (boendestödsteamet, mobila 
teamet) inom Verksamhetsområde funktionsnedsättning. 
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Vikt 25% 

Rött : O-59 % Gult: 60-74 % Grönt: 75-100 % 

Beskrivning: Sac - Tillgänglighet E-post 

Tillgänglighet följs upp genom svarstid för inkommen e-post. Mäts via kommunens 
tillgänglighetsmätning. E-post - andel svar e-post inom 3 dagar. 

Rött - 0-79 %, Gult - 80-89 %, Grönt - 90-100% 

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet, telefon 

Tillgänglighet följs upp genom resultat genom svarstid för telefon. Mäts via kommunens 
tillgänglighetsmätning. Telefon - Andel svar inom 24h. 

Vikt 20 % 

Rött : O-59 % Gult: 60-89,9 % Grönt: 90 -100 % 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län . 

Socialnämndens mål - Hemmaplanslösningar 

Socialnämnden ska öka andelen stöd och insatser som ges på hemmaplan med fortsatt god kvalite. 
Undantag för våldsärenden. 

Indikatorllndikatorer 

! .~ " 
l/l! lf!El';t:lmf1I' r.~ di") J 1)]0 • I 

Sac - Kvalitet 85 .00% 

Sac - Stöd inom Salems kommun 90.00% 

Beskrivning: Sac - Kvalitet 

Andelen brukare som upplever god kvalitet. Följs upp genom resultat från socialförvaltningens 
brukarundersökningar för öppenvårdsteamet. 

Rött - 0-74 %, Gult - 75-84 %, Grönt - 85-100 % 

Beskrivning: Sac - Stöd inom Salems kommun 

Insatser på hemmaplan ska vara hög i förhållande till antal externa placeringar. Undantag för 
våldsärenden. 

Rött : O - 59% Gult: 60 - 89 % Grönt: 90 - 100 % 

Socialnämndens mål - Välfärdsservice 

Socialnämndens verksamheter ger genom att ha individen i fokus en service över genomsnittet. 

r .... , Salems 
~ kommun 

\lJ k~ . 

50% 

50% 



87 

Indikator/Indikatorer 

I 
-.1 ~ 

' i1, tl!~~I(i)J·i1K" '.f.)r "g 11)20 
I .::~ 

VI!" . 

soc Delaktighet brukarundersökningar exkl ÄO 80.00% 10% 

Soc- Inflytande, Hemtjänst 90.00% 10% 

Soc - Inflytande, Särskilt boende 73.00% 10% 

Soc - Självförsörjning nyanlända 50.00% 30% 

Soc - Självförsörjning 60.00% 40% 

Beskrivning: Soc - Inflytande, Särskilt boende 

Andelen brukare som är nöjda med hur personalen tagit hänsyn till åsikter och önskemål inom särskilt 
boende. Följs upp genom resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom 
äldreomsorgen . 

Vikt 10% 

Rött: O-54 % Gult: 55 -72 % Grönt: 73-100 % 

Beskrivning: Soc - Självförsörjning 

Andelen personer som, inom ett år, nått självförsörjning via arbete, studier eller eget företagande. 

Rött : O - 39 % Gult: 40 - 59 % Grönt : 60 - 100 % 

Beskrivning: Soc - Självförsörjning nyanlända 

Andelen nyanlända som blir självförsörjande ett år efter att etableringstiden är slut. 

Rött : O - 29 % Gult: 30 - 49 % Grönt: 50 - 100 % 

Beskrivning: soc Delaktighet brukarundersökningar exkl ÄO 

Följs upp genom att mäta andelen brukare som upplever god delaktighet enligt brukarundersökningar 
inom alla verskamhetsområden förutom äldreomsorg 

Rött: O - 59,9 % Gult: 60 - 79,9 % Grönt: 80 - 100 % 

Beskrivning: Soc- Inflytande, Hemtjänst 

Andelen brukare som är nöjda med hur personalen tagit hänsyn till åsikter och önskemål inom 
hemtjänsten. Följs upp genom resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom 
äldreomsorgen. 

Rött: O-59 % Gult: 60 -89 % Grönt: 90-100 % 

Socialnämndens mål- Välfärdsteknik 

Socialnämndens verksamheter arbetar med välfärdsteknik inom vård och omsorg för ökad trygghet och 
självständighet. 

I ndi kator/lnd ikatorer 

I li I ~ l n01 <'in Il'~ I '''1( .]' . ~ I)J I) 
> ~. 

1/1!\( 

Soc - Blåtandslås 75.00% 50% 

50c - Dokumentationsapplikation 100.00% 50% 

Beskrivning: Soc - Blåtandslås 

Andelen brukare som använder blåtandslås, inom hemtjänsten, för ökad säkerhet ska öka. 
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Rött: 0- 49 % Gult: 50 - 74 % Grönt: 75 - 100 % 

Beskrivning: Soc - Dokumentationsapplikation 

Verksamhet inom personlig assistans, mobila teamet och hemtjänst ska dokumentera i 
dokumentationsappen. 

Rött: O - 79 % Gult: 80 - 99 % Grönt: 100 - 100 % 

Miljö - Perspektiv 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

Sa lems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Socialnämndens mål - Hållbar livsmiljö 

Socialnämndens verksamheter verkar för en hållbar livsmiljö genom digitala tjänster som sparar 
transporter och papper. 

Ind ikator/lnd ikatorer 

I 
Soc - Samordnade vårdplaneringar och 

uppföljningar via video konferens 

,.~ ,o. 

60.00 

Beskrivning: Soc - Samordnade vårdplaneringar och uppföljningar via videokonferens 

100% 

Följs upp genom att mäta antalet samordnade vårdplaneringar och uppföljningar som genomförs under 
året. Mätningen görs inom Myndighetsenheten, Vuxenenheten och Familjeenheten. 

Vikt: 100% 

Rött : O - 39 st Gult: 41 - 59 st Grönt: 60 - 150 st 

Socialnämndens mål - Miljöperspektiv 

Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet och agera miljömedvetet. 

Indikator/lndikatorer 

I 
~ 

J n ,,1!i( ~\\ ')I,,, f.\ J '/\ri lil ~n2D " " ~ 

Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel 30.00% 

Soc - Drivmedelsförbrukning hemtjänst 

(liter/brukare) 13,00 

Soc - Matsvinn 90.00 

Beskrivning: Soc - Drivmedelsförbrukning hemtjänst (liter/brukare) 

Socialförvaltningen mäter drivmedelsförbrukningen genom att mäta antal liter per brukare i 
hemtjänsten . 

Vikt 40 % 

Rött: 26-100 liter/brukare Gult : 14-25 liter/brukare Grönt: 0-13 liter/brukare 

Beskrivning: Soc - Matsvinn 
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Matsvinnet ska minska på vård- och omsorgsboenden. Boendena mäter matsvinn per plats och år i kg. 

Vikt: 25 % 

Rött: 100-150 kg Gult : 91-99 kg Grönt: 0-90 kg 

Referensvärde: 109 kg/person 2018 

Beskrivning: Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel 

Socialförvaltningen mäter andelen ekologiska livsmedel som köps in. 

Rött : 0-14 % Gult: 15 - 29 % Grönt: 30 - 100 % 

Utveckling och lärande - Perspektiv 

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 
Sa lems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Socialnämndens mål- Attraktiv arbetsgivare 

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv, framåt och nytänkande arbetsgivare. Den ska kännetecknas av 
delaktighet, engagemang och en individualiserad syn på medarbetaren. 

Indikator/Indikatorer 

I l. 

Soc Avgångar all personal 

Soc - Sjukfrånvaro 

Beskrivning: Soc - Sjukfrånvaro 

Socialförvaltningens sjukfrånvaro totalt. 

Vikt 50 % 

Rött: 10-100% Gult: 8-9% Grönt: 0-7% 

Beskrivning: Soc Avgångar all personal 

liJ dl!: " !'JI,,1i'T:.l '·d:;J 'l. iHt) 
~ 

9.00% 

7.00% 

Andelen medarbetare inom socialförvaltningen som slutar sin anställning på egen begäran . 

Rött 12 % eller mer, Gult 10-11 %, Grönt O - 9 % 

Ekonomi - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Sa lems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Socialnämndens mål - Ekonomi i balans 

Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans. 

~I]\l 

50% 

50% 
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Indikator/Indikatorer 

I - ". '" -. 
Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100% 

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent) 

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följ er budget. 
Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. 
Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med 
budget. Positiv avvikelse över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som 
utfall. 

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikE!lse på 0,1-0,9 %) Rött-
0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

Socialnämndens mål - Hållbar ekonomi 

Socialnämnden ska vara kostnadsmedveten, ha regelbunden uppföljning och arbeta med långsiktig 
strategi för hållbar ekonomi. 

Indikator/Indikatorer 

I .. -
ll1 · Ii:(,l\<) II ,l,'\J'f.:\7:1;i )..v.\~ 

' } 
.! 

Soc - Uppföljning av kostnader, socialnämnd 4.00 

Soc - Uppföljning av kostnader socialnämndens 
utskott 6.00 

Beskrivning: Soc - Uppföljning av kostnader socialnämndens utskott 

Uppföljning av placeringar och placeringskostnader redovisas till socialnämndens utskott (SNUS). 

Placeringar av enskilda och placeringskostnader redovisas vid SNUS sammant räden. Mätperiod: 
kalenderår. Vikt 50 % 

Rött: 0-4 Gult: 5 - 5 Grönt: 6 - 9 

Beskrivning: Soc - Uppföljning av kostnader, socialnämnd 

Uppföljning av budget redovisas till socialnämnden . 

Y1 1\ \ 

50% 

50% 

Budgetuppföljning redovisas vid minst fyra av socialnämndens sammanträden. Mätperiod: kalenderår. 
Vikt 50% 

Rött: Redovisas vid 0-2 av nämndens sammanträden 

Gult: Redovisas vid 3 av nämndens sammanträden 

Grönt: Redovisas vid 4 eller fler av nämndens sammanträden 

Socialnämndens mål - Prognossäkerhet 

Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat. 

Indikator/Indikatorer 

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 
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Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första 
kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa 
nettokostnader.) Bättre än prognos över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 
% som utfall. 

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än 
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos) 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

I 
:) 01~~ h l \ D1iJ~ '1 ~ P " 'J ~i1 ' ,~ : '1,115 :)\ 

30 113 2v \~ )c)~!.D . J O), !) jJl:m 'J, f)-), l Tlhli) ":lDJ) 

3 -Intäkter 101486 69625 70940 69625 69625 69625 

9 - Interna intäkter 54703 53219 55562 53219 53219 53219 

INTÄKTER 156189 122844 126502 122844 122844 122844 

4 - Kostnader/Utgifter -88415 -95752 -95781 -107886 -117232 -127266 

5 - Kostnader för arbetskraft -232627 -234912 -238676 -236338 -240924 -246254 

6 - Övr verksamhets kostnader -13 235 -12348 -12271 -12348 -12348 -12348 

7 - Övr verksamhets kostnader -17411 -8715 -10075 -8715 -8715 -8715 

8 - Finansiella intäkter och 

kostnader -11 -8 -12 -8 -8 -8 

9 - Interna kostnader -67475 -56806 -60556 -56806 -56806 -56806 

KOSTNADER -419175 -408541 -417371 -422102 -436033 -451398 

Totalt -262986 -285697 -290869 -299258 -313190 -328554 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

I 
':\q:;llw ;31r;:lg:;ll PN3i l '): , :)w1'5, , 

Ji1il3 ~D~;) ),I)'l,!) :,(i}.rt) :n\ ' )~~ ,Yh\ il '4IJn 
700 - Socialnämnd -984 -851 -851 -868 -886 -903 

710 - Socalförvaltning centralt -9475 -8099 -8299 -8342 -8572 -8836 

711.. Individ och 

Familjeomsorg -42011 -61523 -60423 -63073 -66320 -70128 

713 - Äldreomsorg -81225 -82023 -84097 -83518 -85963 -88574 

714 - Funktionsnedsättning -41085 -42246 -41332 -43209 -44659 -46139 

715 - Myndighetsenheten -88206 -90954 -95866 -100248 -106790 -113 974 

Soc nämnd -262986 -285697 -290869 -299258 -313190 -328554 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

I 
,-

: "J :{·~tu r :)11 ' Jg'li !l,.i]Blli)~ :11Ii.l,P i 
~fn3 1IJ~~) -~ÖJ9 l,ii'~i) phil'),'i)J,l }ll~h 7.D')':} 

710 - Socalförvaltning centralt -653 -1234 -845 -1650 -950 -600 

711.. Individ och 

Familjeomsorg O 

713 - Äldreomsorg -175 -3939 -3268 -1450 -600 

714 - Funktionsnedsättning -41 -272 -272 -1100 

Soc nämnd -869 -5445 -4385 -3100 -2650 -600 
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Ekonomisk redogörelse 

Godkänd drift inklusive 1,3 procent effektivisering 

Socialnämndens godkända nettokostnadsram för 2020 är 299 258 tkr, för 2021 är den 313 190 tkr och 
för 2022 är den 328 554 tkr 

Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2020-2022. Uppräkning har skett för licenser och 
liknande med KPI eller enligt avtal. 

