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Kommunfullmäktige

Tid: Torsdagen den 3 oktober 2019, kl. 19.00

Plats: Stora murgrönan, Salems centrum

Ärenden:

1 Delårsrapport för Salems kommun

2 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

3 Utökad investering för utveckling av Prästboda bollplan

4 Förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4

5 Avgift för tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter

6 Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej verkställts, 
1:a kvartalet 2019

7 Dagvattenstrategi och dagvattenpolicy för Salems kommun

8 Svar på motion - Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors 
(R)

9 Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av Mats Nittve 
(MP)

10 Svar på motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia Franzén 
(L)

11 Svar på motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av Mia Franzén 
(L)

12 Svar på motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, 
väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)

13 Svar på motion - Dricksvattenfontäner, väckt av Mats Nittve (MP)

14 Svar på motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av 
Anders Klerkefors (R)

15 Svar på motion - Säkrare och trevligare spontanbad, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

16 Kommunfullmäktiges arbetsordning
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17 Avsägelser och fyllnadsval

18 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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Gruppsammanträden 
 
Borgerliga gruppen 
Måndagen den 30 september kl 20.00-21.00 
Konferensrum Bergaholm 
  
Moderaterna 
Måndagen den 30 september kl 18.00-20.00 
Konferensrum Bergaholm 
 
Liberalerna 
Måndagen den 30 september kl 18.00-20.00 
Konferensrum Talby  
 
Centerpartiet 
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Konferensrum Lideby 
 
Kristdemokraterna 
Måndagen den 30 september kl 18.00 
Lunchrummet, Kansliet 
 
Socialdemokraterna 
Måndagen den 30 september kl 18.30 
Konferensrum Högantorp 
 
Rönningepartiet 
Måndagen den 30 september kl 18.30 
Konferensrum Lundby  
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 Kommunstyrelsen 

 

 

KS § 81 KS/2019:279 - 040

Delårsrapport för Salems kommun 

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 29,0 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 96,6 miljoner kronor. 
Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 6,9 
miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner sämre än årets budget. Resultatet inklusive VA och 
jämförelsestörande poster prognostiseras till 73,7 miljoner kronor. 

Verksamhetens nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster förväntas för helåret bli 
5,7 miljoner kronor högre än budget.  

Hos nämnderna är de största avvikelserna följande: 
● Kommunstyrelsen - 2,6 miljoner kronor
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl markförsäljning) - 2,1 miljoner kronor
● Socialnämnden - 5,2 miljoner kronor
● Kultur- och fritidsnämnden + 1,7 miljoner kronor
● Barn- och utbildningsnämnden + 2,8 miljoner kronor

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 
● bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt 3,8 miljoner kronor som är

orealiserade vinster på pensionsplaceringar
● köp och försäljning av fastighet (36,3 miljoner kronor) samt försäljning av tomter

(29,7 miljoner) påverkar resultatet positivt, då detta inte varit budgeterat i den
omfattning som utfallet visar.

Nämnderna har godkänt delårsrapporterna för egen del vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 3 september 2019 § 44, bygg- och miljönämndens sammanträde den 3 
september 2019 § 62 och kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 2019 § 
38. Socialnämnden förväntas besluta om delårsrapporten vid sammanträden den 16
september 2019. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkände delårsrapporten för miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 september 2019 § 88 och gav miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att om möjligt minska det prognostiserade
underskottet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 september 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen noterar de uppdrag som givits av berörda nämnder att om möjligt 
nedbringa de prognostiserade underskotten.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2019. 

______________________ 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per juli 2019 för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och 
helårsprognosen för 2019. 

Sammanfattning 

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 29,0 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 96,6 miljoner kronor.  

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 6,9 
miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner sämre än årets budget. Resultatet inklusive VA och 
jämförelsestörande poster prognostiseras till 73,7 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster förväntas för helåret bli 
5,7 miljoner kronor  högre än budget.  

Hos nämnderna är de största avvikelserna följande: 

● kommunstyrelsen - 2,6 miljoner kronor

● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl markförsäljning) - 2,1 miljoner
kronor

● Socialnämnden - 5,2 miljoner kronor

● Kultur- och fritidsnämnden + 1,7 miljoner kronor

● Barn- och utbildningsnämnden + 2,8 miljoner kronor

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 

● bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt 3,8 miljoner kronor som är
orealiserade vinster på pensionsplaceringar

● köp och försäljning av fastighet (36,3 miljoner kronor) samt försäljning av tomter
(29,7 miljoner) påverkar resultatet positivt, då detta inte varit budgeterat i den
omfattning som utfallet visar.

Balansräkningen 

Anläggningstillgångar har jämfört med bokslutet för föregående år ökat med 49,7 miljoner 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-10 
Dnr KS/2019: 

2 av 5 

kronor, framför allt inom pågående ny-/ombyggnationer. Omsättningstillgångarna har under 
året ökat med 90,2 miljoner kronor främst avseende likvida medel. Det egna kapitalet ökar 
med 96,6 miljoner kronor. De långfristiga skulderna ökar 94,7  miljoner kronor och de 
kortfristiga skulderna minskar med 60,6 miljoner kronor.   

Utanför balansräkningen minskar pensionsförpliktelserna med 3,6 miljoner kronor. 
Soliditeten inkl. pensionsförpliktelser beräknas förstärkas från 31,1% för år 2018 till 33,0% för 
helåret 2019. 

I delårsrapporten specificeras också en delpost inom det egna kapitalet på 59,8 miljoner 
kronor som resultatutjämningsreserv. 

Driftsredovisning 

Driftredovisningen visar en avvikelse mot periodens budget för perioden med 71,9 miljoner 
kronor. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget på 34,7 miljoner kronor. 
Nämndernas budgetavvikelse (exklusive VA, Mark, del av finansförvaltning och 
jämförelsestörande poster) är för perioden en positiv avvikelse mot budget med 14,0 
miljoner kronor. Prognosen för nämnderna för helåret är däremot en negativ avvikelse mot 
helårsbudget om -7,2 miljoner kronor.  

Det noteras avseende verksamhetsrelaterade kostnader att: 

- Socialnämnden har för perioden haft höga kostnader inom myndighetsenheten och
äldreomsorgens egen regi. Avvikelserna inom myndighetsenheten avser ökat behov
inom funktionshinderområdet samt ökade kostnader för inhyrd personal på grund av
svårigheter att rekrytera efter avgångar.
Inom verksamheterna i egen regi finns obalanser avseende bemanning av
sjuksköterskor och svårigheter att balansera kostnader och intäkter inom
hemtjänsten.

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avvikelse återfinns inom området
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utemiljö. Totalt sett beräknas den avvikelse som finns till och med juli finnas kvar till 
årets slut.  

- Bygg- och miljönämndens prognosavvikelse består av kommande befarade
kundförluster av ej betalda avgifter.

- Kultur- och fritidsförvaltningen lägre kostnader beroende på en gynnsam
upphandling av driftentreprenör avseende kommunens simhall.

- Barn- och utbildningsnämndens redovisar positiva avvikelser avseende förskola samt
grundskola beroende på att volymerna är något lägre än vad som antogs vid
budgeteringstillfället.

Nettokostnaderna prognostiseras öka mot föregående helår med totalt 43,1 miljoner kronor 
(4,6 %). Ökningen återfinns framför allt inom barn- och utbildningsnämnden med 9,7 
miljoner kronor (3,7 %) bl.a. beroende på fler elever samt hos socialnämnden med 27,9 
miljoner kronor (10,6 %)  där kostnaderna ökar för bl.a. äldreomsorg och 
funktionshinderområdet. 

Investeringsredovisning 

Per juli månad har nämnder och förvaltningar investerat 69,6 miljoner kronor mot planerat 
176,8 miljoner kronor. En avvikelse på 107,2 miljoner kronor. Precis som tidigare år kommer 
investeringstakten att öka under senare delen av året.  
Helårsprognosen för investeringar visar att 99,7 miljoner kronor inte väntas användas under 
året. Det förklaras av förskjutningar i diverse projekt. De största enskilda avvikelserna 
prognostiseras inom projekt Karlskronaviken (26,4 miljoner kronor) och Fågelsången  (26,5 
miljoner kronor). Investeringarna beräknas öka med 114,5 miljoner jämfört med föregående 

år.

Måluppföljning 

Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i delårsrapporten 
per juli. Övriga kommunövergripande mål följs upp per helår. Mål 6, 7, 8 och 9 har uppnåtts 
per delår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning per sista juli 2019. 

Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål 6, 7, 8 och 9  uppnås helt även per 
helår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen kommer att ha en 
god ekonomisk hushållning helåret 2019. 
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Viktiga händelser under år 2019

● Under våren genomfördes EU-valet
● Säkerhetssamordnare har anställts på heltid från årsskiftet
● Södertörns rådslag med näringslivsevent hölls i Salem under våren
● Gemensamt med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sker ett arbete avseende 

en implementering av ett systemstöd, för uppföljning av investeringsprojekt.
● Under våren har arbetet med att flytta lönehanteringen till Håbo kommun påbörjats.
● Invigning av Ersboda 4H-gård.
● Arbetet med den nya skolan, Fågelsången, har fortsatt under året
● Cykelgarage har byggts på Rönninge torg

Medel för framtida pensioner 

Finansiella placeringar har skett inom de kredit- och marknadsrisk limiter, som definieras i 
placeringspolicyn.  
Målsättningen för förvaltade pensionsmedel enligt policyn är att:  

● på lång sikt täcka (finansiera) kommunens pensionsförpliktelser.
● på kort sikt ha en avkastning på 2 % per år,  justerat för KPI.
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Per juli månad har finansiella placeringar avseende pensionsmedel ett marknadsvärde på 
87,1 (81,6) miljoner kronor. Under januari-juli 2019 har börsen gått starkt och 
pensionsportföljen har haft en avkastning på 5,5 miljoner kronor eller 6,7 %, vilket är bättre 
än placeringspolicyns kortsiktiga mål, men sämre än jämförelseindex som stigit med 10,2 % 
under samma period. Avvikelsen mot index beror på att portföljen har lägre risk än index.  

Kommunens pensionsförpliktelser har stigit med 1,5 % eller 5,6 miljoner kronor under 
perioden och uppgår till 371,6 miljoner kronor. Konsolideringsgraden, det vill säga andelen av
pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel,  förbättras marginellt till 27,6 
(26,5) %. Om det ekonomiska läget medger, kan kommunen i överensstämmelse med 
placeringspolicyn att finansiera nyintjänade pensioner antingen genom att trygga dem via en 
försäkringspremie, eller genom att sätta av kapital i pensionsportfölj.  

 Mats Bergström    Siv Jönsson Westerlund 
 Kommundirektör  Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse per juli 2019 

Den kommunala organisationen 
Kommunen styrs av förtroendevalda poli�ker i kommunfullmäk�ge, kommunstyrelsen och nämnder. 
För varje nämnd finns en tjänstemannaorganisa�on som är indelad i förvaltningar. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar dock åt både kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektören. 
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Upplysningar om koncernföretag 
Kommunen ingår inte i en kommunal koncern; och inte heller har något koncernföretag, som såväl 
var för sig som �llsammans, är av väsentlig betydelse för kommunen. Därmed upprä�as inte 
sammanställda räkenskaper. I årsredovisningen lämnas upplysningar om intresseföretag. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Femårsöversikt  
UTFALL 2019 

prognos 
2018 2017 2016 2015 

Kommunal ska�esats (N00901) 19,67 19,67 19,67 19,67         19,9 
Verksamhetens ne�okostnader, tkr 942 283 928 562 874 457 837 858 791 945 
Finansne�o -/+, tkr -2 998 6 325 1 838 -4 882 -1 706
Årets resultat (inkl. jämf.störande/ 
extraordinära poster), tkr 73 656 19 944 46 102 20 403 27 616 

Soliditet inkl. totala 
pensionsförpliktelser % (N03002) 33,0 % 31, 1% 30,9 % 30,0 % 28,2 % 

Investeringar (ne�o), tkr 203 417 88 919 137 263 69 010 57 273 
Självfinansieringsgrad (N03103) 62 % 79 % 70 % 107 % 124 % 
Långfris�g låneskuld (inkl VA), 
kr/invånare (N03046)  24 737 17 495 20 552 14 433 13 707 

Kassalikviditet (N03105) 104,2 % 106,7 % 151, 2% 109,0 % 108,7 % 
Antal anställda (månadsavlönade) 1 110 1 105 1 117 1 127 1 039 
Befolkning, antal 16 970 16 786 16 665 16 615 16 426 
Befolkningsökning, antal 184 121 50 189 286 
Nyckeltalsdefinitioner är enligt Kolada. 

Kommunens ska�esats sänktes 0,25  per 100 kronor från och med år 2016 och landade på 19,67 
(inkl. en ska�eväxling mellan kommunen och lands�nget på 0,02). Ska�esatsen har varit oförändrat 
e�eråt, och den är lägre än sni�et i Södertörns, som ligger på 19,86.  

Alla nyckeltal förutom investeringsrelaterade har förstärkts eller varit rela�vt stabila under de senaste 
fem år.  Årets resultat har all�d överträffat det antagna målet på 1 procent av ska�er och bidrag, men 
årets prognos�serade resultat blir lite lägre (uppnår cirka 0,7 procent) exkl. jämförelsestörande 
poster. Men inkl. exploateringsmark-/ fas�ghesförsäjningar blir årets resultat högt, cirka 34,7 miljoner 
högre än budget. 

Självfinansieringsgraden minskar med anledning av a� kommunen nu går in i en investeringsexpansiv 
period, som andra kommuner i länet. Den långfris�ga låneskulden per invånare håller sig  inom det 
riktmärke för länet som är beslutat (exkl. VA kommer skulden stanna cirka 18 tusen kronor mot 
länets 22,5 tusen kronor). Kassalikviditeten är �llfredsställande då den ligger över 100 procent och 
kan då möta kostnaderna för kor�ris�ga skulder. 
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Den sammanfa�ande bilden av kommunen u�från e� finansiellt perspek�v, är en kommun med 
mycket god ekonomi i grunden. De�a avspeglas bland annat i en hög soliditet, goda årsresultat och 
god kassalikviditet. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Omvärldsanalys  

Sveriges ekonomiska utveckling 
Källa: SKL augus� 2019 

Konjunkturen i Sverige har påbörjat inbromsningen. Sysselsä�ningen är ännu hög, men tecken på en 
försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns nu.  SKL bedömer  a� BNP-�llväxten är låg och a� 
sysselsä�ningen viker nedåt. Som följd av dels den stora nedgången för marknadsräntor, dels de 
sänkta förväntningarna på centralbankerna justerar SKL ned sina ränteprognoser. Nedreviderade 
ränteantaganden medför a� den beräknade KPI-infla�onen kommande år blir lägre än i �digare 
prognoser.  

I Sverige är resursutny�jandet for�arande högt och högkonjunktur råder ännu, men 
konjunkturtoppen har passerats. Arbetsmarknaden är stark, men antal sysselsa�a och antal arbetade 
�mmar har under första halvåret sjunkit i både privat och offentlig sektor. Arbetslösheten låg under 
andra kvartalet på 6,3 procent och prognosen är a� arbetslösheten långsamt s�ger upp mot 7 
procent framöver.  

Det råder stor osäkerhet i prognoserna och för den globala ekonomin har riskerna för en sämre 
utveckling ökat. En stor osäkerhetsfaktor är risken för e� recessionsförlopp i USA, vilket kan ge 
turbulens på finansmarknaden och i så fall sä�er e� stort avtryck i den svenska konjunkturen.  
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Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
Källa: SKL augus� 2019 

Den starka ekonomiska �llväxten har under några år bidragit �ll e� växande ska�eunderlag. Nu 
planar �llväx�akten successivt ut och ökningen av antalet arbetade �mmar avtar, vilket innebär a� 
högkonjunkturen beräknas gå mot si� slut. De�a medför a� ska�eunderlaget framöver inte kommer 
a� växa i samma takt som �digare år, se tabell 2. För år 2020 är ska�eunderlaget ändå konstant mot 
2019 beroende på a� löneökningarna beräknas bli något högre.  
 

 

Befolkning  
Salems befolkning uppgick �ll 16 822 invånare den 30 juni 2019. Det var en ökning med  36 personer 
jämfört med årsski�et 2018/2019. Under samma period ökade Stockholms län med 17 740 personer.  
 

Finansiella risker och riskhantering 
De av fullmäk�ge beslutade finanspolicyn och placeringspolicyn innehåller regler i form av 
riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen. Kommunen är exponerad för 
framför allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, kreditrisk samt marknadsrisk i 
finansiella placeringar. 

Ränterisk 
Kommunen hanterar ränterisk med hjälp av tak för skuldsä�ning per invånare (se mål 9 i avsni� 
Avstämning av mål), räntebindning vid ökad räntenivå och behovsprövning av investeringar i 
budgetprocessen. 
 
Per balansdagen (dvs. 2019-07-31) uppgick kommunens totala upplåning �ll 365,6 miljoner kronor 
(jämfört med 222,6 per årsski�et) och ligger inom den beslutade av fullmäk�ge ramen. Upplåningen 
har ökat �ll följd av under året genomförda investeringar.  
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Kassalikviditeten ökade �ll 182,7 (106,7) procent genom fas�ghets- och tom�örsäljningar, vilket 
�llåter extraamortering av lån före årets utgång. 

Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. Per balansdagen uppgick den genomsni�liga 
räntebindnings�den �ll 0,5 (0,9) år och den genomsni�liga räntan var 0,92 (1,27) procent.  

Finansierings- och refinansieringsrisk 
U�från skuldens sammansä�ning per juli månad, förföll 103,4 miljoner kronor eller 28 (27) procent 
av kommunens låneskuld inom e� år. Indika�va räntor för fram�da lån tyder på marginella 
förändringar. Ökade investeringsbehov pekar dock på högre räntekostnader i fram�den.  

Kredit- och marknadslikviditetsrisk 
Kommunen placerar likvida medel i svenska bankins�tut på konton med fria u�ag, vilket förbä�rar 
betalningsförmågan för kommande betalningsförpliktelser.  
Finansiella placeringar sker inom de kreditlimiter som definieras i placeringspolicyn. 

Marknadsrisk i finansiella placeringar 
Per balansdagen låg pensionspor�öljen inom de marknadriskslimiter som definieras för respek�ve 
�llgångsslag i policyn:  

● andelen ak�er uppgick �ll 33 procent, per balansdagen fick den uppgå �ll maximalt 39
procent av por�öljens värde.

● Svenska ak�er uppgick �ll 27 procent av ak�e-andelen, får uppgå �ll maximalt 50 procent av
ak�e-andelen.
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Pensionsförpliktelser och uppföljning av förvaltningen av 
pensionsmedel  
Enligt placeringspolicyn är sy�et med uppföljningen a� kontrollera a�: 

● förvaltade pensionsmedel på lång sikt täcker (finansierar) kommunens pensionsförpliktelser.
● Finansiella placeringar avseende pensionsmedel har en avkastning på 2 procent per år eller

mer,  justerat för KPI.

Kommunens pensionsförpliktelser har ökat med 5,6 miljoner kronor under perioden och uppgår �ll 
371,6 (366,0) miljoner kronor.  

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel har e� marknadsvärde på 87,1 (81,6) miljoner 
kronor. Under januari-juli 2019 har börsen ha� en stark utveckling och pensionspor�öljen har ha� en 
avkastning på 5,5 miljoner kronor eller 6,7 procent, vilket är bä�re än placeringspolicyns kortsik�ga 
mål, men sämre än jämförelseindex som s�git med 10,2 procent under samma period. Avvikelsen 
mot index beror på a� por�öljen har lägre risk än index.  

Återlånade medel, som är skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, 
ökar en aning och uppgår �ll 269,1 (269,0) miljoner kronor.  

Konsolideringsgraden, det vill säga andelen av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade 
pensionsmedel,  förbä�ras (ökar) marginellt �ll 27,6 procent (26,5 procent). Om det ekonomiska 
läget medger, kommer kommunen i överensstämmelse med placeringspolicyn a� finansiera 
nyintjänade pensioner an�ngen genom a� trygga dem via en försäkringspremie �ll upphandlat 
försäkringsbolag, eller genom a� avsä�a kapital i en pensionspor�ölj.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
● Under våren genomfördes EU-valet 
● Säkerhetssamordnare har anställts på hel�d från årsski�et 
● Södertörns rådslag med näringslivsevent hölls i Salem under våren 
● Gemensamt med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sker e� arbete avseende en 

implementering av e� systemstöd, för uppföljning av investeringsprojekt. 
● Under våren har arbetet med a� fly�a lönehanteringen �ll Håbo kommun påbörjats.  
● Invigning av Ersboda 4H-gård. 
● Arbetet med den nya skolan, Fågelsången, har fortsa� under året 
● Cykelgarage har byggts på Rönninge torg 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
Kommunens vision fastställs av kommunfullmäk�ge och u�från denna beslutar de även om de 
övergripande målen. Fullmäk�ges mål är grupperade inom  fem perspek�v: medborgare, miljö, 
utveckling och lärande, medarbetare samt ekonomi. Målen ska vara långsik�ga, strategiska och gälla 
för minst en mandatperiod och ska kunna aktualiseras och förändras o�are vid behov. Fullmäk�ge 
anger i si� beslut om övergripande mål och uppföljning vilka övergripande mål som ska brytas ned av 
samtliga nämnder respek�ve vilka som ska brytas ned av specifik nämnd/-er. 
 
Kommunen arbetar med effektmål, som anger vad verksamheterna ska leda �ll och kan betraktas 
som e� önskvärt läge. Dessa mål behöver brytas ned �ll indikatorer för a� vara möjliga a� följa upp. 
De beslutade indikatorerna vägs samman �ll e� index som representerar den samlade 
måluppfyllelsen för respek�ve mål.  
 
Nämndernas mål är en nedbrytning av kommunfullmäk�ges övergripande mål och omfa�ar 
målsä�ningar u�från nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska förutom a� svara upp på de 
direkt utpekade målområden från fullmäk�ge även beakta möjligheten a� bidra inom si� 
verksamhetsområde kopplat �ll de övergripande målen. 

  

7



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Avstämning av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i delårsrapporten per juli. 
Övriga kommunövergripande mål följs upp per helår.  
Mål 6, 7, 8 och 9 har uppnå�s per delår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning a� 
kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2019. 

Det är kommunstyrelsens prognos a� övergripande mål 6, 7, 8 och 9  uppnås helt även per helår. Det 
är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning a� kommunen kommer a� ha en god ekonomisk 
hushållning helåret 2019. 

En guide �ll hur målutvärderingen på nämnds- och central nivå ska tolkas i verksamhetsrapporten för 
Salems kommun finns på kommunens hemsida: 
h�p://www.salem.se/kommun--poli�k/kommunfakta/ekonomi--styrning/mal-och-styrning/ . Här 
finns bl.a. förklaring �ll hur poängsä�ning för de övergripande målen samt indikatorerna görs. 

Mål nummer 6 - Lärande miljö  
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda 
förutsä�ningar för a� förvärva kunskaper och ta ansvar för sin fram�da utveckling. Eleverna ska nå 
en kunskapsnivå som ligger över genomsni�et i Stockholms län.  

Måluppföljning 
Målet för lärandemiljö följs upp med hjälp av e� framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 
1= målvärdet nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rö�).  
Vid mätning av elevernas upplevda inflytande och ansvarstagande för si� lärande samt uppnådda 
kunskapsnivåer bedöms resultatet vara på godkänd nivå. En fördjupad analys av resultaten kommer 
a� beskrivas i årsbokslutet. 
När det gäller kunskapsnivåerna har mätningen gjorts på resultatet för vårterminen 2019 jämfört 
med helårsvärdet för Stockholms län och u�från det har en prognos gjorts på a� målvärdet kommer 
uppfyllas vid årets slut. På grundskolan visar resultaten på en marginell försämring mot �digare år 
och gymnasiet visar samma resultat som föregående år, men kvarstår därmed som e� 
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utvecklingsområde för gymnasiet, då en större nega�v avvikelse visades mellan 2017 och 2018. 
Gymnasiebehörighet och genomsni�ligt meritvärde i årskurs 9 är tydligt över genomsni�et i 
Stockholms län och både Rönninge skola och Skogsängsskolan hade vid vårterminens slut 100 
procent gymnasiebehörighet. En u�örligare analys av kunskapsmålet kommer a� redovisas i 
årsbokslutet e�er a� den officiella sta�s�ken publicerats. 

Mål nummer 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Indikatorerna för målet är antal avgångna �llsvidareanställda i förhållande �ll senast kända sni� i 
Stockholms län, Andel �llsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen, 
rekryteringsförmågan som mäts genom antal sökande per tjänst samt sjukfrånvaro i jämförelse med 
Stockholms län.  

Måluppföljning

Mätning av avgångna �llsvidareanställda avser de sju första månaderna under 2019 och 
referensvärde för samma period för Stockholms län saknas ännu. Värdet har dock jämförts med 
senast kända värde, som vid slutet av 2018 var 14 procent. Vid �den för delårsbokslutet var 
indikatorn uppfylld, men sannolikheten a� andelen avgångna �llsvidareanställda ökar �ll årets slut. 
Vid �den för delårsuppföljningen var antalet sökande per tjänst 17 personer, betydligt högre än 
sni�et för 2018 som var på 6,5 person/tjänst. 
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Mål nummer 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är 
konkurrenskraftig på Södertörn 

Måluppföljning 

Kommunalska�en är oförändrat mot föregående år och är for�arande lägre än indikatormålvärdet. 
De�a bedöms ge en konkurrenskra�ig ska�esats och är lägre än genomsni�et för övriga Södertörn, 
därmed är målet uppnå�. 

Mål nummer 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi 
A� ha en stabil ekonomi innebär för Salems kommun a� vi har lägre kostnader för långfris�ga skulder 
per invånare än genomsni�et för Stockholms läns kommuner. Samt a� kommunens resultat uppgår 
�ll minst 1 procent av ska�er och bidrag exkl VA. 

Måluppföljning  
Årets investeringsprognos ligger på ca 200 miljoner kronor på en total investeringsbudget på ca 300 
miljoner kronor. 
Under år 2019 beräknas investeringstakten bli allt högre, därmed pressas belåningsgraden uppåt. 
Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster blir väldigt starkt ( ca 73,5 miljoner kronor) som 
underlä�ar en del finansieringar, och prognos�serat indikator (exkl. långfris�ga skulder �ll VA) 
uppnår målet. 
Prognos�serat resultat (exkl. VA och mark/fas�ghetsförsäljning) beräknas bli lägre än 1 procent av 
resultatmålet. 
Budgeterat resultat är precis 1 procent av ska�er och bidrag och det finns inget utrymme för nega�va 
avvikelser, varken inom finansförvaltningen eller inom nämndernas verksamheter. Nämndernas 
prognos för helåret (inkl. del av finansen) visar på en nega�v avvikelse mot budget på -7,2 mnkr, 
vilket drar ner opera�va resultatet ca 3 miljoner kronor mot budget. Därigenom beräknas årsresultat 
inte kunna uppnå målet om e� resultat på 1 procent. Dock pågår dialog avseende hur årsu�allet kan 
förbä�ras jämfört mot lagd prognos. 
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Väsentliga budgetavvikelser per nämnd 
En grundläggande förutsä�ning för god ekonomisk hushållning är a� kommunens nämnder klarar av 
a� bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Av nämndernas redovisning framgår a� 
budgetavvikelsen är posi�v och uppgår vid juli månads utgång �ll 14 miljoner kronor.  Samtliga 
nämnder förutom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialnämnden uppvisar posi�va 
resultat mot budget för perioden. Nämndernas prognoser för helåret visar på en nega�v avvikelse 
mot budget på -7,2 miljoner kronor, och det är flera nämnder som har svårigheter a� hålla 
verksamhetens kostnader inom beslutad budget. 
 

 
För helårsu�allet 2019 prognos�seras e� översko� för kommunen totalt jämfört med budget om 
34,7 miljoner kronor. Exklusive Finansförvaltning, VA och jämförelsestörande poster för 
markförsäljning och fas�ghetsköp med e�erföljande fas�ghetsförsäljning blir  prognosavvikelsen  
-7,2 miljoner kronor mot helårsbudgeten.  

 
Kommunstyrelsens förvaltning  har för perioden en posi�v avvikelse  med 0,3 miljoner kronor och 
prognosen för helåret beräknas �ll en nega�v avvikelse med -2,6 miljoner kronor. Avvikelsen 
återfinns inom posten medel �ll förfogande och är en budge�eknisk post som de�a år är kopplad 
mot Barn- och utbildningsnämndens prognos�serade resultat. När Barn- och 
utbildningsförvaltningen inte har redovisat lika stor posi�v avvikelse som kommunstyrelsen har 
förväntat sig visar kommunstyrelsens prognos en nega�v avvikelse.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen   exklusive VA och markförsäljning redovisar för perioden 
en nega�v avvikelse om -2,6 miljoner kronor. Avvikelsen beräknas minska något �ll årets slut och 
prognosen visar -2,1 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns inom området utemiljö där svårigheter 
funnits a� få budgeten a� räcka �ll för de åtaganden som finns.  
 
Bygg- och miljönämndens  avvikelse för perioden är 0,1 miljoner kronor och prognosen uppvisar en 
nega�v avvikelse om -0,5 miljoner kronor. Avvikelsen består av befarade kundförluster för ej betalda 
avgi�er.  
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Kultur- och fritidsnämnden  har en posi�v avvikelse för perioden om 1,6 miljoner kronor och 
prognosen för helåret beräknas �ll 1,7 miljoner kronor. Nämnden har få� lägre kostnader beroende 
på en gynnsam upphandling av dri�sentreprenör avseende kommunens sim- och sporthall.  

Barn- och utbildningsnämnden  har för perioden en posi�v avvikelse med 8,1 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret beräknas �ll 2,8 miljoner kronor. Nämnden har lägre volymer än vad som 
beräknades vid budgeterings�llfället inom förskola och grundskola.  Enheterna för förskolan och 
grundskolan har samtliga prognoser med en budget i balans eller e� litet översko�. Rönninge 
gymnasium ser däremot e� minskat antal elever från hös�erminen vilket ger en prognos på -0,6 
miljoner kronor, då personalen beräknats u�från e� högre elevantal. Stöd- och utvecklingsenheten 
har e� ökat antal elever i behov av särskilt stöd, vilket ger en prognos på -0,9 miljoner kronor.  

Socialnämnden  har för perioden en nega�v avvikelse med -1,9 miljoner kronor och prognosen 
beräknas �ll -5,2 miljoner kronor. Nämnden har ha� höga kostnader inom myndighetsenheten och 
inom äldreomsorgens egen regi.  
Inom myndighetsenheten ses e� ökat behov inom funk�onshinderområdet och under året har det 
varit ökade kostnader för inhyrd personal på grund av svårigheter a� rekrytera e�er avgångar. 
Åtgärder som planeras är en anpassning av bemanningen samt hemtagningar av köpta platser.  
Inom verksamheterna i egen regi äldreomsorg finns obalanser avseende bemanning av 
sjuksköterskor och svårigheter a� balansera kostnader och intäkter inom hemtjänsten. Inom egen 
regi beräknas avvikelsen a� minska under hösten, då verksamheterna ak�vt jobbar med åtgärder för 
a� få en budget i balans. De åtgärder som planeras a� genomföras är justeringar av schema och 
bemanning inom personalgrupperna.  