Nedan specificeras övriga ramökningar 

Socialnämnden: Nettokostnadsram 2020 är 868 tkr, 2021 är den 886 tkr, 20:Z2 är den 903 tkr 

Ramökning har skett med uppräkning av arvode 17 tkr 

Central administration: Nettokostnadsram 2020 är 8 342 tkr, 2021 är den 8 572 tkr, 2022 är den 8 836 
tkr 

Avtalsuppräkningar Centrala avtal 51 tkr, Treserva 34 tkr, FoU Södertörn och FoU Nestor 15 tkr, TES-21 
tkr 

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg: Nettokostnadsram 2020 är 63 072 tkr, 2021 är den 66 
319 tkr, 2022 är den 70 127 tkr 

Avtalsuppräkning för familjeenheten har skett med-37 tkr, det gäller socialjour, familjerådgivning, 
barnahus samt stödcentrum för unga brottsoffer. Ramen har räknats upp för ekonomiskt bistånd 2 133 
tkr. En besparing är inlagd i ramen med -1535 tkr vilket innebär 2,5 tjänster. Konsekvenser som 
besparingen kan föra med sig är ökad arbetsbelastning och minskad tid för arbetsvägledning som kan 
leda till kortsiktiga beslut. 

Verksamhetsområde Äldreomsorg: Nettokostnadsram 2020 är 83 518 tkr, 2021 är den 85 962 tkr, 2022 
är den 88 574 tkr 

Utökning av HSE-enheten med 330 tkr. I ramen för äldreomsorgen har en besparing på -920 tkr lagts in. 
Besparingen består aven nerdragning aven samordnare som jobbar inom hela ÄO samt en 
organisationsförändring på Näckrosen. 

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning (VF): Nettokostnadsram 2020 älr 43 209 tkr, 2021 är den 44 
659 tkr, 2022 är den 46 139 tkr 

Mobila teamet har fått utökad ram med-291 tkr pga fler yngre brukare med komplexa diagnoser. I 
ramen är en besparing inlagd med -750 tkr vilket motsvarar en tjänst. 

Myndighetsenheten: Nettokostnadsram 2020 är 100 248 tkr, 2021 är den 106 790 tkr, 2022 är den 113 
974 tkr 

Minskning av daglig verksamhet utifrån minskade behov -1163 tkr. Utökning av gruppbostadsplatser 
(LSS), det bedömda behovet är uppräknat med 1497 tkr för boende med funktionsnedsättning, köpta 
platser ökar med 3 st. Avtal för socialpsykiatriplaceringar har räknats upp med 92 tkr. 
Avtalsuppräkningar LSS-boende har skett med 505 tkr. Personlig assistans, har beräknats öka med 1 689 
tkr pga ökat antal timmar, både befintliga brukare samt 3 st nytillkomna. Utökning av köpt plats för 
funktionshindrade barn, 2920 tkr 

Utökning av antalet SÄBO-platser 3109 tkr, utökning av hemtjänst med 1002 tkr, ökad larm kostnad 
med 240 tkr,pga att antal larm beräknas öka med 1200 per år. 

Inom myndighetsområdet minskar ramen med en tjänst 2020 och en tjänst 2~021 totalt -1261 tkr. 

Scenario 2, Effektiviseringar 2,0 procent 

Ytterligare effektivisering på 0,7 procent för socialförvaltningen skulle innebära en besparing för 2020 på 
-2 122 tkr, för 2021 - 2 404 tkr och för 2022 - 2404 tkr. 

Planerade besparingar enligt nedan för att nå upp till totalt 2,0 procents besIParing: 

Inom äldreomsorg minskar ramen ytterligare med -550 tkr för år 2020 till 2022. 

Åtgärderna som genomförs är att inom hemtjänst så minskar man arbetstiden för kvällspatrullens 5 
timvikarier med 1 timme vardera dagligen( besparing -450 tkr) samt ytterligare effektivisering av 
arbetssättet på Näckrosen, besparing -100 tkr. 

Inom individ- och familjeomsorg minskar ramen ytterligare med - 822 tkr fi)r 2020 och för resterande 
år med -1104 tkr. 

Åtgärderna som genomförs är inom vuxenenheten, genom att öka arbetet med att minska 
försörjningsstödet. 

Inom funktionsnedsättning minskar ramen ytterligare med -750 tkr för åren 2020 till 2022. 
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Åtgärden innebär att ytterligare en tjänst sparas in. 

Godkända investeringar 

94 

Total investeringsram 2020: 3 100 tkr, 2021: 2 650 tkr, 2022: 600 tkr 

Består utav följande delar: 

Ny- och återanskaffning inventarier 2020: 600 tkr, 2021: 600 tkr; 2022 600 tkr 

Ny teknik, inventarier till ÄO äldreomsorg: 2020: 2 500 tkr, 2021 : 950 tkr. 

Innerväggar samt ny arbetsbod Torparstigen Funktionshindrade: 2021400 tkr 

Gläntan samt ny servicebostad Funktionshindrade: 2021 700 tkr 
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Verksamhetsredogörelse 

Omvärldsbevakning 

- Politik 

95 

En ny betalningsansvarslag trädde i kraft under 2018 med målsättning att patienternas övergång från 
den slutna hälso- och sjukvården till öppenvård och stöd i hemmet förkortas och att antal dagar i den 
slutna hälso- och sjukvården minskar. En planering av överförande av hemsjukvård till kommunerna var 
planerad att genomföras 2020, men har pausats i Stockholms län. Översyn av lSS-lagstiftningen pågår. 
Migrationsverkets sänkta ersättningar för ensamkommande flyktingbarn medför en successiv 
omläggning av arbetet. Ett nytt system med mycket snabbare kommunplacering av flyktingar som 
bedöms få asyl förväntas genomföras påbörjas 2020. Om detta beslutas kommer det att ställa krav på en 
mycket större kommunal insats. 

- Ekonomi 

Försäkringskassans striktare riktlinjer för personer med personlig assistans har lett till ökade kostnader 
för kommunerna, men det råder osäkerhet vad gäller framtida regelverk och eventuella förändringar. 

- Samhälle 

Enligt kommunens befolkningsprognos för den äldre befolkningsgruppen framgår att ökningen inom 
gruppen fortsätter. Befolkningsgruppen invånare över 65 år bedöms vara fördubblad ca 3. 000 personer 
jämfört med början av 2000-talet då det var färre än 1 500 invånare över 65 är. Den mest drastiska 
befolkningsökningen finns inom gruppen som är över 80 år. 

Sedan 2007 har antalet personer som enligt lSS tillhör person krets l, d v s personer med 
utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd, stadigt ökat. Detta beror främst på att fler 
personer idag diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. 
autismspektrumstörning, ADHD eller tvångssyndrom. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 
särskilt vanliga bland pojkar och män. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna förmodas fortsätta 
att öka, och trenden ser likadan ut i såväl Stockholms län som i riket då fler personer utreds och 
diagnostiseras av landstingen. Det är svårt att prognostisera hur ökningen kommer att se ut och vilka 
ekonomiska konsekvenser ökningen kommer att ha för kommunens räkning. Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har, liksom andra funktionsnedsättningar, en stor spännvidd, och behovet av 
stöd och hjälp skiljer sig mycket mellan olika individer och olika funktionsnedsättningar. 

Arbetslösheten väntas minska framför allt för personer som har en stark ställning på arbetsmarknaden. 
Grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden väntas även fortsiittningsvis ha svårt att 
komma i arbete. Det gäller bland annat arbetslösa som har låg utbildningsnivå, arbetslösa personer 
födda i utomeuropeiska länder och arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt 
arbetsförmåga. En stor utmaning för samhället är att mycket stor andel, närmare 30 %, av de inskrivna 
arbetslösa har en utbildningsnivå som motsvarar högst grundskola. Antalet inskrivna arbetslösa med 
endast förgymnasial utbildning väntas fortsätta öka under de kommande åren, främst på grund av den 
höga andelen personer med kort utbildning inom etableringsuppdraget och den höga andelen ungdomar 
som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Samtidigt som antalet arbetslösa med låg 
utbildningsnivå ökar höjs utbildningskraven. Sammantaget innebär detta att arbetslösa personer med 
låg eller bristande utbildning får allt färre arbeten att konkurrera om. Arbetslöshet är den absolut 
vanligaste orsaken till att enskilda är i behov av försörjningsstöd. Det är ocksii vanligt att personer som 
erhåller försörjningsstöd saknar utbildning utöver grundskola, vilket medför ökad risk för långvarig 
arbetslöshet och fortsatt arbetslöshet även när konjunkturen vänder uppåt. 

länsstyrelsen prognostisera r behovet av platser för av mottagande av nyanlända och ensamkommande 
barn utifrån Migrationsverkets prognoser och fördelar dessa över länet. För Sa lems del har det inneburit 
har det inneburit en minskning av mottagandet framförallt av ensamkommande flyktingbarn, men också 
av flyktingar som kommunplaceras enligt Bosättningslagen. 

Kommunernas ansvar har skärpts avseende att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld 
eller bevittnat våld aven närstående. Detta medverkar till att antalet barnärenden och utredningar ökar. 

- Teknik 

Utveckling av ny teknik som ökar tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättning på går 
och förvaltningen följer utveckling och provar redskap som kan underlätta för brukare i deras vardag. 

lagstiftning som styr verksamheten 

Arbetet bedrivs enligt Socialtjänstlagen (Sol), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (lVM), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (lVU), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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(LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Alkohollagen, Tobakslagen och Skuldsaneringslagen. 
Verksamheten styrs också av föreskrifter som SOSFS 2011:2 om ledningssystl~m för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Verksam hetsbeskrivning 

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: Individ- och 
familjeomsorg, äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om personer med 
psykisk och fysisk funktionsnedsättning, arbetslösa, riksfärdtjänst samt anhörigstöd. 

Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen ålagts i tobakslagen, alkohollagen och 
skuldsaneringslagen.Verksamheten är organiserad i fem verksamhetsområdE!n: Äldreomsorg, Arbete och 
försörjning, Barn och familj, Myndighetsenhet samt Funktionsnedsättning.Sammanlagt arbetar 22 chefer 
med cirka 350 anställda i verksamheten. 

Verksamhetsområde Äldreomsorg erbjuder stöd till äldre, i form av särskilt boende, hemtjänst och 
dagverksamhet. Kommunen driver fyra särskilda boenden: Säbyhemmet, Salarp, Skönviksgården och 
Söderby Park. I Säbyhemmet finns också kommunens korttidsenhet. 

Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvård inom kommunens äldreboenden, 
gruppbostäder och dagliga verksamheter. 

I Salarps kök tillagas mat till de särskilda boendena. 

Övergripande deltar förvaltningen i FoU Södertörn, FoU Nestor, Forum Carp€! och Origo för att stöd i 
kompetens- och metodutveckling. Tjänster som socialjour, Frizon, Stödcentrum för unga brottsoffer, 
Barnahus, Jourhem Syd köps från andra kommuner. 

Verksamhetsområdet Arbete och försörjning ansvarar för det samlade stödet till personer som uppbär 
försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stödja och motivera arbetssökande samt 
erbjuda olika insatser för individer från 18 till 65 år. Målet är att fler individer ska komma långvarigt i 
egen försörjning, dvs. i arbete eller studier samt att ge stöd till personer med funktionsnedsättning på 
vägen till utbildning och arbete. Projekten i samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) 
finns som resurs för målgrupperna. Salem driver inom HBS Ungdomsprojekte!t iSalem (Upis). 
Verksamhetsområden deltar också i samarbete i KNUT (Kommunalt nätverk för utveckling). 

I verksamhetsområdet ingår även missbruksvård. Vuxenenheten ansvarar även för dödsboanmälningar 
och utredningar om kontaktpersoner, boendefrågor, frågor kring våld i nära relationer samt etablerings
och kvotflyktingar. 

Inom verksamhetsområde Barn och familj ryms Familjeenheten, som ansvarar för handläggning av barn 
och ungdomsärenden, Tallåsen och Björkåsen, HVB-hem och stöd boende för ensamkommande 
flyktingbarn samt Öppenvårdsteamet, som erbjuder öppenvårdsinsatser till barn, unga och familjer. 
Familjerätten bedriver samarbetssamtal, gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, utreder och 
fastställer faderskap, gör adoptionsutredningar, utreder särskilt förordnad vålrdnadshavare samt 
verkställer umgängesstöd på uppdrag av Tingsrätten. 

Myndighetsenheten tar emot ansökningar/anmälningar, utreder, bedömer och fattar beslut om 
enskildas behov av och rätt till stöd enligt SoL inom äldreomsorgen eller stöd/insatser enligt SoL/LSS 
inom funktionshinderomsorgen. Fattar beslut om avgift för äldreomsorg och omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Utreder behov av färdtjänst samt utreder och fattar beslut om Riksfärdtjänst. 

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning (VF) erbjuder insatser till personE!r med 
funktionsnedsättning. i form av boendestöd genom mobilt team eller Glänta, korttidsboende för barn 
och ungdomar, daglig verksamhet, som består av flera olika verksamheter för att kunna möta upp 
personernas olika funktionsnedsättningar, daglig sysselsättning för socialpsykiatrin, personlig assistans, 
ledsagning,avlösning och kontaktpersoner. 

Framåtblick 

Äldre: Då antal äldre ökar så kommer en enhet per år att öppna på Söderby Park för Salemsbor under 
närmaste åren och hemtjänsten kommer också att öka. Nuvarande befolkningsprognos gör att 
bedömningen av kapaciteten särskilt boende för äldre med nuvarande planeiring bedöms vara hållbar till 
2025. Därefter kan en höjning av tillgången på lägenheter i särskilda beoenden komma att behövas. 

Flyktingmottagande: En ökning av mottagande av flyktingar för bosättning i kommunen kommer att 
medföra att antal försörjningsstödshushåll ökar då flertalet av flyktingarna inte kommer att vara 
självförsörjande efter etableringstiden . Behov av stödboendeplatser för ensamkommande barn kommer 
att öka och behovet av HVB-platser och familjehem kommer att minska då det stora flertalet ungdomar 
som kom 2015 blir myndiga och inte behöver lika mycket stöd. 

Välfärdsteknologi: Förvaltningens arbete med utveckling av användandet av välfärdsteknik som 
videokonferenser med klienter/brukare, vårdsensorer för nattillsyn inom hemtjänsten, beställning av 
mat via internet mm kommer att fortsätta . Införande av digitallåsöppning med bluetooth i hemtjänsten 
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har startats upp för att förbättra kvaliteten och säkerheten samt sänka kostnaderna för 
nyckel hanteringen. 

Samarbete barn : Socialförvaltningen har ett omfattande samarbete med Barn- och 
utbildningsförvaltningen kring barn och ungdomar för att ge ett tidigt stöd till barn i riskzon. I 
projektform bedrivs ett särskilt samarbete med Kulturförvaltningen genom "fältare" för att förbättra 
tryggheten i centrum och fånga upp unga i riskzon på ett bättre vis. 

Arbete och sysselsättning: Fortsatt arbete med att utveckla arbetet med syssE~lsättning, arbete och 
utbildning för personer med funktionsnedsättning samt för personer med försörjningsstöd. Detta 
arbetsområde kommer att behöva stärkas och utvecklas ytterligare i kommunen med inriktning på 
självförsörjning för nyanlända med de nya regler som förväntas komma att träda i kraft från 2020 . 
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Överförmynd a rnä mnd 
Nämndens ordförande: Gunny Jörh~n \(C\) 

Mål och budget 2020 

Vision 

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

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

Ekonomi - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 
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: l ,) :,,~h l l :1 '" <1 '5:.) i: :)r'lBil<).) !JWI;)',;I\ 

iil'l~ '~O ' \l) J,f)~;i ~ t)].!l :"):1l1 :),D2.} ;)l;!il ' 1)');) 

3 - Intäkter 126 

9 - Interna intäkter 240 150 140 150 150 150 

INTÄKTER 366 150 140 150 150 150 

4 - Kostnader/Utgifter -1852 -1842 -1852 -1852 -1852 

S - Kostnader för arbetskraft -1162 -51 -51 -52 -54 -ss 

6 - Övr verksamhetskostnader -6 -2 -1 21 24 24 

7 - Övr verksamhetskostnader -80 -28 -29 -28 -28 -28 

KOSTNADER -1248 -1933 -1923 -1911 -1910 -1911 

Totalt -882 -1783 -1783 -1761 -1760 -1761 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

I 
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9200 - Överförmyndaren 

nämnd -167 -66 -66 -67 -68 -69 

9211 - Överförmyndare 

handläggare -715 -1717 -1717 -1694 -1691 -1692 

92 Överförmyndarnämnden -882 -1783 -1783 -1761 -1760 -1761 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 
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Ekonomisk redogörelse 

Drift: 

Budgetram som avser år 2020 är -1 761 tkr, år 2021 är -1 759 tkr och år 2022 är -1 760 tkr. 

I den beslutade ramen ingår 1,3% effektivisering som motsvarar ca 23 tkr from år 2020. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF §57/2018) ingått kommunens överförmyndarnämndens 
verksamhet i Södertörns överförmyndarnämnd from år 2019. 

I Södertörns överförmyndarnämnd ingår Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö 
kommuner. 

Sa lems kommun betalar, huvudsakligen, till Södertörns överförmyndarnämnd utifrån del av ärendena 
som avser för Sa lems kommun. 

Investering: Ej aktuellt 
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Verksamhetsredogörelse 

Överförmyndarverksamheten sker gemensamt med Södertörns överförmyndarnämnd från 1 januari 
2019. Kommunen får en kvartal faktura från Södertörn överförmyndarnämncl utifrån del av antal ärende 
som finns hos dem. Avstämningen kommer att ske i slutet av året. 
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Revisorerna 
Nämndens ordförande: Håkan Dahlström \(S\) 

Mål och budget 

Vision 

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

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

Ekonomi - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Revisorerna - Ekonomiska resultat 

Revisorerna resultat ska följa fastställd budget. 

Indikator/Indikatorer 

Ekonomi - Följer budget (procent) 

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent) 

100% 

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat fö ljer budget. 
Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. 
Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med 
budget. Positiv avvikelse över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som 
utfall. 

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött -
0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre) 

Revisorerna - Prognossäkerhet 

Revisorerna ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat. 
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Ind ikator/lnd ikatorer 

I 
. _ . 

. " " ," 

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100% 

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första 
kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa 
nettokostnader.) Bättre än prognos över O % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 

% som utfall. 

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än 

prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos) 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

I 
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5 - Kostnader för arbetskraft -84 -154 -154 -159 -162 -165 

6 - Övr verksamhetskostnader -22 -3 -3 6 7 7 

7 - Övr verksamhetskostnader -500 -498 -497 -498 -498 -498 

9 - Interna kostnader -2 -3 -4 -3 -3 -3 

KOSTNADER -608 -658 -658 -654 -656 -659 

Totalt -608 -658 -658 -654 -656 -659 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

I 
. 
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910 - Revision nämnd -107 -158 -158 -163 -166 -169 

911 - Revision Handläggning -502 -500 -500 -491 -490 -490 

91 - Revisorsnämnd -608 -658 -658 -654 -656 -659 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

t<c!lcJllna SjO:1(1) 2019- 1023 1543 
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Ekonomisk redogörelse 

Drift: 

Budget år 2020 -654 tkr., år 2021-656 tkr., år 2022 -659 tkr. 

Revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige årligen 

fastställer. 

I budgetram för år 2020-2022 har följande beviljats: 

-Arvodesuppräkning med 2% som motsvarar ca . -3 tkr. 

-1,3% effektivisering som motsvarar ca 9 tkr from år 2020 

En förutsättning av de fastställda budgetramarna är att revisionsnämnden kan återkomma till KF: s 

presidium om något exceptionellt inträffar som föranleder extra granskningsinsatser etc. som i dagsläget 

inte kan förutses. 

Investeringar: 

Inga investeringar under budget- och planperioden. 

fJ;i/- Salems 
' . ' kommun 
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Verksamhetsredogörelse 

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens samlade verksamhet. 

De förtroendevalda revisorerna anlitar personal från KPMG för fullgörande av yrkesmässiga revisionella 

insatser. 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god 

revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om 

verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 

(förvaltningsrevision) . Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den 

kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision). 

Via valda lekmannarevisorer granskas verksamheten i kommunala bolag. Denna del är marginell i Sa lems 

kommun i och med det mycket begränsade engagemang som kommunen har i kommunala bolag. 

De politiskt valda revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollorgan som granskar nämndernas 

verksamhet. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och i och med detta ytterst från 

kommuninvånarna. 

Antal tjänster: O 

Framåtblick: 

I detta sammanhang vill vi lyfta fram det faktum att revisionens omfattning och inriktning till en del styrs 

av centralt fattade beslut, såsom överföring av verksamhet från landsting till kommun, förändringar i 

lagstiftning (kommunallag och speciallagstiftning) mm. Inga kända förändringar finns dock att redovisa 

för budget- och planperioden. 

I(alanna SJ"'."" 2019 JO·23 l'> ·13 5 





 
 
Socialdemokraternas förslag inför budget 2020 
samt plan 2021 och 2022. 
 
Barn och Utbildningsnämnden 
 
Vi Socialdemokraterna vill inte sänka ambitionerna  i grundskolan. Salems Kommun är en 
bra skolkommun och vi anser att vi ska fortsätta att förbättra resultaten i grundskolan. Detta 
gör man inte med att spara på grundskolan. 
Vi medverkar ej till att nedrusta skolan. Alla har rätt till att lyckas i skolan. Elever med behov 
av särskilt stöd har rätt enligt skollagen att få den hjälp de behöver för att lyckas. 
 
Kulturskolan 
Socialdemokraterna har under flera år yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med 
glädje att första steget är taget och kommer bevaka att vi under mandatperioden fortsätter 
med sänkning av avgiften.  
 
 
Vi tillför 3368 tkr år 2020 
 
 
Kultur och fritid 
 
Byggnationen har till vår stora tillfredsställelse kommit igång och Salems befolkning växer. Vi 
behöver därmed en tydlig strategi för kultur- och fritidsfrågor. Dessa frågor har under senare 
år fått ett alltför stort inslag av ad hoc beslut vilket ger kortsiktiga och på sikt dyra lösningar. 
 
Vi Socialdemokrater hade föredragit en fullstor och välutrustad idrottsplats vid Lövhagen, 
men i dagsläget finns inte medel för detta. Prästboda och utökningen av Fågelsångens 
skolas hall har förbrukat dem.  
 
Vi stöder upprustningen av Prästboda bollplan, med toaletter och belysning.  
Vi tror det blir en funktionell anläggning men en väl dyr sådan. 
Med Salems väntade befolkningstillväxt kommer ytterligare behov av idrottsanläggningar att 
uppstå. Visionen om Lövhagens IP består. 
 
Socialnämnden 
 
 
Kompetensutveckling 
Det blir fler äldre i Salem och för en bra verksamhet för dem ställs det allt större krav på 
personalen. Det bör finnas resurser för kompetensutveckling för personalen i dessa 
verksamheter. 
 



Rätt till äldreboende utan särskild prövning 
Vi Socialdemokrater vill att när man fyller 90 år ska man ha rätt till äldreboende utan 
biståndsbedömning. Det bryter ensamheten och är en trygghet för de äldre. 
 