Övriga nämnder  består av överförmyndarnämnd och revisionsnämnd. Båda nämnderna har en 
prognos i balans med den budget som finns för respek�ve verksamhet.  

Del av finansförvaltning  innebär de delar av finansförvaltningen som hanterar kostnader och intäkter 
som är hänförbara �ll verksamhetsresultatet. Det är bland annat avskrivningskostnader och ränta på 
avskrivningar samt kostnader för semesterlöneskuld och pensionskostnader. För perioden ligger 
avvikelsen på en posi�v avvikelse om 8,4 miljoner och prognosen visar en nega�v avvikelse om -1,3 
miljoner kronor. A� avvikelsen förändras så mycket beror på a� semesterlöneskulden i juli månad är 
låg då många har tagit ut semester och sedan byggs den på under hösten. Även kostnaderna för 
avskrivningar och ränta på investeringar ökar under senare delen av året, då många projekt blir klara. 
Avvikelsen på årsbasis förklaras med svårigheter a� budgetera både vilka antaganden som ska göras 
för a� bestämma hur mycket semester personalen inte kommer a� ta ut och vilka antaganden som 
görs för avsä�ningen av pensioner. Det är all�ler inom kommunen som berörs av en avsä�ning då 
lönenivåerna ökar.  
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Investeringar 
Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande u�all och prognos för nämnder och 
förvaltningar.  

Per juli månad har nämnder och förvaltningar investerat med 69,6 miljoner kronor mot planerat 
176,8 miljoner kronor. En avvikelse på 107,2 miljoner. Precis som �digare år kommer 
investeringskostnaderna under senare delen av året.  
De projekt som ny�jat mest investeringsmedel hi�lls i år är Fågelsången (14,2 miljoner kronor, 
Solliden (13,8 miljoner kronor) och Karlskronaviken (15,9 miljoner kronor). 
Prognos för investeringarna visar a� 203,4 miljoner kronor beräknas a� användas under året. I 
budgeten för året ligger e� investeringsvolym på 303,1 miljoner kronor. Avvikelsen för 
investeringsu�allet beräknas �ll 99,7 miljoner kronor.  
De två största enskilda avvikelserna prognos�seras inom projekt Karlskronaviken (26,4 miljoner 
kronor) och Fågelsången (26,5 miljoner kronor).  
Investeringarna beräknas öka med 114,5 miljoner jämfört med föregående år.  

Balanskravsresultat  
Årets resultat prognos�seras �ll 73,7 miljoner, vilket är 34,7 miljoner högre än budget för år 2019. 
Huvudorsakerna �ll de�a är bland annat: 

● Verksamhetens ne�okostnader beräknas en nega�v avvikelse mot budget om 5,7 miljoner på
grund av nämndernas budget överskridande (-7,2 miljoner) samt intäkter för
markförsäljningar inom exploateringsområden (+1,5 miljoner).

● Ska�er och bidrag blir 0,4 miljoner högre än budget på grund av marginella förbä�ringar på
slutavräkningen.

● Finansne�o blir ca 3,8 miljoner högre än budget och det är framförallt avkastningen av
finansiella omsä�nings�llgångar.

● Extraordinära poster ca +36,2 miljoner, som avser vinst vid köp och följande försäljning av
fas�ghet Parken 6.

Vid avstämning av balanskravet i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) avräknas från Årets 
prognos�serade resultat Årets orealiserade vinster i värdepapper 3,6 miljoner och Årets 
realisa�onsvinster (som uppstår vid försäljning av anläggnings�llgångar) 0,3 miljoner. Årets 
balanskravsresultat prognos�seras uppgå därmed �ll 69,7 miljoner. A� balanskravsresultat är posi�vt 
innebär a� kommunen beräknas klara KL:s grundläggande krav om god ekonomisk hushållning. 
Kommunen har klarat KL:s balanskrav även under alla �digare år (senaste 2 årens balanskravsresultat 
inkluderats i tabellen).  
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Balanskravsutredning för prognostiserat resultat i årsbokslut 2019  (miljoner) 

Väsentliga personalförhållanden  
Antalet anställda den 31 juli 2019 var totalt 1 520 personer, varav 978 �llsvidareanställda. Omräknat 
�ll årsarbetare uppgår det �ll 808,87, för �llsvidareanställda. 

Sjukfrånvaron för �llsvidareanställda och månadsavlönade var i sni� 5,62 procent under perioden 
januari �ll juli.  

Rekryteringsläget ser något bä�re ut än �digare, personalomsä�ningen har minskat och det är fler 
sökande �ll de tjänster som annonseras ut. Personalomsä�ningen var �ll och med juli 9,56 procent. 

Förväntad utveckling  
Prognos för 2019 och framåt bygger på delårsuppföljningen, och de faktorer som var kända vid 
budge�llfället hösten 2018 samt rambudge�llfället under våren 2019 inför budget 2020 och plan 
2021-2022. 

Under året beräknas ska�er och bidrag öka med 4,3 procent. Verksamhetens ne�okostnader 
exklusive jämförelsestörande poster blir cirka 4,7 procent högre. Under femårsperioden 2017-2021 
väntas ska�er och bidrag öka med 19,6 procent, ne�okostnader exklusive jämförelsestörande poster 
med 20,8 procent. Den rela�vt stora kostnadsökningen 2018 och 2019 beror framförallt på 
volymökningar med �llhörande ökade kostnader inom socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  A� verksamheternas ne�okostnader i prognosen för femårsperioden 
övers�ger intäkterna för ska�er och bidrag är problema�skt, då det urholkar den långsik�ga 
ekonomin.  

För a� klara fram�da ekonomiska utmaningar antog kommunfullmäk�ge, i samband med ram 2020 
och plan 2021–2022 e� beslut om e� effek�viseringsarbete. För år 2020 har det i ramarna lagts in 
e� effek�viseringskrav på 1,3 procent för samtliga nämnder förutom för kultur- och fri�dsnämnden 
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och bygg- och miljönämnden. För år 2021 ligger y�erligare effek�visering utlagd för a� målet om e� 
resultat på 0,5 procent av ska�er och bidrag ska uppnås för kommunen som helhet.  
Respek�ve nämnd skall �ll höstens budgetberedning återkomma med två scenarios på 
effek�viseringar. E� scenario på en effek�visering på 1,3 procent och e� scenario på en 
effek�visering på 2,0 procent.  

Under våren arbetade kommunen fram och beslutade e� planeringsunderlag för investeringar åren 
2020-2022. I beredningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende 
verksamhetslokaler, bland annat för förskola och skola. Behoven är beräknade med hjälp av 
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan. Investeringarna uppgår �ll 
betydande belopp och ställer krav på prioritering för a� inte kra�igt övers�ga det mål på låneskuld 
per invånare, som kommunen har som vägledning vid beslut om investeringsnivå. 

Genomsni�ligt har ne�oinvesteringarna under de senaste fem åren 2015-2019 varit (inklusive 
prognos för år 2019) ca 111 miljoner per år (76,6 miljoner per år under 2014-2018). Kommunen 
finansierar investeringarna genom egna medel som består av översko� i resultaträkningen och 
avskrivningar, eller genom externa lån. Resultat och avskrivningar var under femårsperioden 
(2015-2019)  totalt ca 428 miljoner medan investeringarna uppgår �ll (inklusive prognos för år 2019) 
ca 556 miljoner. Självfinansieringsgraden över fem år utgör därmed ca 77 procent. 
Självfinansieringsgraden förväntas minska under kommande åren e�ersom kommunen går in i en 
investeringsintensiv period (Sni�et över fem år, mellan 2017-2021, beräknas bli ca 48 procent). 
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Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär 
att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den 
senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt Ändrade 
redovisningsprinciper.  

Skuldförda investeringsinkomster  
För investeringsinkomster tillämpas alternativet RKR 18.1, det vill säga samma redovisningsprinciper 
som i år 2018. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och överlåtelser 
redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.  

För övriga tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år 2018 sidan 51. 

Ändrade redovisningsprinciper 
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i 
förhållande till tidigare redovisningsprinciper:  

Redovisning av verkligt värde av vissa finansiella instrument 
Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Med detta som bakgrund har 
värdet på dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde, vilket har inneburit att 
de finansiella omsättningstillgångarna har ökat med 2,9 miljoner kronor i ingående balans 2019.  
Jämförelsetalen i resultaträkningen justerats (minskats) med -0,2 miljoner kronor, som avser 
återföring av orealiserade vinster per 2018-07-31.  

Omklassificering av insatsskyldig del av överskottsutdelning från Kommuninvest 
Till och med 2018 har skuldföring gjorts av värdet på insatsskyldig del av överskottsutdelning i 
Kommuninvest om 1,5 miljoner kronor.  Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av 
finansiella anläggningstillgångar har dessa omklassificerats i balansräkningens ingående balans 2019 
från kortfristiga skulder till värdereglering (minskning) av finansiella anläggningstillgångar. Detta har 
inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018.  

Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna. För att 
tydliggöra effekterna av de ändrade redovisningsprinciperna återfinns i årets balans- och 
resultaträkning förutom justerade (omräknade) jämförelsetal för 2018 även motsvarande uppgifter 
från 2018-års årsredovisning.  

I nedanstående tabell framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna. 
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RESULTATRÄKNING 
obligatorisk 

LBKR

obligatorisk 

RKR

obligatorisk 

RKR

bra att ha 

LBKR

obligatorisk 

LBKR
KPMG-revisorer

Tkr Not Delår
Justering 

delår

*Justerat 

delår
Delår

Avvikelse 

delår
**Budget Prognos

Avvikelse 

prognos
201807 201807 201807 201907 mot  fg år 201912 201912 mot budget

 

Verksamhetens intäkter 1, 7a 160 161 0 160 161 186 150 25 988 280 408 285 386 4 978

Verksamhetens kostnader 2, 7a -651 241 0 -651 241 -672 550 -21 309 -1 161 545 -1 175 288 -13 743

Verksamh nettokostn exkl. avskrivningar -491 080 0 -491 080 -486 401 4 680 -881 137 -889 902 -8 765

Avskrivningar 3 -29 177 0 -29 177 -29 569 -392 -55 419 -52 381 3 038

Verksamhetens nettokostnader  (A) -520 258 0 -520 258 -515 970 4 288 -936 556 -942 283 -5 727

Skatteintäkter 4 464 746 0 464 746 482 932 18 186 826 541 827 354 813

Generella statsbidrag och utjämning 5 83 762 0 83 762 90 601 6 838 155 757 155 322 -435

Skatteintäkter och bidrag  (B) 548 509 0 548 509 573 532 25 024 982 298 982 676 378

Verksamhetens resultat (A+B) 28 251 0 28 251 57 563 29 312 45 742 40 393 -5 349

Finansiella intäkter 6a 4 658 -161 4 496 5 723 1 227 128 4 144 4 016

Finansiella kostnader 6b -3 587 0 -3 587 -3 044 543 -6 955 -7 142 -187

Finansnetto (C) 1 071 -161 909 2 679 1 770 -6 827 -2 998 3 829

Resultat efter finansiella poster (A+B+C) 29 322 -161 29 161 60 242 31 082 38 915 37 395 -1 520

Extraordinära poster 7b 0 0 0 36 407 36 407 0 36 261 36 261

Årets resultat 29 322 -161 29 161 96 649 67 489 38 915 73 656 34 741

Årets resultat exkl. VA inkl. mark-/ 

fastighetsförsäljningar
28 884 -161 28 723 94 887 66 165 37 950 72 691 34 741

Årets resultat exkl. VA och exkl. mark-/ 

fastighetsförsäljningar
28 961 -161 28 800 28 952 152 9 843 6 854 -2 989

* Jämförelsetalen är justerade i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

** Inkl. beslutade överföringar (KF § 10 dt 2019-04-25)  från 2018 till budget 2019: avser BoU  (enheternas underskott) 679 tkr och   

     KoF (överskott i projektpeng) 713 tkr.
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Noter

Tkr Utfall
Delår ** Delår Avvikelse 

delår

Budget Prognos Avvikelse 

prognos

201807 201907 mot  fg år 201912 201912 mot budget

Not 1  Verksamhetens intäkter *
Försäljningsintäkter 876 953 77 2 301 2 457 156

Taxor och avgifter 31 731 36 165 4 434 59 066 59 263 197

Hyror och arrenden 19 783 19 222 -561 40 930 41 406 476

Erhållna bidrag 76 015 64 610 -11 405 97 271 98 981 1 710

Försäljning av verksamhet 31 383 34 633 3 250 51 333 52 303 970

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 30 535 30 535 29 207 30 676 1 469

Försäljning anläggn.tillgångar o övrigt 374 31 -342 300 0 -300

Summa Verksamhetens intäkter 160 161 186 150 25 988 280 408 285 386 4 978

Not 2  Verksamhetens kostnader *
Anläggnings- och underhållsmaterial -725 -1 010 -284 -1 113 -1 003 110

Elkraft och vatten för distribution -1 608 -1 727 -118 -2 951 -2 951 0

Lämnade bidrag -16 400 -17 147 -747 -32 267 -30 577 1 690

Köp av huvudverksamhet -189 776 -194 582 -4 806 -337 180 -339 644 -2 464

Kostnader för arbetskraft -353 792 -361 580 -7 788 -626 210 -631 819 -5 609

Lokalhyror och fastighetskostnader -30 088 -34 255 -4 167 -60 118 -60 187 -69

Hyra/leasing av anläggn. tillgångar -3 832 -4 217 -385 -7 138 -7 332 -194

Bränsle, energi och vatten -8 749 -8 662 88 -12 850 -14 750 -1 900

Förbrukningsinventarier och -material -13 848 -14 437 -589 -27 862 -28 094 -232

Transporter och resor -3 922 -4 302 -380 -8 305 -9 484 -1 179

Konsulter, inhyrd personal etc. -16 357 -15 551 806 -21 982 -23 852 -1 870

Övriga verksamhetskostnader -12 065 -14 073 -2 008 -22 471 -24 495 -2 024

Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -77 -1 007 -930 -1 100 -1 100 0

Summa Verksamhetens kostnader -651 241 -672 550 -21 309 -1 161 546 -1 175 288 -13 742

Not 3  Avskrivningar
Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar -1 292 -1 441 -149 -2 000 -2500 -500

Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar -22 475 -22 521 -46 -43 419 -39 881 3 538

Avskrivning på maskiner och inventarier -5 410 -5 607 -197 -10 000 -10 000 0

Summa Avskrivningar -29 177 -29 569 -392 -55 419 -52 381 3 038

* För  jämförelsestörande poster se not 7a.