 
Socialnämnden har ofta visat sig vara underbudgeterad vilket resulterat i 
budgetöverskridanden som i sin tur leder till besparingsprogram. Under 2019 har stora 
besparingar genomförts som fortsätter i 2020. För att inte ytterligare pressa en organisation 
som tar hand om de mest utsatta i kommunen vill vi ge ett anslag till förfogande i de fall de 
icke påverkbara kostnaderna stiger över det förväntade. 
 
Vi tillför 2 000 tkr per år till Socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen 
Bättre mat 
Socialdemokraterna vill att Salems kommun ska servera mer ekologisk, närodlad och 
klimatsmart mat och därmed stärka matupplevelsen. Att barn och äldre äter bra mat är 
betydelsefullt för både utveckling, välbefinnande och inte minst hälsa. 
 
En början är att anställa en kostchef med uppdraget att samordna inköp och personal i 
kommunens kök. Efter två år bör kostnaden för en kostchef kunna finansieras med 
effektiviseringar i verksamheten. 
Vi vill tillföra 600 tkr till KS förfogande 2021. 
 
Finansiering 
För att finansiera våra budgetyrkanden vill vi ändra målet för överskott av skatter och bidrag. 
De senaste åren har Salems kommun haft bra överskott och RUR-fonden är välfylld. 
 
Tkr 2020 2021 2022 
Grundskolan - 3368  -3368 -3368 
Socialnämnd - 2000 -2000 -2000 
Kostchef  -600 -200  
Totalt - -5968 -5568 -5368 
 
Detta skulle innebära i princip ett nollöverskott 2020 och negativt resultat 2021 och 2022. 
 
Hela kommunsektorn har en svår ekonomisk situation de närmaste åren. Vi 
Socialdemokrater förväntar oss att statsbidragen kommer justera uppåt under nästa år. Men 
vi anser inte att det är rimligt att spara i skolan så om inte finanserna förbättras inför 2021 
kommer vi att föreslå en måttlig skattehöjning. 
 
Investeringsbudget 
Socialdemokraterna vill att förskolan som ska byggas i Södra Hallsta ska drivas kommunal 
regi. Vilket även skolkontorets utredning visade vara mest fördelaktigt för kommunen. 
 
“Förskolan ska byggas och drivas av extern aktör” tas bort. Det har inget med 
investeringsbudgeten att göra. 
 
“Gruppbostaden ska byggas och drivas av extern aktör” tas bort. 
 
 



Yrkanden. 

1. Ingen besparing för barn- och utbildningsnämnden, 3368 tkr tillförs 2020-2022
2. 2 mnkr 2020-2022 tillförs socialnämnden
3. 600 tkr 2020 och 200 tkr 2021 tillförs (netto) kommunstyrelsen för en kostchef med mera,
inklusive vissa besparingar på området

Kontakt 
Arne Närström 
Oppositionsråd Salem 
070 7239465 
arne.narstrom@salem.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

KS § 111 KS/2019:245 - 313

Fastställande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 
2020 

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett förslag till 
en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar. 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 
med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så 
snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid 
innan den börjar gälla. 

Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 

Övriga förändringar i taxan är: 
● Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna “Sorterahemma” samt

“Källsortering av matavfall”.
● Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
● Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till

grovavfallssortering.
● Övergångstaxan avslutas, fastland.
● Övergångstaxan avslutas, skärgård.
● Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2019 och behandlades 
på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 102. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs
enligt bilagor till tjänsteskrivelse daterat den 11 september 2019.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari
2020.

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 102 KS/2019:245

SRV - fastställande av renhållningstaxa 2020

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett förslag till 
en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar.

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 
med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så snart 
som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid innan den 
börjar gälla.

Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 

Övriga förändringar i taxan är: 

- Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av
matavfall.
- Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
- Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.

- Övergångstaxan avslutas, fastland.
- Övergångstaxan avslutas, skärgård.
- Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet
med SRV:s förslag.

2. Kommunfullmäkge beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 2020.

______________________

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Förslag på förändringar i renhållningstaxan 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs
i enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1
januari 2020.

Sammanfattning 
SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett 
förslag till en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal 
mindre justeringar. 

Bakgrund 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 

kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 

med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så 

snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid 

innan den börjar gälla. 

Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan.  

Övriga förändringar i taxan är: 
- Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt

Källsortering av matavfall.
- Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
- Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till

grovavfallssortering.
- Övergångstaxan avslutas, fastland.
- Övergångstaxan avslutas, skärgård.
- Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till

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

Christina Lood  Per-Johan Hurtig 
Förvaltningschef   Gatuchef 

Bilagor 
1. Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020
2. Renhållningstaxa 2020

Delges 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 
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Salems kommun 
Säby Torg 
144 80 Rönninge 

Renhållningstaxa för år 2020 

Efter beslut i SRVs styrelse den 23 maj 2019 hemställes att kommunfullmäktige fastställer 
renhållningstaxan i enlighet med styrelsens förslag till Renhållningstaxa för år 2020, se 
bilaga  

Vänlig hälsning 

Helena Hölerman 

Planeringsstrateg 

Telefon: 08-522 237 88 

E-post: helena.holerman@srvatervinning.se
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Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020 

Sammanfattning 

I arbetet med Avfallsplan 2030 är en remissrunda genomförd och styrgruppen har erhållit 

återkoppling från ägarkommunerna vilket nu arbetas in i dokumentet. Gruppen ser samtidigt över 

kommunernas Renhållningsföreskrifter. Dagens föreskrifter arbetades fram i samband med gällande 

Avfallsplan 2020, beslutades år 2011 och gäller fortfarande. Dessa är därför i behov av att 

uppdateras. Gruppen är överens om nödvändigheten av att uppdatera föreskrifterna några gånger 

under nästa avfallsplaneperiod för att hålla dessa aktuella.  

Arbetet med Hushållstaxa 2020 sker i samverkan med ovanstående översyn av kommunernas 

Renhållningsordning. Genom att bättre samordna förutsättningar och regelverk mellan dokumenten 

Hushållstaxa och kommunernas Renhållningsföreskrifter vinner båda dokumenten på ökad tydlighet 

och användbarhet.  

Under 2018 fortsatte hushållen att i ökad utsträckning välja sorterade alternativ. Vid årsskiftet hade 

65,5 % av kunder boende i enbostadshus valt olika alternativ för utsortering av matavfallet. En 

ökning från föregående års andel på 61,4 %. Motsvarande andel avseende flerbostadshus var 44,2 %, 

att jämföra med 40,6 %. Utvecklingen ligger i linje med avfallsplanens mål och därmed SRVs 

målsättningar. Under 2019 planeras för en fortsatt ökning med 12-15 % samtidigt som uppföljningen 

av sorteringsgraden skall identifieras och hushållen inspireras till ökad sortering. 

Samtidigt som hushållens möjlighet till källsortering ökat har även den taxefinansierade 

verksamheten förbättrat resultatet för att nu vara i balans. Det finns dock en risk att de 

behandlingsavgifter som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk fortsätter att öka 

under de närmaste åren. För att möta dessa prognostiserade kostnadsökningar samt ha möjlighet till 

fortsatt utveckling av SRVs erbjudande till sina kunder behöver taxans intäkter stärkas.  

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan: 

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD.

2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av

matavfall.

3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.

4. Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.

5. Övergångstaxan avslutas, fastland.

6. Övergångstaxan avslutas, skärgård.

7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

I slutet av detta dokument finns en konsekvensanalys av resultatet av taxeförändringarna. 
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Förslag 

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD vilket bedöms som det index som speglar SRVs 

kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad. 

Förändringen enligt index A12:1MD mellan mars 2018 och mars 2019 ger en taxehöjning på 3,84 % 

vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges nedan. Under förutsättning 

att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna.  

2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt 

Källsortering av matavfall 

Målsättningen är att öka källsorteringen och SRV erbjuder därför boende i enbostadshus två 
alternativ. Hushållen kan välja tjänsten Källsortering av matavfall eller tjänsten Sorterahemma. 

Utvecklingen för de källsorterade tjänsterna är positiv. Under 2018 ökade antalet hushåll som valt 
tjänsten Sorterahemma med drygt 12 %, samtidigt ökade antalet hushåll som valt tjänsten 
Källsorterat Matavfall ökade med 10 %. Andelen hushåll som hade möjlighet att källsortera växte 
därmed under året med drygt 4 % -enheter till 66 %. Målsättningen under 2019 är att fortsätta 
tillväxten av hushåll boende i enbostadshus som valt källsortering för att nå en täckningsgrad på 69 % 
vid årsskiftet. Utvecklingen de första fyra månaderna följer plan. 

Om kunden väljer tjänsten Källsortering av matavfall förutsätter det att förpackningar sorteras och 
lämnas vid någon av FTIs (Förpacknings- och Tidningsinsamling) återvinningsstationer. Tjänsten 
Sorterahemma förenklar hanteringen för hushållet.  

I juni 2019 tog regeringen beslut om ett utökat producentansvar för förpackningar. Regeringens 

utredare förutsätter en samverkan mellan förpackningsproducenter, kommuner och 

återvinningsföretag.  

För att möta ovanstående beslut har Avfall Sverige, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt FTI 
arbetat fram en samverkansplattform. Syftet med samarbetet är att:  

• gemensamt verka för att de föreskrifter och vägledningar som tas fram genom Naturvårdsverket 
kan användas av FTI och kommunerna på ett rationellt sätt.  

• i nästa steg ta fram standardiserade överenskommelser som kan användas mellan FTI, kommuner 
och andra utförare för insamling och återvinning. I detta arbete kan andra deltagare såsom 
fastighetsägare och företrädare för privata insamlare och återvinnare delta.” 

I samverkansplattformen finns följande beskrivet: 

Det är mot denna bakgrund vi ska se den överenskommelse och samverkansplattform som parterna 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Avfall Sverige och SKL utvecklat. Syftet är dels att bidra till 

Naturvårdsverkets arbete med implementering och uppföljning av nya förordningar på området samt 

dels ge rekommendationer till landets kommuner om hur samarbete med tillståndspliktiga 

insamlingssystem, TIS, kan ske på bästa sätt.  

[…] Gjorda investeringar av kommuner, fastighetsägare och producenter värnas och ses som startpunkt 

för utbyggt insamlingssystem när så är lämpligt. En samordning med kommunala system eftersträvas. 

(sid 3) 
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SRVs prisbild för de två sorterade tjänsterna är med den miljöstyrande taxan låg i jämförelse med 

andra kommuner som har en utvecklad källsortering. Med utgångspunkt från detta pågår en analys 

om prissättningen av dessa tjänster på längre sikt. SRV inväntar nu vilken lösning och affärsmodell som 

förpackningsproducenterna kommer att föreslå för samverkan inom SRVs ägarkommuner.  

Lagtexten är tydlig avseende förpackningsproducenternas ansvar för insamling samt finansiering av ett 

fastighetsnära insamlingssystem. Lagtexten öppnar samtidigt upp för olika samverkansformer för att 

genomföra detta. Därmed är det inte klarlagt hur insamlingssystemet kommer att se ut i framtiden. 

Vilken roll kommer SRVs tjänst Sorterahemma att ha? Hur kommer förpackningsproducenternas 

samverkan med kommunernas hämtning av mat- och restavfall att se ut?    

Mot bakgrund till ovanstående är SRVs förslag att hämtningsavgifter, förutom föreslagen 

indexreglering, behålls oförändrade under år 2020 för tjänsten Källsortering av matavfall samt för 

tjänsten Sorterahemma. 

3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 

samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader.  

Eftersom SRVs återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat. Till detta 

har behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk ökat 

markant de senaste åren.  

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 

höjning i taxa 2020 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering. Detta innebär en höjning för 

hushåll i enbostadshus med 89 kr/år inklusive moms (71 kr/år exklusive moms) och med 41 kr/år 

exklusive moms för hushåll i flerbostadshus. Grundavgiften för fritidshus lämnas orörd förutom 

föreslagen indexhöjning. 

4. Ökat incitament för ägare av flerbostadshus att erbjuda hushållen möjlighet till

grovavfallssortering

SRVs återvinningscentraler byggdes för att hushåll i enbostadshus skulle kunna lämna sitt grovavfall. 

Successivt har även hushåll boende i flerbostadshus fått tillträde till dessa centraler. Detta innebär 

dock inte att allt avfall från dessa hushåll ska transporteras till återvinningscentral. I kommunens 

nuvarande renhållningsföreskrifter står att ”ägare till flerbostadshus skall säkerställa att den som 

äger ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall.” I arbetet med nya 

renhållningsföreskrifter ingår att tydliggöra hanteringen av grovavfallet. För boende i enbostadshus 

är våra åtta återvinningscentraler en bra och populär möjlighet att lämna och att sortera grovavfall. 

För boende i flerbostadshus finns flera alternativ. I nuvarande föreskrifter står det att ”Den som äger 

ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall”. Detta öppnar upp för olika 

lösningar. Hushåll som ges tillgång till ett grovsoprum, hushåll som ges tillgång till en container 

vår/höst samt hushåll som hänvisas till en av SRVs återvinningscentraler. 

Erfarenhetsmässigt finns det stora fördelar för boende att kunna lämna sitt grovavfall i närheten av 

bostaden. Detta accentueras vid nybyggnation med ökade miljökrav och lägre planerat bilinnehav. 

Grovavfallet uteblir inte varför både kundmiljö och sorteringsgrad i befintliga miljörum blir lidande. 
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När återvinningscentralerna nu har öppnats upp för boende i flerbostadshus bör grundavgiften för 

hushåll boende i flerbostadshus utan grovsoprum höjas. Detta för att skapa ett styrmedel för 

nuvarande fastighetsägare samt för pågående och kommande byggprojekt. 

Taxan ger i dag möjlighet för fastighetsägare att exkludera grovsoprum. Grundavgiften år 2019 är då 

73 kr/år högre per hushåll jämfört med fastigheter med grovsoprum. För att öka incitamentet 

föreslås att denna differens ökar med 100 kr/år och hushåll.  

5. Övergångstaxan avslutas, fastland

Den övergångstaxa som infördes i Hushållstaxan år 2012 tas bort år 2020. Under dessa år har 

fordonsparken successivt förändrats genom att tvåfacks sidlastare kompletterat tidigare baklastade 

fordon. Därigenom kan SRV nu hämta mat- och restavfall från enbostadshus med en miljöeffektiv 

logistik.  

Övergångstaxan för flerbostadshus kunde avslutas inför år 2019 då alla ägare till flerbostadshus hade 

erbjudits möjligheten att välja sortering av matavfall för hushållen.  

Hushåll i några samfälligheter är de sista som under 2019 kommer att få erbjudande om 

matavfallssortering. SRV för nu diskussioner tillsammans med dessa samfälligheter om lämplig logistik 

för en ny alternativt kompletterad gemensamhetsanläggning. De måste finna en lösning i egen regi 

alternativt i samråd med berörd kommun. Vi möter därmed det krav som regeringen ställde i sitt 

beslut juni 2018 om krav på möjlighet till matavfallssortering senast år 2021. 

Från år 2020 ställs hushåll boende inom de föreningar som inte lyckats finna en lösning för sortering 

av matavfall om till abonnemang Osorterat.  

Bedömningen är att ungefär 1 500 hushåll fortfarande har övergångstaxa vid utgången av 2019. Om 

alla dessa kunder skulle välja abonnemang Källsortering av matavfall skulle SRVs intäkter minska med 

0,1 MSEK. Om de i stället väljer abonnemang Osorterat ökar intäkterna med 1,1 MSEK vilket ger SRV 

ett bättre ekonomiskt resultat men är inte den lösning vi önskar.  

6. Övergångstaxan avslutas, skärgård

Permanentboende i Haninge och Nynäshamns skärgård har inte möjlighet att sortera ut matavfallet. 

Hämtning av avfall i Skärgård är ett av de uppdrag som SRV använder extern leverantör till. Vid den 

senaste upphandlingen ingick även möjlighet till Skärgårdshämtning. 

Med den möjligheten planerar SRV att även erbjuda boende på Ornö och Utö att kunna sortera 

matavfallet. I nuläget är det c:a 470 hushåll som kommer att erbjudas denna möjlighet. 

7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsan-

läggning

SRV erbjuder inte hushåll i fritidshus möjlighet att sortera sitt matavfall. I ett första steg planerar SRV 

att erbjuda boende i fritidshus med tillgång till en gemensamhetsanläggning denna tjänst. 
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Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat. 

Beskrivning: Effekt 2020,  
mkr (exkl. moms) 

Kommentarer: 

Generell taxereglering enligt Av-
fall Sveriges index A12:1MD 

0,0 Förutsätter att nuvarande  
inflationsnivå består samt att 

styckkostnader av andra skäl inte 
stiger mer än indexhöjningen. 

Ingen förändring av hämtnings-
avgiften för tjänsterna Sortera-
hemma samt Källsortering av 
matavfall 

0,0 

Höjning av grundavgiften för 
enbostadshus och för flerbo-
stadshus. 

7,5 Höjning med 10 %. 

Ökat incitamentet för ägare av 
flerbostadshus att erbjuda möj-
lighet till grovavfallssortering. 

1,3 Baseras på att 25 % av hushållen 
som 2019 inte har tillgång till ett 
grovsoprum ges möjlighet till det. 

Övergångstaxan avslutas, fast-
land. 

0,5 Baseras på att 50 % väljer en sor-
terad lösning. 

Övergångstaxa avslutas, skär-
gård. 

-0,5 Baseras på att 50 % väljer en sor-
terad lösning. 

Matavfallssortering till fritids-
hus, gemensamhetsanlägg-
ningar. 

-1,0

Summa 7,8 

Taxeförändringar per hushåll, inklusive indexuppräkning med 3,84 % för år 2020. Exempel: 

Taxa 2019 Taxa 2020 Diffe-
rens 

Enbostadshus 

Osorterat   2 630 kr/år (inkl. moms)   2 821 kr/år (inkl. moms) 7,3 % 

Matavfallssortering   1 788 kr/år (inkl. moms)   1 948 kr/år (inkl. moms) 8,9 % 

Sorterahemma  2 258 kr/år (inkl. moms)    2 435 kr/år (inkl. moms)  7,8 % 

Flerbostadshus 
Grundavgift, med grovsoprum 504 kr/år (inkl. moms) 573 kr/år (inkl. moms) 13,7 % 
Grundavgift, utan grovsoprum 595 kr/år (inkl. moms) 803 kr/år (inkl. moms) 35,0 % 

Restauranger och storkök 

Osorterat, 660 kärl 13 033 kr/år (inkl. moms) 13 534 kr/år (inkl. moms) 3,8 % 

Brännbart 660 kärl, 
Matavfall 140 kärl  

11 845 kr/år (inkl. moms) 12 300 kr/år (inkl. moms) 3,8 % 
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Styrelsen föreslås besluta 

att godkänna Renhållningstaxan för år 2020 samt  

att  hemställa hos KF i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med styrelsens förslag till 

Renhållningstaxa för år 2020. 
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AVSNITT 1: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB

(SRV).

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av

avfallet.

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura

i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV.

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller vid plats som kommunen

anvisat, på följande sätt:

o kärlen ska stå på gatunivå

o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,

kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler.

 Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.

 Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på

adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.

  Per år    

1. GRUNDAVGIFT PER HUSHÅLL OCH ÅR 812 kr (1 015 kr) 

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER 

 Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m

från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).

 Större kärl än 240 l kan endast användas vid gemensamhetsanläggningar.

 Säckhämtningen kommer att upphöra. För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall

medge knopmån. Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.

 Enbostadshus kan välja mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall”, då matavfall och restavfall

slängs i två separata kärl, ”Abonnemang osorterat” då allt hushållsavfall slängs i ett och samma kärl

samt ”Abonnemang Sorterahemma” där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och

glödlampor i två separata fyrfackskärl.

 Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för

källsortering av matavfall.
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 För det fall kund som har Abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

 inte sorterat ut matavfall eller 

 vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om 

kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, 

efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har 

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat. 

 

 

Abonnemang källsortering av matavfall  Per år 

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall 746 kr (933 kr) 

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall 954 kr (1 193 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 944 kr (1 180 kr) 

240 l kärl 2 535 kr (3 168 kr) 

Abonnemang osorterat  Per år 

140 l kärl – 190 l kärl osorterat 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl osorterat 1 730 kr  (2 163 kr) 

 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl 2 923 kr (3 654 kr) 

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle

 400 kr  (500 kr) 

Tillägg och rabatter   Per år 

 Rabatt när två eller tre hushåll delar kärl. Vid abonnemang källsortering  

krävs det att hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet  

för att rabatt ska utgå 1) 

 Rabatt vid månadshämtning 2)  170 kr      (213 kr) 

 Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten, inklusive Sorterahemma.  983 kr  (1 229 kr) 

Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska 

vara med hårdgjord dragyta.  

   

Extratjänster Pris per gång 

 Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie  77 kr (96 kr) 

hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg) 

Max avstånd från tomtgränsen 10 meter.    

 Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag  170 kr (213 kr) 

(beställs minst en dag i förväg) 3)    

 Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag 132 kr (165 kr) 

 Hämtning av lössopor, per kbm  497 kr (621 kr) 
 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på 

berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den 

permanentboende 75% av årsavgiften. 
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2) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV.

3) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år.

Abonnemang Sorterahemma Per år 

Sorterahemma - hushållsavfall 746 kr (933 kr) 

Sorterahemma - förpackningar 390 kr (488 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: Per år 

140 l kärl 210 kr (263 kr) 

2B.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – KÄRL 

Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från fyra hushåll. Uppställningsplats, 

sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. 

Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

Årsavgift per hushåll vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark 

Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år   Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl 444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår 444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp  554 kr (693 kr) 

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl 867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår 867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp  1 084 kr (1 355 kr) 

Taxan för gemensamhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa 

med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet, 

netto, per hushåll – oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturering sker till samfälligheten. 

2C.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – BOTTENTÖMMANDE 

BEHÅLLARE 

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr      (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall 3 774 kr       (4 718 kr) 

Restavfall 2 472 kr       (3 090 kr) 

Kärltömning – källsortering av matavfall 1) Maxvikt (kg) 

140 l – matavfall          643 kr        (  804 kr) 

370 l - matavfall      1 699 kr        (2 124 kr) 

190 l - restavfall           40                  545 kr         (  681 kr) 

240 l - restavfall     40                  689 kr         (  861 kr) 

370 l - restavfall     40              1 061 kr        (1 322 kr) 
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660 l - restavfall     66               1 894 kr        (2 368 kr) 

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall

per lägenhet och vecka

Abonnemang Osorterat 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr        (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kbm behållare, max 5 kbm 6 587 kr        (8 234 kr) 

(Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm) 

Avgift, innersäck (per säck)    44 kr           (55 kr) 

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopor 1 801 kr (2 251 kr) 

Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle 24 kr (30 kr) 

Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden 1 422 kr (1 778 kr) 

begär extra städning, debiteras per nedlagd städtimme 

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL: 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter) 1): 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år) Per år 

0-10 meter = 0 tillägg 

11-20 meter = 1 tillägg 817 kr (1 021 kr) 

21-30 meter = 2 tillägg 1 633 kr (2 041 kr)  

31-40 meter = 3 tillägg 2 450 kr (3 063 kr) 

41-50 meter = 4 tillägg 3 268 kr (4 085 kr) 

51-60 meter = 5 tillägg 4 083 kr (5 104 kr) 
1) Gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska 

vara hårdgjord yta. 

3. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

210 liters säck 1 248 kr (1 560 kr) 
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AVSNITT 2:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR  

(FASTLAND & SKÄRGÅRD) 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB

(SRV).

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av

avfallet.

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura

under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV.

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen

anvisat, på följande sätt:

o kärlen ska stå på gatunivå

o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

o Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,

kemikalier etc.) vid återvinningscentral.

 Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats.