** Kolumn "Justering delår 201807" har 0 kronor på alla rader. Kolumner "Delår 201807" och "Justerat (i enlighet 

med LKBR) delår 201807" är helt identiska för noter 1-3.
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Noter

Tkr Delår Justering 

delår

Justerat 

delår

Delår Avvikelse 

delår

Budget Prognos Avvikelse 

prognos
201807 201807 201807 201907 mot  fg år 201912 201912 mot budget

Not 4  Skatteintäkter *
Preliminär kommunalskatt 466 898 466 898 487 122 20 223 826 541 835 060 8 519

Preliminär slutavräkning innevarande år 10 10 -4 923 -4 933 0 -8 439 -8 439

Slutavräkningsdifferens föregående år -2 162 -2 162 733 2 895 0 733 733

Summa skatteintäkter 464 746 0 464 746 482 932 18 186 826 541 827 354 813

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning *
Kostnadsutjämningsbidrag 38 681 38 681 39 470 789 67 898 67 666 -232

Inkomstutjämningsbidrag 24 536 24 536 22 852 -1 684 42 788 39 177 -3 611

Regleringsbidrag/-avgift 1 529 1 529 6 872 5 344 7 395 11 782 4 387

Bidrag/avgift till LSS-utjämning -1 253 -1 253 981 2 234 1 670 1 682 12

Kommunal fastighetsavgift 17 204 17 204 17 824 619 30 541 30 555 14

Tillfäll.flyktingsstöd samt bidrag från Boverket 3 065 3 065 2 601 -463 5 465 4 460 -1 005

Summa generella statsbidrag och utjämning 83 762 0 83 762 90 601 6 838 155 757 155 322 -435

* Utfall och prognos i not 4 och 5 enligt SKL:s cirkulär 19:35 dt. 2019-08-22

Not 6a  Finansiella intäkter
Ränteintäkter och aktieutdelning på pensionsplaceringar 552 552 361 -191 53 382 329

Reavinster vid omplacering av pensionsplaceringar 4 024 4 024 21 -4 003 0 20 20

Orealiserade vinster på pensionsplaceringar och återföring 0 -161 -161 5 216 5 377 0 3 608 3 608

Ränteintäkter på likvida medel, kundfordringar och övrigt 82 82 126 43 75 134 59

Summa finansiella intäkter 4 658 -161 4 496 5 723 1 227 128 4 144 4 016

Not 6b  Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån -1 619 -1 619 -951 668 -3 361 -2 606 755

Ränta och basbeloppsuppräkning på pensionsavsättningar -1 710 -1 710 -1 877 -167 -2 906 -4 100 -1 194

Reaförluster, värdereglering och VP-förvaltning -171 -171 -78 93 -396 -212 184

Bankkostnader, dröjsmålsräntor och övrigt -87 -87 -137 -50 -292 -224 68

Summa finansiella kostnader -3 587 0 -3 587 -3 044 543 -6 955 -7 142 -187

Not 7a Jämförelsestörande poster
Intäkter för sålda exploateringsfastigheter 0 0 30 535 30 535 29 207 30 676 1 469

Verksamhetens intäkter 0 0 0 30 535 30 535 29 207 30 676 1 469

Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -77 -77 -1 007 -930 -1 100 -1 100 0

Verksamhetens kostnader -77 0 -77 -1 007 -930 -1 100 -1 100 0

Summa jämförelsestörande poster -77 0 -77 29 528 29 605 28 107 29 576 1 469

Not 7b Extraordinära poster
Intäkter för såld fastighet PARKEN 6 ** 0 0 0 166 923 166 923 0 166 923 166 923

Extraordinära intäkter 0 0 0 166 923 166 923 0 166 923 166 923

Kostnader för inköp och försäljning av fastighet PARKEN 6 ** 0 0 0 -130 516 -130 516 0 -130 662 -130 662

Extraordinära kostnader 0 0 0 -130 516 -130 516 0 -130 662 -130 662

Summa Extraordinära poster 0 0 0 36 407 36 407 0 36 261 36 261

** Kommunfullmäktige har beslutat och kommunen har genomfört inköp och följande försäljning av fastighet Parken 6. Vinsten prognostiseras till 

36 261 tkr. Posterna klassificeras som extraordinära i enlighet med RKR:s rekommendation R11, då de:

• saknar ett tydligt samband  med kommunens normala verksamhet, 

• kan inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet, och 

• uppgår till ett väsentligt belopp.
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BALANSRÄKNING

Tkr
Not

Bokslut 

2018-12-31

Justering 

bokslut till 

ingående 

balans

Ingående 

balans 

2019-01-01

Delår  

2019-07-31

Förändring 

jan-juli 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella  anläggningstillgångar 9.1 6 296 0 6 296 4 938 -1 358

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9.2 843 056 0 843 056 819 920 -23 136

Maskiner och inventarier 9.3 51 576 0 51 576 45 966 -5 610

Övriga materiella anläggningstillgångar 9.4 71 728 0 71 728 151 512 79 784

Summa materiella anläggningstillgångar 966 360 0 966 360 1 017 398 51 038

Finansiella anläggningstillgångar 10 32 735 -1 506 31 229 31 271 43
Summa anläggningstillgångar 1 005 391 -1 506 1 003 885 1 053 607 49 722

Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsverksamhet m.m. 11 34 266 0 34 266 33 644 -622
Fordringar 12 82 561 0 82 561 73 876 -8 685
Kortfristiga placeringar 13 78 241 2 938 81 179 86 651 5 472
Kassa och bank 14 130 269 0 130 269 224 339 94 069
Summa omsättningstillgångar 325 338 2 938 328 276 418 511 90 235

Summa tillgångar 1 330 729 1 431 1 332 161 1 472 118 139 957

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat (vinst) -19 944 8 031 -11 912 -96 649 -84 737

Resultatutjämningsreserv 16.1 -59 800 0 -59 800 -59 800 0

Övrigt eget kapital 16.2 -589 547 -10 969 -600 516 -612 428 -11 912

Summa eget kapital 15 -669 290 -2 938 -672 228 -768 877 -96 649

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 17 -94 903 0 -94 903 -104 124 -9 221
Summa avsättningar -94 903 0 -94 903 -104 124 -9 221

Skulder

Långfristiga skulder 18 -293 678 0 -293 678 -388 385 -94 708

Kortfristiga skulder 19 -272 859 1 506 -271 352 -210 732 60 621

Summa skulder -566 536 1 506 -565 030 -599 117 -34 087

Summa eget kapital, avsättningar och skulder -1 330 729 -1 431 -1 332 161 -1 472 118 -139 957

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0 0 0

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 20 -255 690 0 -255 690 -252 113 3 577

Övriga ansvarsförbindelser 21 -321 293 0 -321 293 -311 489 9 804

Summa panter och ansvarsförbindelser -576 983 0 -576 983 -563 602 13 381
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Noter
Bokslut   

2018-12-31

Delår  

2019-07-31

Förändring 

jan-juli 

2019

Tkr

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 1

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 12 311 12 394 83

Ackumulerade avskrivningar -6 015 -7 456 -1 441

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0

Bokfört värde 6 296 4 938 -1 358

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 402 133 1 398 562 -3 571
Ackumulerade avskrivningar -551 076 -570 642 -19 565
Ackumulerade nedskrivningar -8 000 -8 000 0
Bokfört värde 843 056 819 920 -23 136
Avskrivningstider 5-70 år 5-70 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet Redovisningsprinciper

9.3 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 97 452 97 444 -8
Ackumulerade avskrivningar -45 877 -51 478 -5 602
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0
Bokfört värde 51 576 45 966 -5 610
Avskrivningstider 3-25 år 3-25 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

9.4 Pågående investeringar
Anskaffningsvärde 71 728 151 512 79 784
Ackumulerade avskrivningar 0 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0
Bokfört värde 71 728 151 512 79 784
Pågående investeringar avskrivs ej

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)
Anskaffningsvärde 1 571 313 1 647 518 76 205
Ackumulerade avskrivningar -596 953 -622 120 -25 167
Ackumulerade nedskrivningar -8 000 -8 000 0
Bokfört värde 966 360 1 017 398 51 038
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Noter Delår       

2018-07-31

Delår           

2019-07-31

Tkr

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 2

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 7 168 6 296

Investeringar 1 231 0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0

     därav   anskaffn värde  av utrangeringar 0 0
                  ack avskrivningar av utrangeringar 0 0
Avskrivningar -1 292 -1 441
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 83
     därav    anskaffn värde  av överföringar 0 83
                   ack avskrivningar av överföringar 0 0
Redovisat värde vid årets slut 7 107 4 938

Materiella anläggningstillgångar

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början 791 711 843 056
Investeringar 0 0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT -646 -533
     därav anskaffn värde  av utrangeringar -2 191 -3 488
                ack avskrivningar av utrangeringar 1 545 2 956
Nedskrivningar 0
Återförda nedskrivningar 0
Avskrivningar -22 475 -22 521
Överföring från eller till annat slag av tillgång 47 092 -83
     därav anskaffn värde  av överföringar 47 092 -83
                 ack avskrivningar av överföringar 0 0
Redovisat värde vid årets slut 815 682 819 920

9.3 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 50 395 51 576

Investeringar 1 028 0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 -3

     därav anskaffn värde  av utrangeringar 0 -8

               ack avskrivningar av utrangeringar 0 6

Avskrivningar -5 410 -5 607

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0

     därav anskaffn värde  av överföringar 0 0

                ack avskrivningar av överföringar 0 0

Redovisat värde vid årets slut 46 013 45 966

9.4 Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början 71 017 71 728
Investeringar 33 460 79 784
Överföring från eller till annat slag av tillgång -47 092 0
Redovisat värde vid årets slut 57 385 151 512

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)
Redovisat värde vid årets början 913 123 966 360

Investeringar 34 488 79 784

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT -646 -535

     därav anskaffn värde  av utrangeringar -2 191 -3 496

               ack avskrivningar av utrangeringar 1 545 2 961

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar -27 885 -28 128

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 -83

     därav    anskaffn värde  av överföringar 0 -83

                  ack avskrivningar av överföringar 0 0
Redovisat värde vid årets slut 919 081 1 017 398
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Noter

Tkr
Bokslut     

2018-12-31

Justering 

bokslut till 

ingående 

balans

Ingående 

balans     

2019-01-01

Delår     

2019-07-31

Förändring 

jan-juli 

2019

Not 10  Finansiella anläggningstillgångar
Kommuninvest 3 724 3 724 4 102 378
Aktier och andelar 364 364 406 43
Värdereglering aktier och andelar, AT 0 -1 506 -1 506 -1 884 -378
Bostadsrätter 28 648 28 648 28 648 0
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter 32 735 -1 506 31 229 31 271 42

Not 11  Exploateringsverksamhet
Rönninge Centrum 900 900 0 -900
Heliodal, Expl Mark 1 535 1 535 1 535 0
Karlskronaviken, Expl Mark 561 561 561 0
Rönninge Kungsgård, Expl Mark 458 458 659 201
Solliden, Expl Mark 1 140 1 140 1 140 0
Södra Hallsta, Expl Mark 14 940 14 940 15 003 62
Salems centrum, Expl Mark 11 677 11 677 11 716 38
Rönninge1: 322, Expl Mark (Ej VA/Gata) 3 031 3 031 3 031 0
Fårhagen 23 23 0 -23
Summa exploateringsverksamhet 34 266 34 266 33 644 -622

Not 12  Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 447 15 447 5 191 -10 256
Interimsfordringar 364 364 478 113
Periodiseringsposter 24 378 24 378 26 338 1 960
Fordringar hos staten 304 304 795 491
Fordran fastighetsavgift 16 499 16 499 17 650 1 151
Fordran hos Migrationsverket 6 756 6 756 6 675 -81
Moms 16 419 16 419 14 522 -1 897
Fordran hos leverantörer 2 393 2 393 2 227 -166
Summa kortfristiga fordringar 82 561 82 561 73 876 -8 685

Not 13  Kortfristiga placeringar
Anskaffningsvärde, aktier och andelar 12 285 12 285 22 100 9 815
Anskaffningsvärde, obligationer 66 337 66 337 56 797 -9 540
Värdereglering realobligationer enl lägsta värdets princip 0 0 -399 -399
Värdereglering till verkligt värde -380 2 938 2 558 8 153 5 596
Summa kortfristiga placeringar 78 241 2 938 81 179 86 651 5 472
Marknadsvärde för samtliga finansiella omsättn. tillgångar 81 615 81 615 87 111 5 496

Not 14  Kassa och bank
Bankmedel 116 245 116 245 87 906 -28 339
Postgiro 14 025 14 025 136 433 122 409
Summa kassa och bank 130 269 130 269 224 339 94 069

Kommunen har tillgång till en outnyttjad checkkredit på 20 mnkr, beloppet ingår inte i BR.
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Noter

Tkr
Bokslut  

2018-12-31

Justering 

bokslut till 

ingående 

balans

Ingående 

balans   

2019-01-01

Delår   

2019-07-31

Förändring 

jan-juli 

2019

Not 15  Eget kapital 
Ingående eget kapital -649 347 -649 347 -672 228 -22 881
Periodens/årets resultat -19 944 8 031 -11 912 -96 649 -84 737
Justering för orealiserade vinster per 2017-12-31 0 -10 969 -10 969 0 10 969

Utgående eget kapital -669 290 -2 938 -672 228 -768 877 -96 649

          därav Resultatutjämningsreserv -59 800 -59 800 -59 800 0

Not 16.1  Resultatutjämningsreserv 
Reservering från 2010 års resultat* -21 300 -21 300 -21 300 0
Reservering från 2012 års resultat* -14 400 -14 400 -14 400 0
Reservering från 2013 års resultat** -24 100 -24 100 -24 100 0
Resultatutjämningsreserv -59 800 -59 800 -59 800 0
 *Enligt beslut Kf §25 dt 2013-06-13 
 **Enligt beslut Kf § 10 dt 2014-04-24

Not 16.2 Övrigt eget kapital
Ingående övrigt eget kapital -543 445 -543 445 -600 516 -57 071
Överföring av förra årets resultat -46 102 0 -46 102 -11 912 34 190
Justering för orealiserade vinster per 2017-12-31 0 -10 969 -10 969 0 10 969
Övrigt eget kapital -589 547 -10 969 -600 516 -612 428 -11 912

Not 17  Avsättningar till pension
Ingående avsättning -67 071 -67 071 -83 852 -16 781
Pensionsutbetalningar 1 258 1 258 920 -338
Nyintjänad pension -13 199 -13 199 -6 568 6 631
Ränte- och basbeloppsuppräkningar -1 775 -1 775 -1 511 264
Förändring av löneskatt -3 276 -3 276 -1 747 1 530
Övrigt 211 211 -40 -251
Avsättning inkl löneskatt -83 852 -83 852 -92 797 -8 945

Avsättning inkl löneskatt politiskt förtroendevalda exkl. OPF-KL -10 716 -10 716 -10 940 -224
Avsättning inkl löneskatt OPF-KL politiskt förtroendevalda -336 -336 -387 -52
Summa avsättningar -94 904 -94 904 -104 124 -9 220

Aktualiseringsgrad 97% 97% 97% 0%

OPF-KL: Avtalet började gälla fr o m år 2015.

Överskottsfondens utveckling : Inlösen av pensionsförpliktelser inom förmånsbestämd 

ålderspension gjordes (hos KPA) år 2013 med  8 351 tkr, år 2014 med 3 337 tkr och år 2015 
3 702 tkr  (inkl. ansvarsförbindelse är beloppet 10 400 tkr).   Sammantaget blev det 15 390 tkr 
som avser förmånsbestämd delen. Överskottsmedel i försäkringen per 31 dec. 2018 uppgår till 0 tkr.