1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR 592 kr (740 kr) 

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER

A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober 

Per år 

190 liters kärl  622 kr (778 kr) 

210 liters säck 614 kr (768 kr) 

350 liters säck 1 146 kr   (1 433 kr) 
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B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLATS  

 

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober Per år 

190 liters kärl   561 kr (701 kr) 

240 liters kärl   1 186 kr (1 483 kr) 

 

 

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

 

Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober  Per år 

660 liters kärl (samfakturering) varje vecka 2 709 kr (3 386 kr) 

660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 2 201 kr (2 751 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varje vecka 1 323 kr (1 654 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 1 072 kr (1 340 kr) 

 

Per hushåll   Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl  446 kr (558 kr) 

Gemensamhetsanläggning, kärl ingår  526 kr (658 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp  616 kr (770 kr) 

 

Tillägg och rabatter  Per år  

Rabatt när två hushåll delar kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) 1) 310 kr (388 kr) 

Rabatt vid utsortering av matavfall (gäller när matavfallssortering finns 

tillgänglig i befintlig gemensamhetsanläggning) 60 kr (75 kr) 

 

Extratjänster 

Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång  170 kr (213 kr) 

Hämtning av lössopor, per kbm  497 kr (621 kr) 

 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på 

berörda fastighetsägare och debiteras var och en. 
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AVSNITT 3: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 – SLAMHÄMTNING ENBOSTADSHUS 

OCH FRITIDSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat 

år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid 

behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid 

fritidshus. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och 

tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i 

sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att 

ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

Ekonomitömning (Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under veckor som 

aviseras i förväg av SRV)     Per tillfälle 
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m3 662 kr (828 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 894 kr (1 118 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning, max 10 meters avstånd 176 kr (220 kr) 

till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av 

sluten tank eller annan avskiljare.  

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Avtalad tömning (beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.)    Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 820 kr (1 025 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 053 kr (1 316 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Extra tömning (beställd av kunden vid behov)    Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 916 kr (1 145 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 149 kr (1 436 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller 

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Akut tömning (beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar)     Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 1 486 kr (1 858 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 719 kr (2 149 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 
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Tömning med sug- och spolbil  

Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas 1 122 kr (1 403 kr)  

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Fosforfällor - behandlingsavgift per ton 1 171 kr (1 464 kr) 

 

   

Tillägg         Per tillfälle 

Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag 570 kr (713 kr) 

eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen 

Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på  570 kr (713 kr) 

Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal 

meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en 225 kr (281 kr) 

slamkärra används eller ej) 1) 

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar  3 762 kr (4 703 kr) 

utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen. 

1)  Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark 

utanför fastighetsgränsen.  

 

Jourtömning                   Per tillfälle 

Jourtömning tömningsavgift (behandlingsavgift tillkommer) 3 322 kr  (4 152 kr)  
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AVSNITT 4: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka. 

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka. Per år 

Förslutet kärl 5 562 kr (6 953 kr) 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl 854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme 1 368 kr (1 710 kr) 
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AVSNITT 5: 

 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS   
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 

Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober. 

 

  

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong   Per år 
Förslutet kärl  2 520 kr (3 150 kr)  

  

 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl  854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme  1 368 kr (1 710 kr) 

 

 

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)  

 

Tillägg    Per år 

Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter  415 kr (519 kr)   
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AVSNITT 6: 
 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FLERBOSTADSHUS  
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period  

• inte sorterat ut matavfall eller  

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl 

 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation.  

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er.  

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till 

Abonnemang Osorterat. 

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och frysskåp i taxan. 

Transportavgift tillkommer. 

1. GRUNDAVGIFTER       Per år 

Grundavgift per lägenhet och år     458 kr 

Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning  642 kr 

  

Grovsopor:      

 Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka) 1 819 kr/ton 

 Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka                           1 289 kr/år 

 Städning av grovsopsrum, begärd av kund, i samband med hämtning - per                    1 436 kr/timme 

påbörjad timme  

 

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER  

Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka  

      

Kärltömning – källsortering av matavfall 1) Maxvikt (kg) Per år 

140 l – matavfall     643 kr 

370 l - matavfall                                   1 699 kr 

190 l - restavfall                       40  545 kr 

240 l - restavfall                40  689 kr 

370 l - restavfall                40  1 061 kr  

660 l - restavfall                       66  1 894 kr 

 

Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall)  Per år 

190 l - restavfall                       40  982 kr 

240 l - restavfall                40  1 240 kr  

370 l - restavfall                40  1 911 kr  

660 l - restavfall                       66  3 409 kr 

 

Avgift vid felsortering av matavfall                                                                       Per tillfälle och kärl 

  400 kr   

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet 

och vecka 
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Tillägg – per hämtställe Per år 

Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 995 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka  (52 ggr/år) 1 289 kr 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter): Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år) 

11-20 meter = 1 tillägg 825 kr 

21-30 meter = 2 tillägg 1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg 2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg 3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg 4 123 kr 

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA 

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall    3 774 kr 

Restavfall    2 472 kr 

Abonnemang Osorterat  

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka  3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr 

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm 

Per säck 

Avgift, innersäck   44 kr 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med 

kärl för matavfall så gäller ordinarie kärltaxa för matavfallet.  

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING 

Hämtning vid sopsugsanläggning Per år 

Behandling av hushållsavfall  596 kr 

(transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan) 

Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)  170 kr 

Tömningsavgift mobil sopsug    2 369 kr/timme

3. EXTRATJÄNSTER

Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl

Maxvikt (kg)   Per gång 

210 l säck 15 85 kr 

240 l säck 15 100 kr 

370 l kärl – källsorterat restavfall 40 22 kr 

660 l kärl – källsorterat restavfall 66 37 kr 

370 l kärl – osorterat restavfall 40 38 kr 

660 l kärl – osorterat restavfall 66 66 kr 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning 685 kr 

Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning 369 kr/kbm 
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4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)  

 
350 l säck (årsavgift)       3 105 kr/år 

Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck  139 kr/gång 

    

Engångssäckar (avgift per säck)  Maxvikt (kg) Per år 

160 l            15  1 424 kr 

240 l            15  2 133 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

AVSNITT 7: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - RESTAURANGER OCH STORKÖK 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

• inte sorterat ut matavfall eller

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det vita kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens

avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen,

debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till

Abonnemang Osorterat.

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle och kärl 

400 kr  

1. REN FRAKTION MATAVFALL - (52 ggr/år) 1)

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.

Kärl           Per gång Per år 

140 l - per kärl och tillfälle   96 kr 4 967 kr 

Tillägg för ej utställt 140 l kärl vid ordinarie hämtning          96 kr  

Matavfallstank/behållare 

Besöksavgift - per timme  1 163 kr/timme 

Behandlingsavgift - per ton 870 kr/ton 

Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras     466 kr/gång 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärl till kärl placerade inom 20 meter från fordonets

uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAVFALL 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 1 364 kr 

160 l - 210 l        20 1 933 kr 

240 l        26 2 273 kr 
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Kärl         Per  år 

370 l       40 3 349 kr 

660 l       66 4 873 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2)  685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen.

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök.

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen *) 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

      Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 3 234 kr 

210 l        20 4 584 kr 

240 l        26 5 392 kr 

Kärl Per år 

140-370 l       40 7 941 kr 

660 l       66 10 827 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2) 685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök

*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskrifterna sortera ut matavfall för 

biologisk behandling. 

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE– 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall    3 774 kr 

Restavfall    2 472 kr 

Abonnemang Osorterat  

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka  3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr 

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm 

Per säck 

Avgift, innersäck   44 kr 



17 
 

4. GROVSOPOR – ÅRSAVGIFT HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA 

 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton       1 819 kr/ton  

Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka                           1 289 kr/år 

 

 

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):    Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)  

11-20 meter = 1 tillägg      825 kr 

21-30 meter = 2 tillägg      1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg      2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg      3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg      4 123 kr 

 

6. Extratjänster 

Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl   Per gång 

120 l säck         59 kr 

210 l säck         81 kr 

240 l säck         115 kr 

Kärl 140 l - matavfall         100 kr 

Kärl 370 l – ren fraktion      68 kr 

Kärl 370 l – blandad fraktion      154 kr 

Kärl 660 l – ren fraktion      95 kr 

Kärl 660 l – blandad fraktion      210 kr 

 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning    685 kr 

Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning     424 kr/kbm 

      

 

7. Fettavskiljare             Per gång             

Tömning per gång 0-3 kbm      1 310 kr 

Tömning per gång 4-6 kbm      1 907 kr 

Tömning per gång 7-9 kbm      2 507 kr 

Tömning per gång 10-12 kbm     3 105 kr 

Tömning per gång 13-15 kbm     3 704 kr 

 

Behandlingsavgift per kbm      266 kr/kbm 

 

Tillägg: 

Slangdragning, per påbörjade 10 m över 10 m.                225 kr 

Extraman, timme.                 327 kr 

Tidspassning, timme.              1 122 kr 

Sug- och spolbil med ånga, timme.             2 058 kr 

Liten garagebil, tömning.               2 810 kr 

 

 

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang)        Per gång   

 

Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall      8 850 kr 
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Avsnitt 2 Renhållningstaxa fritidshus & kolonistugor (fastland och skärgård) sid. 6-7 
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Avsnitt 5 Renhållningstaxa latrinhämtning hos fritidshus sid. 11 
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AVSNITT 1: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB

(SRV).

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av

avfallet.

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura

i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV.

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller vid plats som kommunen

anvisat, på följande sätt:

o kärlen ska stå på gatunivå

o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,

kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler.

 Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.

 Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på

adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.

  Per år    

1. GRUNDAVGIFT PER HUSHÅLL OCH ÅR 812 kr (1 015 kr) 

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER 

 Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m

från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).

 Större kärl än 240 l kan endast användas vid gemensamhetsanläggningar.

 Säckhämtningen kommer att upphöra. För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall

medge knopmån. Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.

 Enbostadshus kan välja mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall”, då matavfall och restavfall

slängs i två separata kärl, ”Abonnemang osorterat” då allt hushållsavfall slängs i ett och samma kärl

samt ”Abonnemang Sorterahemma” där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och

glödlampor i två separata fyrfackskärl.

 Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för

källsortering av matavfall.
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 För det fall kund som har Abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

 inte sorterat ut matavfall eller 

 vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om 

kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, 

efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har 

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat. 

 

 

Abonnemang källsortering av matavfall  Per år 

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall 746 kr (933 kr) 

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall 954 kr (1 193 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 944 kr (1 180 kr) 

240 l kärl 2 535 kr (3 168 kr) 

Abonnemang osorterat  Per år 

140 l kärl – 190 l kärl osorterat 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl osorterat 1 730 kr  (2 163 kr) 

 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl 2 923 kr (3 654 kr) 

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle

 400 kr  (500 kr) 

Tillägg och rabatter   Per år 

 Rabatt när två eller tre hushåll delar kärl. Vid abonnemang källsortering  

krävs det att hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet  

för att rabatt ska utgå 1) 

 Rabatt vid månadshämtning 2)  170 kr      (213 kr) 

 Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten, inklusive Sorterahemma.  983 kr  (1 229 kr) 

Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska 

vara med hårdgjord dragyta.  

   

Extratjänster Pris per gång 

 Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie  77 kr (96 kr) 

hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg) 

Max avstånd från tomtgränsen 10 meter.    

 Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag  170 kr (213 kr) 

(beställs minst en dag i förväg) 3)    

 Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag 132 kr (165 kr) 

 Hämtning av lössopor, per kbm  497 kr (621 kr) 
 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på 

berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den 

permanentboende 75% av årsavgiften. 

2) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl                                                                         

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 

3) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år. 
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Abonnemang Sorterahemma Per år 

Sorterahemma - hushållsavfall 746 kr (933 kr) 

Sorterahemma - förpackningar 390 kr (488 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: Per år 

140 l kärl 210 kr (263 kr) 

2B.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – KÄRL 

Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från fyra hushåll. Uppställningsplats, 

sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. 

Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

Årsavgift per hushåll vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark 

Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år   Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl 444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår 444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp  554 kr (693 kr) 

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl 867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår 867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp  1 084 kr (1 355 kr) 

Taxan för gemensamhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa 

med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet, 

netto, per hushåll – oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturering sker till samfälligheten. 

2C.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – BOTTENTÖMMANDE 

BEHÅLLARE 

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr      (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall 3 774 kr       (4 718 kr) 

Restavfall 2 472 kr       (3 090 kr) 

Kärltömning – källsortering av matavfall 1) Maxvikt (kg) 

140 l – matavfall          643 kr        (  804 kr) 

370 l - matavfall      1 699 kr        (2 124 kr) 

190 l - restavfall           40                  545 kr         (  681 kr) 

240 l - restavfall     40                  689 kr         (  861 kr) 

370 l - restavfall     40              1 061 kr        (1 322 kr) 

660 l - restavfall      66               1 894 kr        (2 368 kr) 

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall

per lägenhet och vecka
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Abonnemang Osorterat      

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr        (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kbm behållare, max 5 kbm 6 587 kr        (8 234 kr) 

(Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm)   

   

Avgift, innersäck (per säck)    44 kr           (55 kr) 

  
 

 

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

 

Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopor  1 801 kr (2 251 kr) 

Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle 24 kr (30 kr) 

Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden  1 422 kr (1 778 kr) 

begär extra städning, debiteras per nedlagd städtimme 

 

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL: 

 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter) 1): 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)    Per år  

0-10 meter = 0 tillägg 

11-20 meter = 1 tillägg     817 kr  (1 021 kr) 

21-30 meter = 2 tillägg     1 633 kr (2 041 kr)  

31-40 meter = 3 tillägg     2 450 kr (3 063 kr)  

41-50 meter = 4 tillägg     3 268 kr (4 085 kr) 

51-60 meter = 5 tillägg    4 083 kr (5 104 kr) 
1) Gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska 

vara hårdgjord yta.  

 

3. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)  

 

210 liters säck   1 248 kr (1 560 kr)  
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AVSNITT 2:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR  

(FASTLAND & SKÄRGÅRD) 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB

(SRV).

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av

avfallet.

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura

under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV.

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen

anvisat, på följande sätt:

o kärlen ska stå på gatunivå

o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

o Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,

kemikalier etc.) vid återvinningscentral.

 Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats.

1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR 592 kr (740 kr) 

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER

A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober 

Per år 

190 liters kärl  622 kr (778 kr) 

210 liters säck 614 kr (768 kr) 

350 liters säck 1 146 kr   (1 433 kr) 
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B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLATS

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober Per år 

190 liters kärl  561 kr (701 kr) 

240 liters kärl  1 186 kr (1 483 kr) 

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober Per år 

660 liters kärl (samfakturering) varje vecka 2 709 kr (3 386 kr) 

660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 2 201 kr (2 751 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varje vecka 1 323 kr (1 654 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 1 072 kr (1 340 kr) 

Per hushåll Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl 446 kr (558 kr) 

Gemensamhetsanläggning, kärl ingår 526 kr (658 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp 616 kr (770 kr) 

Tillägg och rabatter Per år 

Rabatt när två hushåll delar kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) 1) 310 kr (388 kr) 

Rabatt vid utsortering av matavfall (gäller när matavfallssortering finns 

tillgänglig i befintlig gemensamhetsanläggning) 60 kr (75 kr) 

Extratjänster 

Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång 170 kr (213 kr) 

Hämtning av lössopor, per kbm 497 kr (621 kr) 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på

berörda fastighetsägare och debiteras var och en.
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AVSNITT 3: 

 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 – SLAMHÄMTNING ENBOSTADSHUS 

OCH FRITIDSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat 

år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid 

behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid 

fritidshus. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och 

tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i 

sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att 

ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

 

Ekonomitömning (Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under veckor som 

aviseras i förväg av SRV)               Per tillfälle 
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m3 662 kr (828 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 894 kr (1 118 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning, max 10 meters avstånd 176 kr (220 kr) 

till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av  

sluten tank eller annan avskiljare.  

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr  (140 kr) 

 

Avtalad tömning (beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.)    Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 820 kr (1 025 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 053 kr (1 316 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare  

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

 

Extra tömning (beställd av kunden vid behov)        Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 916 kr (1 145 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 149 kr (1 436 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller 

annan avskiljare   

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr  (140 kr) 

 

Akut tömning (beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar)     Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 1 486 kr (1 858 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 719 kr (2 149 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare   

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr  (140 kr) 
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Tömning med sug- och spolbil  

Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas 1 122 kr (1 403 kr)  

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Fosforfällor - behandlingsavgift per ton 1 171 kr (1 464 kr) 

 

   

Tillägg         Per tillfälle 

Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag 570 kr (713 kr) 

eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen 

Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på  570 kr (713 kr) 

Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal 

meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en 225 kr (281 kr) 

slamkärra används eller ej) 1) 

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar  3 762 kr (4 703 kr) 

utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen. 

1)  Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark 

utanför fastighetsgränsen.  

 

Jourtömning                   Per tillfälle 

Jourtömning tömningsavgift (behandlingsavgift tillkommer) 3 322 kr  (4 152 kr)  
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AVSNITT 4: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka. 

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka. Per år 

Förslutet kärl 5 562 kr (6 953 kr) 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl 854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme 1 368 kr (1 710 kr) 
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AVSNITT 5: 

 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS   
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 

Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober. 

 

  

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong   Per år 
Förslutet kärl  2 520 kr (3 150 kr)  

  

 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl  854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme  1 368 kr (1 710 kr) 

 

 

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)  

 

Tillägg    Per år 

Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter  415 kr (519 kr)   
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AVSNITT 6: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FLERBOSTADSHUS 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

• inte sorterat ut matavfall eller

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation.  

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er.  

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till 

Abonnemang Osorterat. 

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och frysskåp i taxan. 

Transportavgift tillkommer. 

1. GRUNDAVGIFTER Per år 

Grundavgift per lägenhet och år 573 kr 

Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning 803 kr 

Grovsopor: 

 Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka) 1 819 kr/ton 

 Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka        1 289 kr/år 

 Städning av grovsopsrum, begärd av kund, i samband med hämtning - per  1 436 kr/timme 

påbörjad timme

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka  

Kärltömning – källsortering av matavfall 1) Maxvikt (kg) Per år 

140 l – matavfall 643 kr 

370 l - matavfall  1 699 kr 

190 l - restavfall 40 545 kr 

240 l - restavfall 40 689 kr 

370 l - restavfall    40 1 061 kr 

660 l - restavfall 66 1 894 kr 

Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall) Per år 

190 l - restavfall 40 982 kr 

240 l - restavfall 40 1 240 kr 

370 l - restavfall 40 1 911 kr 

660 l - restavfall 66 3 409 kr 

Avgift vid felsortering av matavfall         Per tillfälle och kärl 

400 kr  

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet

och vecka
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Tillägg – per hämtställe     Per år 

Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)  995 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka  (52 ggr/år)  1 289 kr 

 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):   Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)  

11-20 meter = 1 tillägg      825 kr  

21-30 meter = 2 tillägg       1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg       2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg       3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg       4 123 kr 

 

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA 

   

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr  

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   

Matavfall    3 774 kr  

Restavfall    2 472 kr  

    

Abonnemang Osorterat      

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka                    3 320 kr  

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr  

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm   

  Per säck 

Avgift, innersäck                      44 kr  

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med 

kärl för matavfall så gäller ordinarie kärltaxa för matavfallet.  
 

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING 

Hämtning vid sopsugsanläggning    Per år 

Behandling av hushållsavfall                                 596 kr 

(transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan)  

    

Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)                               170 kr 

Tömningsavgift mobil sopsug       2 369 kr/timme                     

  

3. EXTRATJÄNSTER 

Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl 

                 Maxvikt (kg)        Per gång 

210 l säck     15  85 kr 

240 l säck     15  100 kr 

370 l kärl – källsorterat restavfall         40  22 kr  

660 l kärl – källsorterat restavfall         66  37 kr  

370 l kärl – osorterat restavfall         40  38 kr  

660 l kärl – osorterat restavfall         66  66 kr  

 
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning 685 kr 

Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning  369 kr/kbm 
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4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

350 l säck (årsavgift) 3 105 kr/år 

Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck 139 kr/gång 

Engångssäckar (avgift per säck) Maxvikt (kg) Per år 

160 l       15 1 424 kr 

240 l       15 2 133 kr 
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AVSNITT 7: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - RESTAURANGER OCH STORKÖK 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

• inte sorterat ut matavfall eller

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det vita kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens

avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen,

debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till

Abonnemang Osorterat.

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle och kärl 

400 kr  

1. REN FRAKTION MATAVFALL - (52 ggr/år) 1)

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.

Kärl           Per gång Per år 

140 l - per kärl och tillfälle   96 kr 4 967 kr 

Tillägg för ej utställt 140 l kärl vid ordinarie hämtning          96 kr  

Matavfallstank/behållare 

Besöksavgift - per timme  1 163 kr/timme 

Behandlingsavgift - per ton 870 kr/ton 

Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras     466 kr/gång 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärl till kärl placerade inom 20 meter från fordonets

uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAVFALL 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 1 364 kr 

160 l - 210 l        20 1 933 kr 

240 l        26 2 273 kr 
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Kärl         Per  år 

370 l       40 3 349 kr 

660 l       66 4 873 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2)  685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen.

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök.

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen *) 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

      Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 3 234 kr 

210 l        20 4 584 kr 

240 l        26 5 392 kr 

Kärl Per år 

140-370 l       40 7 941 kr 

660 l       66 10 827 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2) 685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök

*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskrifterna sortera ut matavfall för 

biologisk behandling. 

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE– 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall    3 774 kr 

Restavfall    2 472 kr 

Abonnemang Osorterat  

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka  3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr 

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm 

Per säck 

Avgift, innersäck   44 kr 
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4. GROVSOPOR – ÅRSAVGIFT HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA 

 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton       1 819 kr/ton  

Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka                           1 289 kr/år 

 

 

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):    Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)  

11-20 meter = 1 tillägg      825 kr 

21-30 meter = 2 tillägg      1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg      2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg      3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg      4 123 kr 

 

6. Extratjänster 

Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl   Per gång 

120 l säck         59 kr 

210 l säck         81 kr 

240 l säck         115 kr 

Kärl 140 l - matavfall         100 kr 

Kärl 370 l – ren fraktion      68 kr 

Kärl 370 l – blandad fraktion      154 kr 

Kärl 660 l – ren fraktion      95 kr 

Kärl 660 l – blandad fraktion      210 kr 

 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning    685 kr 

Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning     424 kr/kbm 

      

 

7. Fettavskiljare             Per gång             

Tömning per gång 0-3 kbm      1 310 kr 

Tömning per gång 4-6 kbm      1 907 kr 

Tömning per gång 7-9 kbm      2 507 kr 

Tömning per gång 10-12 kbm     3 105 kr 

Tömning per gång 13-15 kbm     3 704 kr 

 

Behandlingsavgift per kbm      266 kr/kbm 

 

Tillägg: 

Slangdragning, per påbörjade 10 m över 10 m.                225 kr 

Extraman, timme.                 327 kr 

Tidspassning, timme.              1 122 kr 

Sug- och spolbil med ånga, timme.             2 058 kr 

Liten garagebil, tömning.               2 810 kr 

 

 

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang)        Per gång   

 

Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall      8 850 kr 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 129 KS/2019:314 - 000

Avgift för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär

Socialnämndens ordförande tog den 3 oktober 2019 ett brådskande beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär. Detta då den nuvarande uppräknade avgiften överstiger 80 kr per dag.

Bestämmelserna om egenavgifter i SoL (Socialtjänstlagen) skiljer på stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är 
att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen 
får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för missbruk i HVB 
(hem för vård eller boende) eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, 
såväl pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och 
oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM (lagen om vård av missbrukare).

Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr per dag. Detta regleras i 6 kap 1 § 
Socialtjänstförordningen och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av 
den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1.

2.

Kommunfullmäktige ändrar avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär från 100 kronor per dag till 80 kronor per dag.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation att ändra avgiften för 
uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

3
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Aför uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ändrar ersättning för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär från 100 kronor per dag till 80 kronor per dag.

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation att ändra ersättning för
uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

Ärendet
Socialnämndens ordförande tog den 3 oktober 2019 ett brådskande beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra ersättning för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär. Detta då den nuvarande uppräknade avgiften överstiger 80 kr per 
dag. 

Bestämmelserna om egenavgifter i SoL (Socialtjänstlagen) skiljer på stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL 
är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. 
Kommunen får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för 
missbruk i HVB (hem för vård eller boende) eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 
18 år och äldre, såväl pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller 
annan inkomst och oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM (lagen om vård av 
missbrukare).

Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr per dag. Detta regleras i 6 kap 1 § 
Socialtjänstförordningen och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av 
den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Delegationsbeslut från socialnämnden 2019-10-03
Delges
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Socialnämnden 



Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2019-10-03 
Dnr 2019/113.724 

1 av 1 

Delegationsbeslut: Ersättning tör uppehälle vid stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra ersättning för 
uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär från 100 kronor per 
dag till 80 kronor per dag. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden 
delegation att ändra ersättning för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlings karaktär framöver. 

Sammanfattning av ärendet 
Att sänka timtaxan för vissa stöd- och hjälpinsatser till 80 kr per dag fr.o.m 2020-01-01 
enligt 1 § första stycket socia ltjänstlagen (2001:453) . 

Ärendet 
Ersättningen för uppehälle som kommunen tar ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär uppgår idag till 100 kronor per dag. Då det enligt 1 § första stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) får uppgå till högst 80 kronor per dag ska ersättningen 
sänkas till 80 kronor per dag från och med den 1 januari 2020. 

( 

Enligt punkt 1.1. i slalnämndens delegationsordning 
Maria Zitting Nilsson 
Socialnämndens vice ordförande 

Delges 

Akten 
Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 

KS § 130 KS/2019:234 - 730 

Rapportering enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019 

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 finns ett gynnande beslut som ej verkställts.För perioden finns ett gynnande 
beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera. För perioden 
finns ett gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts. 
För perioden finns tre beslut som verkställs senare 3 månader från beslutsdatum att 
rapportera. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 16 september 2019 § 86. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

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

Socialnämnden 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a 
kvartalet 2019 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2019 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 2019-04-01 - 2019-06-30 finns ett (1) gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten 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 
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verkställas att rapportera (se bilaga). 

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

För perioden finns tre (3) beslut som verkställs senare 3 månader från beslutsdatum att 
rapportera (se bilaga).  

Jenny Thorsell Lena Persson 
Socialchef Systemförvaltare 

Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2019 som ej verkställts 

Delges 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 



 Bilaga 1 

 SN/2019:91.767 

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

beslutsdatum, 2:a kvartalet 2019

Datum för beslut Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

      sedan beslut 

2019-03-18 Kontaktperson enligt 4 kap. SoL 104 Utföraren har kallat till 4 stycken uppstartsmöten varav den 
enskilde tackat nej till två och uppdragstagaren har avbokat 
ett och fastnade i bilkö i ett. Den enskilde vill vänta med nytt 
möte till i höst.  

M 

*Har rapporterats tidigare

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

datum för avbrott 

 Datum  Datum  Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avbrott  sedan avbrott

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

 Datum  Datum  Typ av bistånd      Antal kalenderdagar     Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avslut  mellan beslut och avslut 

2018-05-11 2019-06-26 Bostad för vuxna enligt 9 . § 
LSS 

410 Den enskilde återtagit ansökan. M 

1 



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

verkställts 

  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2018-11-26 2019-05-28 Särskilt boende enligt 4 kap. 
SoL 

163 Den enskilde har erbjudits plats 2019-01-30 på Söderby Park 
men tackat nej 2019-01-31. Nytt erbjudande om plats på 
Salarp 2019-05-02. Den enskilde har 2019-05-28 erhållit plats 
på Salarps äldreboende.  

K 

Rapportering av beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum men som nu 

verkställts  
  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2019-03-18 2019-08-21 Kontaktperson enligt 9.4 § 
LSS 

Lämplig uppdragstagare har saknats och när en 
uppdragstagare hittades skulle den enskilde med familj på 
semester därav dröjde det över tre månader innan beslutet 
verkställdes.  

K 

2019-02-04 2019-05-13 Hemtjänst enligt 4 kap. SoL Beslutet fattades i god tid inför att den enskildes maka skulle 
vara bortrest - därav verkställdes beslutet inte inom tre 
månader.  

M 

2019-01-15 2019-05-22 Korttidsboende enligt 4 kap. 
SoL 

Beslutet fattades i god tid inför att den enskildes maka skulle 
vara bortrest - därav verkställdes inte beslutet inom tre 
månader 

2 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 126 KS/2018:162 - 000

Svar på motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. 
Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till 
att det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare 
anser Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom 
tätbebyggda områden som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68.

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019 § 68 återremitterades ärendet för 
komplettering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exklusive bygg- och miljöenheten) 
har inte tagit emot några synpunkter eller klagomål angående buller under 2018. Bygg- och 
miljöenheten har tagit emot ett klagomål vilket redovisas i deras tjänsteskrivelse daterat den 
11 januari 2019. Synpunkterna hanteras enligt framtagen rutin med bekräftelse av mottagen 
synpunkt, återkoppling till synpunktslämnaren samt registrering i samlingsärende i 
diarieföringssystemet.

Trafikverket har mottagit sju synpunkter under 2018-2019 angående fastigheter i Salems 
kommun. Två av dessa synpunkter kom från samma fastighetsägare och handlade om att 
uppföra en bullervall på den egna fastigheten för att minimera buller. Samtliga andra 
synpunkter handlade om fastigheter som hade för låga bullernivåer för att Trafikverket 
skulle vidta bulleråtgärder.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att rutinerna synpunktshantering fungerar samt att 
buller från tågtrafiken inte är en generell olägenhet då det inkommit få klagomål.
Förvaltningen anser därför att kommunen inte behöver ta initiativ till nya bullermätningar 
utmed tågsträckan och inte heller ta kontakt med Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 oktober 2019.

5
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R)
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.   

Ärendet
Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från 
tågtrafik. Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket 
har lett till att det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. 
Vidare anser Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom 
tätbebyggda områden som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68.

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019 § 68 återremitterades ärendet för 
komplettering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exklusive bygg- och 
miljöenheten) har inte tagit emot några synpunkter eller klagomål angående buller under 
2018. Bygg-  och miljöenheten har tagit emot ett klagomål vilket redovisas i deras 
tjänsteskrivelse daterat den 11 januari 2019. Synpunkterna hanteras enligt framtagen rutin 
med bekräftelse av mottagen synpunkt, återkoppling till synpunktslämnaren samt 
registrering i samlingsärende i diarieföringssystemet.  

Trafikverket har mottagit sju synpunkter under 2018-2019 angående fastigheter i Salems 
kommun. Två av dessa synpunkter kom från samma fastighetsägare och handlade om att 
uppföra en bullervall på den egna fastigheten för att minimera buller. Samtliga andra 
synpunkter handlade om fastigheter som hade för låga bullernivåer för att Trafikverket 
skulle vidta bulleråtgärder. 

För att en fastighet ska få bulleråtgärder från Trafikverket ska fastigheten ha åtminstone ett 
av följande kriterier:

● ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus (dygnsmedelvärde)
● de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt

(höga toppar)
● ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.
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Trafikverket har inventerat hela järnvägssträckan genom Salem och har kontakt med de 
fastighetsägare som har något av ovanstående krav och är därmed i störst behov av att få 
åtgärder för att minska buller. 

Träd ger ett mycket dåligt skydd mot buller enligt en studie från Trafikverkets 2008. När 
träd tas ner kan järnvägen upplevas som mer störande då den syns mer än innan, men 
bullernivåer påverkas normalt bara marginellt av att träd tas bort. T

rafik</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motionssvar samt motion - Ljudnivåer från tågtrafik
Delges
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 68 KS/2018:162 - 000

Svar på motion - Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. 
Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att 
det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser 
Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda 
områden som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Ärendet återremitteras till kansliet för komplettering. 

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kansliet för komplettering. 

Ajournering
Sammanträdet ajournerades kl 19.30-19.45.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 68 KS/2018:162

Svar på motion, Ljudnivåer från tågtrafik, fr Anders Klerkefors 
(R)

2018-04-14 väckte Rönningepartiet en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. Motionen 

beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att det 

upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser 

Rönningepartiet att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda områden 

som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 

tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 

åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet finnns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

______________________

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om ljudnivåer från tågtrafik

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
2018-04-14 väckte Rönningepartiet en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. Motionen 
beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att det 
upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser 
Rönningepartiet att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda 
områden som en bullervall mot järnvägen. 

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken. 

</BeslutsTex
Bygg- och miljöenhetens yttrande
I bygg- och miljönämnden 2019-02-12 yttrade sig bygg- och miljöenheten angående denna 
motion (se bilaga 2). Bygg- och miljöenheten anser i detta yttrande att de rådande 
omständigheterna och rutinerna fungerar samt att buller från tågtrafiken inte är en generell 
olägenhet då det endast inkommit ett sådant klagomål under 2018. Enheten anser därför 
att kommunen inte behöver ta initiativ till nya bullermätningar utmed tågsträckan och inte 
heller ta kontakt med Trafikverket för att öppna en dialog om åtgärder för att minska 
bullret från järnvägen. Bygg- och miljönämnden beslutar även att anta detta yttrande som 
sitt eget. 

Gatuenhetens bedömning
Gatuenheten ställer sig bakom bygg- och miljönämndens beslut.

Finansiering
Finansiering inte aktuellt. 

Christina Lood Per-Johan Hurtig
Förvaltningschef Gatuchef
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Bilagor
1. M

otion om ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RP)
2. B

oM 12 2019/15 Remissyttrande om ljudnivåer från tågtrafik

Delges
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors 
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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 Kommunstyrelsen 

KS § 127 KS/2018:240 - 339

Svar på motion - Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia 
Franzén (L) 

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle strand. 

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och en 
badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom åren, 
vilket motionären vill förändra. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att om ny sand ska läggas på 
Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. Även stenar/gräs/ogräs 
behöver tas bort innan ny sand läggs. 

Den totala kostnaden för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 
tkr. Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 oktober 
2019 § 123 och instämmer i motionärens uppfattning. Ett investeringsanslag om 150 tkr 
kommer att föreslås i investeringsbudgeten för 2020. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Yrkanden och proposition 
Mia Franzén (L) 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 kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 120 KS/2018:240 - 339

Svar på motion, Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia 
Franzén (L)

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle strand.

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och en 
badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom åren, 
vilket motionen yrkar förändra.

Gatuenhetens bedömning
Om ny sand ska läggas på Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. 
Även stenar/gräs/ogräs behöver tas bort innan ny sand läggs.

Total kostnad för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 tkr. 
Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01.

Ordföranden instämmer i motionärens uppfattning. Ett investeringsanslag om 150 tkr 
kommer att föreslås i investeringsbudgeten för 2020.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om ny len sand på Mölle strand 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 
som besvarad. 

Ärendet 

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle 
strand. 

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och 
en badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom 
åren, vilket motionen yrkar förändra.  

Gatuenhetens bedömning 

Om ny sand ska läggas på Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. 
Även stenar/gräs/ogräs behöver tas bort innan ny sand läggs. 

Finansiering 

Total kostnad för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 tkr. 
Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om ny len sand på Mölle strand, väckt av Liberalerna 2018-06-07

Delges 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 132 KS/2019:317 - 101

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov.

Kommunstyrelsen våren 2020: 10 februari, 9 mars, 14 april, 25 maj
Kommunstyrelsen hösten 2020: 21 september, 12 oktober, 2 november, 30 november

Kommunfullmäktige våren 2020: 20 februari, 23 april, 11 juni
Kommunfullmäktige hösten 2020: 1 oktober, 19 november, 10 december

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

KSAU våren 2020: 27 januari, 17 februari, 30 mars, 11 maj, 8 juni
KSAU hösten 2020: 7 september, 28 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

KSTU våren 2020: 29 januari, 19 februari, 1 april, 12 maj, 10 juni
KSTU hösten 2020: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november, 16 december

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-10-08.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08.

______________________

Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-10-08.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad
2019-10-08.

Ärendet
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 
</BeslutsText>

Kommunstyrelsen våren 2020 Kommunfullmäktige våren 2020

10 februari 20 februari

9 mars

14 april 23 april

25 maj 11 juni

Kommunstyrelsen hösten 2020 Kommunfullmäktige hösten 2020

21 september 1 oktober
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12 oktober

2 november 19 november

30 november 10 december

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

KSAU våren 2020: 27 januari, 17 februari, 30 mars, 11 maj, 8 juni 
KSAU hösten 2020: 7 september, 28 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

KSTU våren 2020: 29 januari, 19 februari, 1 april, 12 maj, 10 juni 
KSTU hösten 2020: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Samtliga nämnder