Not 18  Långfristiga skulder 0 0
Lån i banker (anläggningslån***) -153 400 -153 400 -253 400 -100 000
Lån i banker (anläggningslån, energioptimering***) -9 774 -9 774 -8 834 940
Skulder för investeringsbidrag -16 176 -16 176 -15 238 938
Förutbetalda anslutningsavgifter VA -44 419 -44 419 -45 603 -1 184
Förutbetalda gatukostnadsersättningar -5 635 -5 635 -5 530 105
Överlåtelse av avskrivningsbara mat. anlägg. tillgång. -41 289 -41 289 -40 290 999
Skulder till VA-kollektivet -65 -65 -65 0
Övrigt (skulder avser pågående investeringar) -22 920 -22 920 -19 425 3 495
Summa långfristiga skulder -293 678 -293 678 -388 385 -94 708

***Genomsnittlig räntebindningstid (exkl. rörliga delen) ca. 2,5 år ca. 2,5 år ca. 2,5 år
***Genomsnittlig ränta (viktat) 0,63% 0,63% 0,29% -0,34%
***Upplåningens förfallostruktur:

-3 mån. rörlig/löpande 33,00% 33,00% 96,63% 63,63%
-bunden 1 till 2,9 år 64,00% 64,00% 1,61% -62,39%
-bunden 3 till 4,9 år 3,00% 3,00% 1,75% -1,25%
-bunden 5 till 6,9 år 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Noter
Tkr

Bokslut  

2018-12-31

Justering 

bokslut till 

ingående 

balans

Ingående 

balans   

2019-01-01

Delår   

2019-07-31

Förändring 

jan-juli 

2019

Not 19  Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld -59 413 -59 413 -103 413 -44 000
Civilförsvaret -2 928 -2 928 -2 928 0
Leverantörsskulder -84 901 -84 901 -10 588 74 313
Moms och punktskatter -594 -594 -767 -173
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag -9 723 -9 723 -9 864 -141
Upplupna löner -5 183 -5 183 -5 262 -79
Semesterlöneskuld -34 931 -34 931 -26 795 8 136
Upplupen löneskatt, pension och fastighetsskatt etc. -2 233 -2 233 -2 032 200
Upplupna pensionskostn avgiftsbestämd ÅP -17 753 -17 753 -12 023 5 730
Förutbetalda skatteintäkter, Skattteavräkning -6 860 -6 860 -5 206 1 654
Övriga kortfristiga skulder -48 343 -48 343 -31 851 16 492
Summa kortfristiga skulder -272 861 -272 861 -210 730 62 132

Not 20 Pensionsförpliktelser 
(Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller 

avsättningar)
Ingående ansvarsförbindelser exkl löneskatt -214 503 -214 503 -205 770 8 733

Ränteuppräkning -2 645 -2 645 -1 483 1 162

Basbeloppsuppräkning -3 404 -3 404 -2 722 682

Försäkringar 0 0 0 0

Aktualisering 1 763 1 763 0 -1 763

Övrig post 1 138 1 138 7 -1 131

Årets/periodens utbetalningar 11 881 11 881 7 078 -4 803

Summa pensionsförpliktelser -205 770 -205 770 -202 891 2 879

Löneskatt -49 920 -49 920 -49 221 698

Utgående ansvarsförbindelser -255 690 -255 690 -252 113 3 577

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser 
Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag -24 743 -24 743 -25 568 -825
Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem -24 -24 -22 2
Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer -46 900 -46 900 -46 900 0
Övriga förpliktelser -20 040 -20 040 -20 027 13

Leasingavtal
Leasing - Utbetalning inom 1 år -4 070 -4 070 -4 616 -546
Leasing - Utbetalning senare än ett år men inom 5 år -2 490 -2 490 -2 637 -147
Leasing - Utbetalning senare än 5 år 0 0 0 0

Inhyrda lokaler och privata medel
Inhyrda lokaler/fastigheter -222 970 -222 970 -211 659 11 311
Privata medel -56 -56 -60 -4
Summa övriga ansvarsförbindelser -321 293 -321 293 -311 489 9 804

25



26

DRIFTREDOVISNING
Tkr Delår Budget Delår Bokslut *Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

201807 201907 201907 201812 201912 201912 prognos prognos

mot budget mot fg år
KOMMUNSTYRELSE

Intäkter 2 516 4 772 1 739 7 596 8 181 5 359 -2 822 -2 237
Kostnader -32 563 -40 062 -36 727 -65 290 -68 798 -68 551 247 -3 261
Nettokostnader -30 046 -35 290 -34 988 -57 695 -60 617 -63 192 -2 575 -5 497

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGG.FÖRVALTNING
Intäkter 21 675 24 430 23 254 36 880 41 880 42 356 476 5 476
Kostnader -62 357 -63 220 -64 620 -108 715 -108 467 -111 064 -2 597 -2 349
Nettokostnader -40 683 -38 790 -41 366 -71 835 -66 587 -68 708 -2 121 3 127

TOMTFÖRSÄLJNING
Intäkter 0 17 037 30 535 0 29 207 30 676 1 469 30 676
Kostnader -77 -642 -1 007 -91 -1 100 -1 100 0 -1 009
Nettokostnader -77 16 396 29 528 -91 28 107 29 576 1 469 29 667

VA-VERKSAMHET
Intäkter 13 697 15 566 15 754 24 342 26 685 26 685 0 2 343
Kostnader -13 258 -14 996 -13 991 -23 075 -25 720 -25 720 0 -2 645
Nettokostnader 438 571 1 762 1 267 965 965 0 -302

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Intäkter 2 378 2 040 2 408 3 786 3 498 3 711 213 -75
Kostnader -3 423 -3 862 -4 125 -5 994 -6 653 -7 409 -756 -1 415
Nettokostnader -1 045 -1 822 -1 716 -2 209 -3 155 -3 698 -543 -1 489

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Intäkter 605 388 1 403 2 125 665 665 0 -1 460
Kostnader -8 591 -10 281 -9 692 -16 205 -17 614 -15 914 1 700 291
Nettokostnader -7 986 -9 893 -8 289 -14 080 -16 949 -15 249 1 700 -1 169

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Intäkter 225 447 227 391 232 660 389 550 390 323 392 115 1 792 2 565
Kostnader -488 457 -500 490 -497 699 -846 289 -859 481 -858 522 959 -12 233
Nettokostnader -263 010 -273 099 -265 039 -456 739 -469 158 -466 407 2 751 -9 668

SOCIALNÄMND
Intäkter 88 104 71 501 82 190 156 189 122 844 126 502 3 658 -29 687
Kostnader -234 472 -236 837 -249 418 -419 175 -408 541 -417 371 -8 830 1 804

Nettokostnader -146 368 -165 336 -167 228 -262 986 -285 697 -290 869 -5 172 -27 883

REVISORSNÄMND
Kostnader -208 -384 -343 -608 -658 -658 0 -50
Nettokostnader -208 -384 -343 -608 -658 -658 0 -50

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Intäkter 126 88 0 366 150 140 -10 -226
Kostnader -924 -1 128 -1 113 -1 248 -1 933 -1 923 10 -675
Nettokostnader -798 -1 040 -1 113 -882 -1 783 -1 783 0 -901

FINANS
Intäkter 567 998 587 260 758 220 979 404 1 006 731 1 177 097 170 366 197 693
Kostnader -48 895 -53 833 -172 778 -93 602 -92 285 -223 419 -131 134 -129 817
Nettokostnader 519 104 533 427 585 441 885 801 914 447 953 678 39 231 67 877

Årets resultat 29 322 24 740 96 649 19 944 38 915 73 655 34 740 53 711

*Inkl. beslutade överföringar  från 2018 till budget 2019: BoU  (enheternas underskott) 679 tkr och KoF:s överskott (projektpengar) -713 tkr.

Avstämning av driftredovisning mot resultaträkning 
Driftredovisningen justeras för nedanståede poster, då de inte är hänförbara till Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader i resultaträkningen

Intäkter (skatte-, finansiella, extraordinära och 

interna intäkter samt generella statsbidrag och 

utjämning)

-762 385 -962 012 -1 349 756 -1 519 920 -170 164

Kostnader (finansiella, extraordinära och 

interna kostnader)
241 983 378 963 429 704 556 362 126 658

Nettokostnader, justeras -520 402 -583 050 -920 052 -963 558 -43 506

Verksamhetens intäkter enligt RR 160 161 186 150 280 408 285 386 4 978

Verksamhetens kostnader enligt RR -651 241 -672 550 -1 161 545 -1 175 288 -13 743

Verksamhetens nettokostnader exkl. 

avskrivningar enligt RR
-491 080 -486 401 -881 137 -889 902 -8 765



INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr Delår Budget Delår Bokslut *Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

201807 201907 201907 201812 201912 201912 prognos prognos
mot budget mot fg år

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING
Utgifter -2 274 -4 142 -350 -3 834 -7 101 -3 656 3 445 178
Nettoutgifter -2 274 -4 142 -350 -3 834 -7 101 -3 656 3 445 178

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( exkl VA & Mark, inkl. expl gata )

Inkomster 165 16 255 9 819 2 207 27 866 9 375 -18 491 7 168
Utgifter -31 334 -158 735 -48 112 -83 067 -272 117 -174 548 97 569 -91 481
Nettoutgifter -31 169 -142 480 -38 293 -80 859 -244 251 -165 173 79 078 -84 314

MARK
Utgifter 281 0 -610 244 0 0 0 -244
Nettoutgifter 281 0 -610 244 0 0 0 -244

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA )
Inkomster 5 613 7 653 317 15 215 13 120 3 500 -9 620 -11 715
Utgifter -2 134 -33 529 -29 270 -16 442 -57 479 -31 763 25 716 -15 321
Nettoutgifter 3 479 -25 876 -28 953 -1 228 -44 359 -28 263 16 096 -27 035

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Nettoutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Inkomster 0 0 0 247 0 0 0 -247
Utgifter -17 -158 -191 -403 -270 -270 0 133
Nettoutgifter -17 -158 -191 -155 -270 -270 0 -115

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Inkomster 0 0 244 760 0 0 0 -760
Utgifter -100 -974 -744 -2 976 -1 670 -1 670 0 1 306
Nettoutgifter -100 -974 -499 -2 217 -1 670 -1 670 0 547

SOCIALNÄMND
Utgifter -141 -3 176 -752 -869 -5 445 -4 385 1 060 -3 516
Nettoutgifter -141 -3 176 -752 -869 -5 445 -4 385 1 060 -3 516

TOTALA INKOMSTER 5 778 23 908 10 380 18 428 40 986 12 875 -28 111 -5 553

TOTALA UTGIFTER -35 720 -200 715 -80 028 -107 347 -344 082 -216 292 127 790 -108 945

NETTOUTGIFTER -29 942 -176 806 -69 648 -88 919 -303 096 -203 417 99 679 -114 498

*Inkl. KF-beslutade överföringar från år 2018 till budget år 2019,  enligt beslut KF§ 10 dt 2019-04-25
Tkr.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING -4 051

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, exkl. exploateringar -62 952

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING,  exploateringar -65 100

BARN -OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN -670

SOCIALNÄMND -1 755

 Summa KF-beslutade överföringar till investeringsbudget 2019 -134 528

 KF-beslutad investeringsbudget 2019,  KF§ 48 dt 2018-11-22 -168 568

Summa: Investeringsbudget för år 2019 -303 096
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-02 

6 av 11 

Socialnämnd 

SN § 70 Dnr.2019:87/728 

Uppföljning per juli 2019 för socialnämnden 

Socia lnämndens budgetomslutning 2019 är -28S 794 tkr. Uppföljning 2019 per juli månad 
visar ett underskott med - S 171 tkr. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen per juli månad för socialnämnden 2019. 

Ordförandens reviderade förslag till beslut 
1. Socialnämnden har tagit del av uppföljningen per juli månad 2019. 
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltn ingen att återkomma med en skriftlig 

redovisning av besparingsåtgärderna till sammanträdet den 16 september. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förs lag till beslut föreligger och att 
socia lnämnden beslutar i enlighet med det. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden har tagit del av uppfö ljningen per juli månad 2019. 
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltn ingen att återkomma med en skriftlig 

redovisning av besparingsåtgärderna till sammanträdet den 16 september. 

Bes lutsexpediering: 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunstyrelsen 

Ordf. sign . Just. sign. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-03 
5 av 16 

BoU §  44        Dnr. BUN/2019:116 

Delårsuppföljning juli 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens utfall per 31 juli visar en positiv avvikelse på  
8 060 tkr eller 3% och helårsprognosen indikerar ett överskott motsvarande 2.750 tkr. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut per juli 2019 och överlämnar 
redovisningen till kommunstyrelsen. 

____ 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-09-03 

7 av 16 

Bygg- och miljönämnden 

BoM § 62 Dnr. 2019-366 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning; delår 2019 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport per juli 2019 

Drift : u�all för juli 2019 visar en budgetavvikelse på +105 tkr. Helårsu�allet prognos�serar 
en avvikelse om -543 tkr mot budget, främst pga innestående fordringar (632 tkr), ökade 
personalkostnader för rekrytering av vikarie på miljöenheten, minskade intäkter på 
miljöenheten. Kvarvarande halvår ska intäktsbringande inspek�oner prioriteras som 
motåtgärd. 

Investeringar : Investeringar saknas för 2019. 

3000 Bygg- och miljönämnd : U�all per juli 2019 är -334 tkr. Helårsbudgeten väntas ligga 
enligt budget.  

3111 Adm : u�all på -1131 tkr ger en avvikelse på +154 tkr. Helårsbudgeten väntas avvika 
med -405 tkr. Avvikelsen beror främst på omfördelade personalkostnader från 3112 Bygg 
samt oförutsedda kostnader för bygglovskonsult. 

3112 Bygg : u�all på -40 tkr ger en avvikelse om +143 tkr. För helåret väntas e� posi�vt 
u�all vilket ger en avvikelse på +244 tkr. Avvikelsen kan förklaras genom omfördelade
personalkostnader �ll 3111 Admin.

3113 Miljö : u�all på -211 tkr ger en budgetavvikelse på -106 tkr. För helåret väntas e� 
nega�vt u�all vilket ger en avvikelse på -382 tkr. Avvikelsen beror på ökade 
personalkostnader vid rekrytering av vikarie samt minskade intäkter från 
livsmedelskontroll och hälsoskydds�llsyn.  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar a� nämnden godkänner redovisning av 
delårsrapporteringen per juli 2019 samt helårsprognos. 

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

…………… 
Ordf. sign. 

…………… 
Just. sign. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-05 
4 av 11 

Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 38 Dnr. KFN/2019:39

Delårsbokslut per 2019-07-31 samt prognos för helår 2019

Kultur- och fritidsförvaltningen skall enligt reglemente lämna delårsrapport för 

2019-07-31 samt helårsprognos för 2019. 

Budgetuppföljningen för Kultur- och fritidsnämnden 2018-07-31 visar en avvikelse på  + 
1604 tkr mot budget. Avvikelserna är fördelade över; 

● Biblioteket + 412 tkr

● Fritidsgården -54  tkr

● Kultur- och fritidsenheten (inkl nämnd) + 1245 tkr (varav nämnd + 19 tkr)

Prognos för helår 2019 visar avvikelse mot budget med + 1700  tkr. Avvikelsen kommer 

från idrottsanläggningarna där ett överskott på 1657 tkr uppstod i samband med att ny 

upphandling av driften för Säby Sim- och sporthall genomfördes i dec 2018. 

Avvikelse i investeringsbudget -34 tkr och kommer av att investeringsprojektet med nya 

ljudanläggningar i Säby och Skogsängshallarna är avslutade. Prognosen för 

investeringarna på helår 2019 visar en avvikelse mot budget +-0. Resultat för 2018-07-31 

var +122 tkr. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av kultur- och 

fritidsförvaltningens budgetuppföljning för 2019-07-31 samt prognos för 2019.

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 
4 av 19 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 

KSTU § 88 KS/2019:186

Delårsrapport juli MSB 

Drift 

Delårsbokslutet per juli 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen summerar i en 
budgetavvikelse på -1 384 tkr. Exklusive VA-verksamheten uppgår budgetavvikelsen till -2 576 
tkr. Helårsutfallet prognostiseras till -2 121 tkr mot budget, främst inom Gata. 
Delårsbokslutet per juli 2019 för Mark inköp och försäljning visar en budgetavvikelse på +13 
132 tkr, avvikelser beskrivs i bilagd verksamhetsplan. Helårsutfallet prognostiseras till +1 469 
tkr mot budget, avser främst Norra Vitsippan vars försäljning blivit framskjutet till 2020. 

Investeringar 

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom MSB har en ackumulerad budgetavvikelse 
på +73 939 tkr tom juli och för helåret prognostiseras en budgetavvikelse på +51 698 tkr. 
Exploateringsprojekten (exklusive drift) har en ackumulerad budgetavvikelse på +26 562 tkr 
tom juli och för helåret prognostiseras en budgetavvikelse på +43 476 tkr, främst inom 
Karlskronaviken. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-22 samt dess bilagor. 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner redovisad delårsrapport per juli 2019 för
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive helårsprognos.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
att om möjligt minska det prognostiserade underskottet.

_____________________ 
Sändlista 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 



  
PROTOKOLLSUTDRAG 

2019-09-23 
1 av 2 

 Kommunstyrelsen 

 KS § 84 KS/2019:259 - 045 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat 

Salems kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest den 15 september 
2010 och dessa är enligt lag endast giltiga i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Salems 
kommun behöver därmed fatta ett nytt beslut i fullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande för att kunna förlänga borgensåtagandet ytterligare 
tio år. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(“Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (“Garantiavtalet”). Även dessa avtal 
är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Salems kommun undertecknade Regressavtalet den 23 november 2011 och 
Garantiavtalet den 23 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år 
och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (“Bekräftelsen”). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 juli 2019. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 15 september 2010 (“Borgensförbindelsen”), vari Salems
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s (publ) (“Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Salems kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.

2. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari Salems kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 

2019-09-23 
2 av 2 

 Kommunstyrelsen 

§ 84 (forts)

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Lennart
Kalderén och ekonomichef Siv Jönsson Westerlund att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 15 september 2010 (“Borgensförbindelsen”), vari
Salems kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (“Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Salems kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.

2. Fullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Fullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari Salems kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller

4. Fullmäktige beslutar att utse Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén
och ekonomichef Siv Jönsson Westerlund att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet 

Salems kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest den 15 
september 2010 och dessa är enligt lag endast giltiga i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Salems kommun behöver därmed fatta ett nytt beslut i fullmäktige som 
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande för att kunna förlänga 
borgensåtagandet ytterligare tio år.  

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(“Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
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Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (“Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Salems kommun undertecknade Regressavtalet den 23 
november 2011 och Garantiavtalet den 23 november 2011. Även dessa avtal riskerar att 
bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (“Bekräftelsen”).  

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 stycken) 
ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

Salems kommun ska vidta följande åtgärder. 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar

Att Salems kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15
september 2010 (“Borgensförbindelsen”), vari Salems kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (“Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Salems kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Fullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Fullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari Salems kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller

Fullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalederen
och ekonomichef Siv Jönsson Westerlund att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i
Stockholm.

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas
av de två företrädare för Salems kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt
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beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet 
endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag 
som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för 
undertecknandet.  

5. Salems kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
a. Lagakraftvunnet protokoll

Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt
punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis)

b. Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt
4)

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Bilagor 

Underlag från Kommuninvest inklusive formulering av Bekräftelsen 

Delges 

Ekonomienheten 
Kommuninvest 



Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Vi skriver till dig som kontaktperson för Salems kommun som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Salems kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 september 
2010. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 
medlemmarna gentemot långivarna.  

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 
Giltighetstiden för Salems kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa 
ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet 
är det av mycket stor vikt att Salems kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid 
löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar 
att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 

Salems kommun 
Siv Jönsson-Westerlund 
Säby Torg 16 
144 80 Rönninge 

Örebro 2019-03-06 
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Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Salems kommun undertecknade Regressavtalet den 23 
november 2011 och Garantiavtalet den 23 november 2011. Även dessa avtal riskerar att 
bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

Salems kommun ska vidta följande åtgärder. 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar

Att Salems kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15
september 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Salems kommun åtagit sig solida-
riskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Salems kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Salems kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Salems kommun
den 23 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.

Att Salems kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Salems kommun
den 23 november 2011, vari Salems kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
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Observera att vad gäller anslagsbevis på en fysisk anslagstavla måste justeringen 
av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag 
räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet 
exempelvis anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. Beträffande digitala anslag 
måste anslaget sitta uppe 3 hela veckor räknat med dagen då det sattes upp. 
Observera dock att förlängning av anslagstiden måste ske då sista dagen i fristen 
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i
Stockholm.

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas
av de två företrädare för Salems kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt
beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet
endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag
som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för
undertecknandet.

5. Salems kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:

A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 mars 2020.   

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria 
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 
victoria.bromark@lindahl.se.  

Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 

Med vänlig hälsning 

Jens Larsson  
Chefsjurist 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse    

Härmed bekräftas 

- att ingången borgensförbindelse av den 15 september 2010 (”Borgensförbindelsen”),
vari Salems kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller;

- att Kommuninvest äger företräda Salems kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;

- att regressavtalet undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari det
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

- att garantiavtalet undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari
Salems kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.

____________________   __________   
Ort    Datum  

För Salems kommun 

____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 
enligt beslut enligt beslut 

____________________ ____________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande  
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 86 KS/2019:282 - 821

Utökad investering för utveckling av Prästboda bollplan

I investeringsbudget för 2019 finns en post med konstgräs på Prästboda bollplan på 4 mnkr 
samt en post för toalett och förråd på Prästboda bollplan på 1,8 mnkr.

I förslag till investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket på 
Prästboda 3,9 mnkr. För att genomföra en kostnadseffektivare lösning och minska 
åtgärdstider för boende i området föreslås att båda projekten genomförs samtidigt genom 
ett tillägg på 7,7 mnkr till projektet. Projektering/upphandling sker under resterande del av 
2019 med åtgärder under 2020 för färdigställande under kvartal två 2020. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde den 11 
september 2019 § 90. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 
19 september § 46.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 september 2019 samt i ordförandeförslag 
daterat den 6 september 2019. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 13,5 
mnkr år 2019 och 2020. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att projektet kan påbörjas efter kommunstyrelsens beslut och att 
tilldelningsbeslut avvaktar kommunfullmäktiges beslut om investeringsmedel. 

Yrkanden och proposition
Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L), Maria Trap (R) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 13,5 
mnkr år 2019 och 2020. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att projektet kan påbörjas efter kommunstyrelsens beslut och att 
tilldelningsbeslut avvaktar kommunfullmäktiges beslut om investeringsmedel. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ 86 (forts)

Protokollsanteckning
Arne Närström (S) medges lämna följande protokollsanteckning: 

“Vi socialdemokrater säger inte nej till belysning och konstgräs på Prästboda bollplan och vi 
ser det som nödvändigt för att öka träningsmöjligheterna för kommunens fotbollsföreningar 
och RSF i spetsen. 

Pengarna avsatta för Fågelsångshallen samt de medlen avsatta för Prästboda bollplan, totalt 
cirka 53,3 miljoner, hade varit mer än tillräckligt för att inleda bygget av en kommunal 
idrottsplats. 

Hela processen har med tydlighet bevisat att en långsiktig och strategiskt plan saknas, hos 
den moderatledda Alliansen, inom kultur- och fritidsområdet. 

Vill man erbjuda “en av Södertörns bästa boendemiljöer” måste man ha ett mer långsiktigt 
tänk och planera rekreationsmiljöer parallellt med övrig nybyggnation. 

Vi står fast i att ett växande Salem i en nära framtid behöver en idrottsplats.”

______________________

Beslutsexpediering
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomi
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linnea Edström 
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 

Utökad investering för utveckling av Prästboda bollplan 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 13,5 mnkr för 
utveckling av Prästboda bollplan.  

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att projektet kan påbörjas efter kommunstyrelsens beslut och 
att tilldelningsbeslut avvaktar kommunfullmäktiges beslut om investeringsmedel.  

Ärendet 
I investeringsbudget för 2019 finns en post med konstgräs på Prästboda bollplan på 4 mnkr 
samt en post för toalett och förråd på Prästboda bollplan på 1,8 mnkr. 

I förslag till investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket på 
Prästboda 3,9 mnkr. För att genomföra en kostnadseffektivare lösning och minska 
åtgärdstider för boende i området föreslås att båda projekten genomförs samtidigt genom 
ett tillägg på 13,5 mnkr till projektet. Projektering/upphandling sker under resterande del 
av 2019 med åtgärder under 2020 för färdigställande under kvartal två 2020.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde den 11 
september 2019 § 100.  

</BeslutsText> 
Finansiering 
Finansiering sker genom en utökning av investeringsbudgeten för 2019 med 13,5 mnkr. 

     
     
Mats Bergström Linnea Edström 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Bilagor 
KSTU § 100 Utveckling av Prästboda bollplan 
Delges 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 90 KS/2019:282

Utvecklingen av Prästboda bollplan

Prästboda bollplan är en del av överenskommelsen om utvecklingen av Söderby park-
området och bollplanen färdigställdes av NCC. 2006 beslutades att man skulle uppföra en 
enkel träningsplan i naturgräs utan belysningsanläggning. Den har dock ej fungerat 
tillfredsställande för organiserat bollspel. 

I investeringsbudget för 2019 finns en post med konstgräs på Prästboda bollplan 4000 tkr och 
toalett och förråd på Prästboda bollplan 1800 tkr. 

I förslag till investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket på 
Prästboda 3900 tkr. 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 2020.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 augusti 2019. 

Kultur- och Fritidsnämnden har genomfört ett dialogmöte med samfälligheterna kring 
Prästboda. Möjlighet har funnits att lämna synpunkter på planfrågan inkl. belysning, mot 
bakgrund av tidigare löfte om planen. Några negativa synpunkter har inte inkommit, varför 
ärendet tas upp i Kultur- och Fritidsnämnden 19 september.

Inför kommunstyrelsen kommer ett komplett anslags- och finansieringsförslag att 
presenteras. Ordföranden har i bilaga lämnat kommentarer kring ordförandeförslaget.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 
13,5 mnkr enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:s tjänsteskrivelse.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att projektet 
kan påbörjas men att tilldelningsbeslut bör avvakta fullmäktigebehandlingen av 
projektet.

Yrkanden och propostion
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut i proposition och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar i enlighet med det.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 
13,5 mnkr enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:s tjänsteskrivelse.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att projektet 
kan påbörjas men att tilldelningsbeslut bör avvakta fullmäktigebehandlingen av 
projektet.

Deltar ej i beslut

Arne Närström (S) deltar ej i beslutet.

______________________

Sändlista
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Utveckling av Prästboda bollplan 

Prästboda bollplan är en del av överenskommelsen om utvecklingen av Söderby park-området och 
bollplanen färdigställdes av NCC. 2006 beslutades att man skulle uppföra en enkel träningsplan i 
naturgräs utan belysningsanläggning. Den har dock ej fungerat tillfredsställande för organiserat 
bollspel.  

I investeringsbudget för 2019 finns en post med konstgräs på Prästboda bollplan 4000 tkr och toalett 
och förråd på Prästboda bollplan 1800 tkr.  

I förslag till investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket på Prästboda 
3900 tkr. 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 2020. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 augusti 2019. 

Kultur- och Fritidsnämnden har genomfört ett dialogmöte med samfälligheterna kring Prästboda. 
Möjlighet har funnits att lämna synpunkter på planfrågan inkl. belysning, mot bakgrund av tidigare 
löfte om planen. Några negativa synpunkter har inte inkommit, varför ärendet tas upp i Kultur- och 
Fritidsnämnden 19 september. 

Inför kommunstyrelsen kommer ett komplett anslags- och finansieringsförslag att presenteras. 

Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna projektet "Utveckling av Prästboda
bollplan" på totalt 13,5 mnkr enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:s
tjänsteskrivelse.

2. Kommunstyrelsen beslutar att projektet kan påbörjas men att tilldelningsbeslut bör avvakta
fullmäktigebehandlingen av projektet.



Kommentar �ll ordförandeförslaget 

Sedan fullmäk�ge i november beslutade om investeringsbudgeten har projektet blivit dyrare. Dels 
har nu belysning �llkommit, vilket var inten�onen i fullmäk�ges beslut, dels har själva 
konstgräsplanen ökat i investeringsåtagande. Det senare beror på a� provborrningar visat a� en s k 
pad behöver anläggas samt a� det mer miljövänliga "biofill" ska användas istället för gummigranulat. 
Slutligen har kostnader för a� anpassa trafiken �llkommit. 

Under beredningen har framför allt investeringen i själva konstgräsplanen diskuterats. De poster som 
nu �llkommit ser jag som oundvikliga. 

Lennart Kalderén (M) 
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MSB 
Bo Thoor 
Sr. Projektledare 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Utveckling av Prästboda bollplan 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av  informationen om eventuell
ökad kostnad på 3100 tkr för att anlägga miljöanpassad konstgräsplan samt
toalett och förråd.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen om eventuell
utökad budget med 700 tkr för parkeringsåtgärder på Prästboda bollplan.

Sammanfattning av ärendet 

Prästboda bollplan är en del av överenskommelsen om utvecklingen av Söderby 
park-området och bollplanen färdigställdes av NCC. 2006 beslutades att man skulle 
uppföra en enkel träningsplan i naturgräs utan belysningsanläggning. Den har dock ej 
fungerat tillfredsställande för organiserat bollspel.  

I investeringsbudget för 2019 finns en post med konstgräs på Prästboda bollplan 4000 tkr 
och toalett och förråd på Prästboda bollplan 1800 tkr.  

I förslag till investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket 
på Prästboda 3900 tkr. 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 2020. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i aug 2018 i uppdrag att inhämta uppgift på vad det 
skulle kosta att anlägga konstgräs på Prästboda bp. Kontakt togs med leverantören som 
lagt om Berga bp 2017. Prisuppgiften för att byta en ”normal bollplan” från 
naturgräsbeläggning till konstgräsbeläggning med gummigranulat uppskattades till ca 3 
000 tkr, exklusive markarbeten.  Kostnadsbedömningen utökades med 200 tkr i 
priskostnadsökning,  ca 400 tkr för markarbeten samt  ca 400 tkr för 
projekteringskostnader. 

Under sommaren 2019 har en “finprojektering” genomförts och denna visar att den 
ursprungliga kostnadsbedömningen är för lågt satt. Vid provtagning och efter att 
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markanalys genomförts har det konstaterats att marken vid Prästboda är väldigt hård. 
Det innebär att tillkommande arbeten med s k pad är nödvändiga för att minska 
skaderiskerna. Även projekteringskostnaden uppskattas högre än tidigare, men 
innefattar nu även projektering av belysningsanläggningen. Därutöver har kostnaden för 
inköp av konstgräsplaner ökat under perioden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har under 
2019 gemensamt påbörjat planeringen av projektet med konstgräs och toalett/förråd på 
Prästboda bollplan. Syftet med åtgärden är att tillskapa en attraktiv konstgräsbollplan 
även i Salemsdelen för att stimulera till ökat bollspel. Forskning på idrott har pekat på 
behoven av närhet till anläggningar för att öka deltagandet. Genom att tillfoga en 
belysningsanläggning ökas användningen av bollplanen under dels dagarna och dels 
under årstiderna som är mörka, vilket ger ett ökat användande under längre tid av året. 
Behovet av fler planer har framkommit från Rönninge Salem fotboll som pekar på att det 
är fullbelagt på de planer man idag förfogar över och att efterfrågan hos spelare och 
ledare finns på just konstgräsplaner. Vidare beräknas befolkningen under de närmaste 
åren öka och det främst i Salemsdelen. Det gör att behovet ökar både hos fotbollslagen 
och skolorna i området Parkskolan samt den planerade Fågelsångsskolan. Inom fotbollen 
i Stockholm sker nu en utveckling för att stimulera till mer aktivt deltagande hos de unga 
spelarna på planen, vilket gör att utrymmet för spel förändras. 

Presentation av åtgärder 

Vid kontakter med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) avseende olika typer av underlag 
har vi fått rekommendationen att fortsätta med konstgräs som kräver granulat. Det 
alternativ som gäller för nya anläggningar är ett granulat som är baserat på sockerrör och 
biologiskt nedbrytbart sk. Biofill. SvFF:s uppfattning är att konstgräs utan granulat inte är 
tillräckligt beprövat ännu. En annan fördel med att välja en konstgräsplan med granulat 
är att det i framtiden är möjligt att byta till ännu nyare och moderna miljövänligare 
granulat. 

Konstgräsplanen och markarbetena är desamma oavsett vilket granulat som väljs. Biofill 
granulat är cirka 20% dyrare än annat granulat på marknaden. De miljömässiga 
vinningarna är dock svåra att sätta ett värde på i förhållande till inköpspriset. 

Biofill är ett naturligt granulat som är biologiskt nedbrytbart, nedbrytningstiden är cirka 
8-10 år beroende på väder. Det finns idag ett antal regleringar och miljöklassningar för
gummigranulat, då det sprids i naturen och dagvatten. Gummigranulat (SBR) som avses
är miljöklassat, men är ifrågasatt då det inte är nedbrytbart och därför hamnar i
vattendrag mm. I maj invigdes den första konstgräsplanen med nedbrytbart granulat s k
biofill i Botkyrka. Vid uppföljning av anläggandet av denna plan har man ej ännu
konstaterat några förlorade spelegenskaper.

Vad avser valet av granulat så har det under 2018 och 2019 pågått en omfattande 
massmedial diskussion om skadligheten av att använda gummigranulat som 
fyllnadsmaterial i bollplaner. I massmedia har förekommit uppslag att det finns ett 
förestående förslag om att lagstiftning mot gummifillplaner skulle komma inom EU, men 
något sådant har ännu ej kommit. Då framtiden för gummigranulatets användning som 
fyllning i konstgräsplaner måste anses vara osäker, både i tid och som miljöaspekt, har vi 
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förordat att välja en lösning med sk biofill. 

Åtgärder för att minimera spill av granulat (oavsett vilken typ som väljs) finns med i den 
planerade anläggningen på Prästboda. 

Ekonomi 

I investeringsbudget 2019 finns 4000 tkr för konstgräsplan på Prästboda och 1800 tkr för 
förråd och toalett. I investeringsbudget för 2020 finns förslag på investeringsprojekt för 
belysningsanläggning på 3900 tkr för 2020.  

I den kostnadsuppskattning som föregick beslut om konstgräs och toalett har följande 
budgetering gjorts efter kontakt med leverantör, se tabell 1. 

Priserna i kolumn 2 och 3 är uppskattade priser från konsulter som projekterar 
anläggningen och leverantörer av konstgräsplaner. Observera att slutligt pris kommer 
att erhållas först vid upphandlingen efter att anbud lämnats av entreprenörerna.  

Tabell 1 

1 2 3 

Kostnader i tkr Budgeterat 2019, 
uppgift från 
sommaren 2018 

Förslag biofillplan 
uppgift från 2019 

Förslag 
gummifillplan 
uppgift från 2019 

Konstgräs 3200 
6500 ink. 

markarbete 
5000 ink. 

markarbete 

Markarbete 400 ----- ---- 

Projektering 400 600 600 

TOTAL 4000 7100 5600 

Förråd/Toa 1800 1800 1800 

Belysning 3200 3200 3200 

Staket 700 700 700 

Trafikåtgärder 
(parkering mm) 700 700 

SUMMA 9700 13500 12000 

Kostnadsutveckling konstgräsplan 

Enligt uppgifter från leverantörer av konstgräs bedöms marken på Prästboda vara för 
hård, vilket kräver tillkommande åtgärder för att skapa ett sviktande underlag s k  pad i 
syfte att minska skaderisken för spelare som nyttjar planen. Därutöver tillkommer 
kostnadsökning på 20-25% för biofillmaterial. Det innebär en ökad kostnad för biofill på 
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ca 1500 tkr jämfört med gummigranulat. Konstgräsplanen (mattan) och markarbetena är 
de samma oavsett om biofill eller gummigranulat väljs. Det är Bio-granulatet som skapar 
en fördyring. 

Efterfrågan på konstgräsplan har under senare tid pressat upp marknadspriserna för 
denna typ av anläggningar. 

Budget tillkommande belysningsanläggning, parkering och staket 

En anläggning utan belysning skulle få en markant kortare nyttjandetid över året under 
den mörka delen av året, detta skulle missgynna fotbollsverksamheten. 
Med den typ av riktad belysning (asymmetrisk ljusbild) ska den absoluta merparten av 
ljuset vara riktad ner mot planytan. 

Runt befintlig plan finns idag ett staket med varierande höjd. Det befintliga staketet 
behöver höjas där det är låga sektioner. Detta för att minska att bollar hamnar på väg, 
trädgårdar och i skogen, beräknad kostnad 700 tkr. 

Tillkommande kostnad 3200 tkr för belysningsanläggningen och 700 tkr för tillkommande 
staket, totalt 3900 tkr. 

För att slippa/minimera parkering i området kring Prästbodavägen (”blomsterstigarna”) 
bör bättre parkeringsmöjligheter skapas vid befintlig parkering vid Söderby Gårds Väg. 
Som parkeringen är utformad idag finns inte tillräckligt med P-platser . 

Utvecklingen av Prästboda bollplan kommer att bidra till att fler rör sig i området, både 
gående, cyklister och andra fordon. För att möta de nya behoven som uppstår bedömer 
gatuenheten att parkeringen i anslutning till bollplanen behöver rustas upp. Gatuenheten
ser en risk att fordon kommer parkera längs Prästbodavägen om den utmärkta 
parkeringsytan inte är i tillfredsställande skick. Projektet  föreslår att parkeringen vid 
Söderby gårds väg grävs ut, hårdpackas med grus samt att en träpanel sätts upp som 
märker ut parkeringsplatserna.  

Projektet föreslår även att förbättra kopplingen mellan GC-banan från bollplanen med 
GC-banan vid korsningen Ljungstigen/Prästbodavägen. Då vägen redan är bred är en 
tillfredsställande åtgärd att måla vägmarkering för att märka ut GC-banan längs en kort 
bit av Prästbodavägen.  

Ytterligare åtgärder för att förbättra trafiksituationen på platsen är att upprusta 
övergångsstället på Söderby Gårds Väg.  

Kostnad för samtliga trafikåtgärder uppskattas till 700 tkr. Finansiering för dessa åtgärder 
finns inte i budget för Konstgräs Prästboda bollplan (projektnr 73041). 

Detaljplanförhållande 

Detaljplanen är redan idag godkänd för fotbollsplan och belysning. 
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Projektet har sökt bygglov är sökt  för förråd och belysningsmaster. 

Tidplan 

Upphandling av entreprenör/-er Kv. 3 - 2019 
Start av entreprenad Kv. 4 – 2019 
Klar anläggning Kv. 2 - 2020 

Samråd med boende 

Ett samrådsmöte med boende på blomsterstigarna genomfördes 18 juni 2019, där 20 st 
deltog, 10 st boende och övriga från Salems kommun och RSF. Vid mötet framkom både 
positiva inlägg och några  som var tveksamma p g a oro för ökad trafik. Vid mötets avslut 
uppmanades besökande att lämna synpunkter senast 27 aug 2019. 

28 aug har en synpunkt inkommit vilken redovisas i bilaga 2. 

Christina Lood 
Chef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Bo Thoor 
 Sr. Projektledare 

Bilagor 

Bilaga 1 - Situationsplan Prästboda.pdf (Placering av fotbollsplan, förråd, anslutningsväg) 

Bilaga 2 - Synpunkter från möte Murgrönan 

Delges 
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Dnr. KFN/2019:48 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har under 
2019 gemensamt påbörjat planeringen av projektet med konstgräs och toalett/förråd på 
Prästboda bollplan. Syftet med åtgärden är att tillskapa en attraktiv konstgräsbollplan även 
i Salemsdelen. Forskning på idrott har pekat på behoven av närhet till anläggningar för att 
öka deltagandet. Genom att tillfoga en belysningsanläggning ökas användningen av 
bollplanen. Behovet av fler planer har framkommit från Rönninge Salem fotboll som pekar 
på att det är fullbelagt på de planer man idag förfogar över och att efterfrågan hos spelare 
och ledare finns på just konstgräsplaner. Vidare beräknas befolkningen under de närmaste 
åren öka och det främst i Salemsdelen. Det gör att behovet ökar både hos fotbollslagen 
och skolorna i området Parkskolan samt den planerade Fågelsångsskolan. 

Prästboda bollplan är en del av överenskommelsen om utvecklingen av Söderby 
park-området och bollplanen färdigställdes av NCC. 2006 beslutades att man skulle 
uppföra en enkel träningsplan i naturgräs utan belysningsanläggning. Den har dock ej 
fungerat tillfredsställande för organiserat bollspel. I investeringsbudget för 2019 finns en 
post med konstgräs på Prästboda bollplan 4000 tkr och toalett och förråd på Prästboda 
bollplan 1800 tkr. 

I förslag för investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket på 
Prästboda 3900 tkr. För att genomföra ett kostnadseffektivare lösning och minska 
åtgärdstider för boende i området föreslås att båda projekten genomförs samtidigt, men 
projektering/upphandling under resterande del av 2019 samt åtgärder under 2020 för 
färdigställande under kv 2 2020. 

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2019. 

Ordförandens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden stödjer förslag till att utveckla Prästboda bollplan med 

belysning och staket. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att beslut om projekt med 
belysningsanläggning och staket påbörjas 2019 och infogas i ett gemensamt 
projekt att utveckla Prästboda bollplan till konstgräsanläggning. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden och proposition 

Björn Wivallius (S) och Sea d Kosevic (M) yrkar bifall till ordförandens samtliga förslag till 

beslut. 

@ ., 
Ordf. sign Just. sign. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut under proposition och finner att kultur

och fritidsnämnden beslutar i enlighet med det. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden stödjer förslag till att utveckla Prästboda bollplan med 

belysning och staket. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att beslut om projekt med 
belysningsanläggning och staket påbörjas 2019 och infogas i ett gemensamt 
projekt att utveckla Prästboda bollplan till konstgräsanläggning. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Protokollsanteckning 

Björn Wivallius (S) medges lämna protokollsanteckning i ärendet. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

~ 
Ordf. sign 

'A9 
! ..•........... 

Just. sign. 



Protokollsanteckning till § 46 20190919 

Vi socialdemokrater säger inte nej till belysning och konstgräs på Prästboda bollplan och vi 
ser det som nödvändigt för att öka träningsmöjligheterna för kommunens fotbollsföreningar 

med RSF i spetsen. 
Pengarna avsatta för Fågelsångshallen samt de medlen avsatta för Prästboda bollplan, 
totalt cirka 53,5 miljoner, hade varit mer än tillräckligt för att inleda bygget aven kommunal 

idrottsplats. 
Hela processen har med tydlighet bevisat att en långsiktigt strategiskt plan saknas, hos 

den moderatledda Alliansen, inom kultur- och fritidsområdet. 
Vill man erbjuda "en av Södertörns bästa boendemiljöer" måste man ha ett mer långsiktigt 

tänk och planera rekreationsmiljöer parallellt med övrig nybyggnation. 

Vi står fast i att ett växande Salems i en nära framtid behöver en idrottsplats. 

Björn Wivallius(S) Mats Gustafsson(S) Tom Lindgren(S) 
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 Kommunstyrelsen 

 KS § 88 KS/2019:285 - 252 

Förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4 

På grund av jäv deltar inte Arne Närström (S) och Björn Odelius (M) i handläggningen av 
ärendet.  

Fastigheten Rönninge 1:17, belägen på Flatenvägen 4 har varit ute till försäljning. Tomtarean 
är ca 11 440 m2 och ligger vid sjön Flaten. Det är en bra möjlighet för kommunen att förvärva 
marken som ingår i framtida kommunala planer för en gångstig utefter Flatens västra strand. 
Gångstigen ingår i den kommande detaljplanen för Rönninge kungsgård. Kommunen har 
även god möjlighet att stycka av en del av marken för att få ut två byggrätter. 

Efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunstyrelsens ordförande fattat 
ett brådskande beslut på delegation om att ingå avtal under förutsättning av 
kommunfullmäktiges godkännande gällande förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, 
Flatenvägen 4 till en köpeskilling på 6 mnkr.  

Enligt köpekontraktet ska Salems kommun betala handpenning den 10 september 2019 om 
600 tkr samt resterande belopp om 5,4 mnkr på tillträdesdagen.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 september 2019. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4.
2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 6 mnkr för

förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4.
3. Kommunfullmäktige beslutar att i första hand ska finansiering ske genom likviditet

och i andra hand beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av
fastigheten med 6 mnkr under perioden 2019-2021.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av brådskande delegationsbeslut från

kommunstyrelsens ordförande den 2 september 2019 gällande förvärv av Rönninge
1:17, Flatenvägen 4.

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L), Patrik Robbertte (S), Maria Trap (R) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstarerar att enbart ordförandens förslag till 
belsut föreligger och at kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4.
2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 6 mnkr för

förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 

§ 88 (forts.)

3. Kommunfullmäktige beslutar att i första hand ska finansiering ske genom likviditet
och i andra hand beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av
fastigheten med 6 mnkr under perioden 2019-2021.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av brådskande delegationsbeslut från

kommunstyrelsens ordförande den 2 september 2019 gällande förvärv av Rönninge
1:17, Flatenvägen 4.

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

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

Kommunstyrelsen 

Förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen
4.

2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 6 mnkr
för förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4.

3. Kommunfullmäktige beslutar att i första hand ska finansiering ske genom
likviditet och i andra hand beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv 
av fastigheten med 6 mnkr under perioden 2019-2021.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av brådskande delegationsbeslut från

kommunstyrelsens ordförande den 2 september 2019 gällande förvärv av
Rönninge 1:17, Flatenvägen 4.

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Rönninge 1:17, belägen på Flatenvägen 4 har varit ute till försäljning. 
Tomtarean är ca 11 440 m2 och ligger vid sjön Flaten. Det är en bra möjlighet för 
kommunen att förvärva marken som ingår i framtida kommunala planer för en gångstig 
utefter Flatens västra strand. Gångstigen ingår i den kommande detaljplanen för 
Rönninge kungsgård. Kommunen har även god möjlighet att stycka av en del av marken 
för att få ut två byggrätter. 

Efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunstyrelsens ordförande 
fattat ett brådskande beslut på delegation om att ingå avtal under förutsättning av 
kommunfullmäktiges godkännande gällande förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, 
Flatenvägen 4 till en köpeskilling på 6 mnkr, se bilaga.  

Enligt köpekontraktet ska Salems kommun betala handpenning den 10 september 2019 
om 600 tkr samt resterande belopp om 5,4 mnkr på tillträdesdagen.  

Allmänt om fastigheten 

Rönninge 1:17 har en areal om 11 440 kvm enligt fastighetsregistret. Den är bebyggd 
med ett friliggande småhus byggt 1944. Fastighetens taxeringsvärde är 3 589 tkr, varav 2 
535 tkr för mark och 1 054 tkr för byggnad. Största delen av fastigheten ligger inom 



TJÄNSTESKRIVELSE
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strandskyddat område, ca 3200 kvm uppskattas ligga utanför. Byggnaden är belägen 
utanför strandskyddet. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller 
områdesbestämmelser i dagsläget men planeras att ingå inom kommande detaljplan för 
Rönninge kungsgård.  

Finansiering 

Förvärv av fastigheten Rönninge 1:17 är ej ett planerat investeringsobjekt i beslutad 
investeringsbudget år 2019-2021. Det är därför vårt förslag att kommunfullmäktige fattar 
ett beslut om utökad investeringsbudget för år 2019 med belopp motsvarande 
investeringsbeloppet 6 mnkr. Kortsiktigt finansieras förvärvet genom tillgänglig likviditet. 
Kommunen står dock inför omfattande nyinvesteringar och befintlig likviditet, 
kombinerad med planerad upplåning, är planerad att finansiera dessa. Det är därför vårt 
förslag att kommunfullmäktige beviljar en tillkommande möjlighet för kommunen att 
under perioden år 2019-2021 upptaga lån med belopp motsvarande förvärvsbeloppet 6 
mnkr. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Bilagor 

Delegationbeslut - Rönninge 1:17, Flatenvägen 4 
Köpekontrakt 

Delges 

Ekonomi 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Rönninge 1:17, belägen på Flatenvägen 4 är ute till försäljning. Kommunen 
ser positivt på möjlighet för förvärv av mark.  

Tomtarean är ca 11 440 m2 och ligger vid sjön Flaten.  Det är en bra möjlighet för 
kommunen att förvärva mark som ingår i framtida kommunala planer, främst den 
gångstig utefter Flatens västra strand som ingår i den kommande detaljplanen för 
Rönninge kungsgård. Kommunen har även god möjlighet att stycka av en del av marken 
för att få ut två byggrätter. 

Kommunstyrelsens ordförande fattar ett brådskande beslut på delegation om att lägga 
bud på 6 mkr på Rönninge 1:17.  

Finansiering  
Förvärvet avses kortsíktigt finansieras genom tillgänglig likviditet och långsiktigt genom 
upptagande av lån. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande  gällande  förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4 till en 
köpeskilling på 6 mnkr.  

Lennart Kalderén (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
Enligt KS delegationsordning punkt 2 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 89 KS/2019:276 - 000

Avgift för tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter

Den 1 juli trädde lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersatte den 
tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att det krävs ett tillstånd 
från kommunen för att ha rätt att sälja tobaksvaror i detaljhandel, till skillnad från tidigare lag 
då det räckte med en anmälan. Det krävs också tillstånd för partihandel med 
tobaksprodukter, dvs. annan försäljning än i detaljhandel. Ett tillstånd kan gälla för en viss tid 
eller tillsvidare och ska ges till försäljningsstället av den kommun där försäljningsstället är 
beläget. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen även tillståndsansökan för att 
täcka handläggningskostnaderna. 

Tidigare avgifter enligt tobakslagen beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 
juni 2011 § 26 och avgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 § 3. 

Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 2 september 2019 § 73. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja tobak,
när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen justeras
motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år.

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja
tobak, när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen justeras
motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år.

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja tobak,
när det gäller partihandel, ska vara 8 924 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande
förändringen av konsumentprisindex från föregående år.

4. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för anmälan om ändrat ägar- eller
bolagsförhållande ska vara 3 690 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande
förändringen av konsumentprisindex från föregående år.

5. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillsyn av försäljning av enbart tobak/e-
cigaretter/folköl ska vara 2 670 kr och försäljning av en kombination av tobak/e-
cigaretter/folköl ska vara 4 458 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande
förändringen av konsumentprisindex från föregående år.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

5



••• Salems 
_ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-02 

9 av 11 

Socialnämnd 

SN § 73 Dnr. 2019:84/724 

Avgift för tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Den 1 juli trädde lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersatte 
den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) . Den nya lagen innebär bland annat att det krävs ett 
ti llstånd från kommunen för att ha rätt att sä lja tobaksvaror i detaljhandel, till skillnad från 
tidigare lag då det räckte med en anmälan. Det krävs också ti llstånd för partihandel med 
tobaksprodukter, dvs. annan försä ljning än i detaljhande l. Ett tillstånd kan gälla för en viss 
tid eller tillsvidare och ska ges till försä ljningsstället av den kommun där försäljningsstä llet 
är beläget. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen aven ti llståndsansökan 
för att täcka handläggningskostnaderna. Avgiften ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för att 
ansökan om tillstånd för att sälja tobak, när det gä ller deta ljhandel, ska vara 8424 
kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande förändringen av 
konsumentprisindex från fö regående år. 

2. Socialnämnden beslutar att föres lå kommunfullmäktige att avgiften för att 
ansökan om tillfäll igt til lstånd för att sälja tobak, när det gä ller deta ljhandel, ska 
vara 8424 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande förändringen av 
konsumentprisindex från föregående år. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för att 
ansökan om tillstånd för att sä lja tobak, när det gä ller partihande l, ska vara 8 924 
kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande förändringen av 
konsumentprisindex från föregående år. 

4. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för anmälan 
om ändrat ägar- eller bolagsförhållande ska vara 3 690 kr för 2019 och sedan 
årligen justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från 
föregående år. 

5. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för tillsyn av 
försäljning av enbart tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 2 670 kr och försäljning av 
en kombination av tobak/e-cigaretter/fo lköl ska vara 4 458 kr för 2019 och sedan 
årligen justeras motsvarande förändr ingen av konsumentprisindex från 
föregående år. 

6. Socialnämnden beslutar att lägga till i delegationsordn ingen att delegera ti ll 
tillståndshandläggaren att bevi lja eller avslå ansökn ingar om tills tånd för 
tobaksförsäljning, samt att återkalla tillstånd. 

Ordf. sign . Just. sign. 
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Socialförvaltningen 
Elina Peronius 
Tillståndshandläggare 

Avgift för tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för att
ansökan om tillstånd för att sälja tobak, när det gäller detaljhandel, ska vara 8
424 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande förändringen av
konsumentprisindex från föregående år.

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för att
ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak, när det gäller detaljhandel, ska
vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande förändringen av
konsumentprisindex från föregående år.

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för att
ansökan om tillstånd för att sälja tobak, när det gäller partihandel, ska vara 8 924
kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande förändringen av
konsumentprisindex från föregående år.

4. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för anmälan
om ändrat ägar- eller bolagsförhållande ska vara 3 690 kr för 2019 och sedan
årligen justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från
föregående år.

5. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för tillsyn av
försäljning av enbart tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 2 670 kr och försäljning av 
en kombination av tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 4 458 kr för 2019 och sedan
årligen justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från
föregående år.

6. Socialnämnden beslutar att lägga till i delegationsordningen att delegera till
tillståndshandläggaren att bevilja eller avslå ansökningar om tillstånd för
tobaksförsäljning, samt att återkalla tillstånd.

Ärendet 

Den 1 juli trädde lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersatte 
den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). Lagen innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska 
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cigaretter  och påfyllningsbehållare , örtprodukter för rökning  och om användningen av 1 2 3

njutningsmedel som till användningssätt motsvarar rökning men som inte innehåller 
tobak. Syftet är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk 
av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp 
från liknanden produkter. 

Den nya lagen innebär bland annat att det krävs ett tillstånd från kommunen för att ha 
rätt att sälja tobaksvaror i detaljhandel, till skillnad från tidigare lag då det räckte med en 
anmälan. Det krävs också tillstånd för partihandel med tobaksprodukter, dvs. annan 
försäljning än i detaljhandel. Ett tillstånd kan gälla för en viss tid eller tillsvidare och ska 
ges till försäljningsstället av den kommun där försäljningsstället är beläget. 
Tillståndskravet gäller dock inte elektroniska cigaretter, där räcker det med en anmälan 
till kommunen.  

Kommunen måste sedan pröva den sökandes lämplighet där ekonomisk skötsamhet och 
eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning granskas. Den sökande måste 
inkomma med ett egenkontrollprogram där de beskriver företagets rutiner för att följa 
lagen om bland annat åldersgräns och märkning av tobaksprodukter. Kommunen har 
också möjlighet att inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. När det gäller 
partihandel är det ett krav att inhämta yttrande från både Polismyndigheten och 
Tullverket.  

De handlare som sedan tidigare har anmält försäljning måste inkomma med en ansökan 
före den 1 november 2019 för att få fortsätta sin försäljning. För närvarande har tio 
försäljningsställen i Salems kommun anmält tobaksförsäljning, varav tre redan har ansökt 
om tillstånd. Partihandel har tidigare inte varit anmälningspliktigt, men kommunen måste 
vara förberedd på att ansökan också gällande detta kan inkomma.  

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att täcka 
handläggningskostnaderna. Avgiften ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Enligt proposition 2017/18:156 har tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning klara 
beröringspunkter med tillståndsgivning enligt alkohollagen som därmed är ett lämpligt 
riktvärde. Dock är det färre bedömningskriterier och inte fullt lika komplex, därför 
föreslår regeringen i proposition att tillstånd för tobaksförsäljning kan vara något lägre 
jämfört med serveringstillståndet. Det är svårt att i förväg veta hur mycket 
handläggningstid som kommer att krävas, och ansökningsavgifterna kan komma att 
behöva justeras i framtiden. Förvaltningen föreslår att avgiften för detaljhandel med 
tobak ska vara 1000 kr lägre än för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Avgiften för 
partihandel föreslås vara 500 kr lägre. Då kriterierna för tillfälligt tillstånd är densamma 
föreslås samma avgift där. Anmälan av ändrade ägarförhållanden när det gäller 
tobaksförsäljning föreslås vara samma som vid anmälan av ändrade ägarförhållanden när 
det gäller serveringstillstånd. En omvärldsanalys av avgiftsnivån i närliggande kommuner 

1 Produkt som kan användas av konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, 
en tank och anordning utan patron eller tank (kap. 1 § 3). 
2 behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett (kap. 1 § 3). 
3 produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning (kap. 1 § 3). 
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har gjorts och föreslagen avgift ligger i linje med majoriteten av de närliggande 
kommunerna som har fattat beslut i frågan.  

Socialnämnden har fortsatt ansvar för tillsyn av tobak- och folkölsförsäljning. 
Tillsynsavgiften har tidigare beslutas av kommunfullmäktige i Salems kommun 
2011-06-16 § 26 och räknas upp varje år enligt konsumentprisindex (KPI). År 2019 var den
1 335 kr vid försäljning av enbart tobak, och 2 229 kr vid försäljning av både tobak och 
folköl. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-22 § 3 att tillsynsavgiften för e-cigaretter 
skulle vara samma som för tillsynen av tobak. I och med den nya lagen är tillsynen mer 
omfattande, därför föreslår förvaltningen en dubblering av taxan för tillsynsavgiften. Det 
innebär att taxan för försäljning av enbart tobak/folköl/e-cigaretter föreslås bli 2 670 kr 
och vid försäljning av en kombination av tobak/folköl/e-cigaretter föreslås den bli 4 458 
kr.  

En kommun får återkalla ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas, om 
tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, om det 
med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 
försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga 
verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit, samt om tillståndshavaren har 
tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till (kap. 7 § 
9).  

Jenny Thorsell 
Socialchef 

Elina Peronius 
Tillståndshandläggare 

Bilagor 

Bilaga 1  KF 2011-06-16 § 26 Beslut om avgifter 
Bilaga 2  Tabell Avgifter för alkohol och tobak i Salems kommun 
Bilaga 3 Jämförelsetabell med närliggande kommuner 
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SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Oiarienr NämndlStyrelse 

Kommunfullmäktige 2011-06-16 -t' 0 .? ()II /6 t;; ?/J.0 

Kf§ 26 

Avgifter tOr tillsyn avseende servering och forsäljning av alkohol och tobak AVGIFTER FÖR 
2011 TILLS~ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattade 2011-02-07 beslut om att foreslå kommun
fullmäktige fastställa ny nivå for avgifter och taxor gällande tillstånd och 
tillsyn av alkohol och tobak. Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 att 
återremittera ärendet. SocialtOrvaltningen har därefter reviderat stycket om 
kunskapsprov samt ändrat förslag om avgift för kunskapsprov. Ärendet har 
på nytt behandlats i socialnämnden 2011-05-09. 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter for prövning av ansökan om 
serveringstillstånd. för tillsyn enligt av den som har serveringstillstånd, 
samt tillsyn av tOretag som säljer folköl och tobak (alkohollagen 8 kap. 10 
§. tobakslagen 19 b §). Socialtorvaltningen tOreslår en avgiftshöjning 
motsvarande förändringen av konsumentprisindex. 

Riksdagen har antagit en ny alkohollag. som trädde i kraft 20 Il-O l-O l. l 
den nya lagen tillkommer nya typer av serveringstillstånd (stadigvarande 
tillstånd till cateringverksamhet, tillfälligt tillstånd för provsmakning, 
stadigvarande tillstånd flir provsmakning på tillverkningsstället. tillstånd 
för flera tillståndsinnehavare aU nyttja ett gemensamt serveringsutrY111lne. 
tillstånd till pausservering) och för dessa behöver ansökningsavgifter 
fastställas. Socialförvaltningen föreslår aU avgifterna flir tillstånd och 
tillsyn gällande alkohol och tobak samt for kunskapsprov för sökande av 
serveringstillstånd, från och med 2012-0 l-O l årligen justeras motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex från foregående år, 

Beredande organs förslag 

Se kommunstyrelsens protokoll § 64/20 Il, 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommwlfullmäktige beslutar om ny nivå för avgifter och taxor från och 
med 2011-07-01. gällande tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak 
enligt tjänsteskrivelse 2011-05-04. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om ansökningsavgifter för de nya typer 
av serveringstillstånd som kan komma aU beviljas till tOljd av den nya 
alkohollagen (20 10: 1622) enlil,>1 tjänsteskrivelse 2011-05-04. 

Beslutsexpediering 
o?()(/-c· 7- / g 

Sid 
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SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
NamndlStyrelse 

Kommunfullmäktige 

Forts Kf § 26 

Sammanträdesdatum 

2011-06-16 

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgiftema för tillstånd och tillsyn 
gällande alkohol och tobak samt flir kunskapsprov för sökande av 
serveringstillstånd. från och med 2012-01-0 I årligen justeras 
motsvarande iorändringen av konsumentprisindex trån tOregående år. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att en ny avgift om 1600 kr införs tor 
avläggande av kunskapsprov tor sökande av serveringstillstånd enligt 
tjänsteskrivelse 2011-05-04. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enligt tjänsteskrivelse 20 l 1-
05-04 avrundas till närmaste tiotal och att sådan avrundning även ska 
ske vid den årliga justeringen av aVJifterna enligt konsumentprisindex. 

Beslutsexpediering 
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ANSÖKNINGSAVGIFTER 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten 

8 762 8963 8 971 9 077 9 230 9 424 

Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
slutet sällskap 

6 571 6 722 6 728 6 807 6 922 7 068 

Stadigvarande 
cateringtillstånd till 
slutet sällskap (nytt 
tillstånd) 8 kap. 4 § 

8 762 8 963 8 971 9 077 9 230 9 424 

Utvidgat 
serveringstillstånd 
(stadigvarande 
ändring t.ex. lokal, 
tid, catering 

3 286 3 361 3 364 3 404 3 461 3 534 

Tillfälligt utvidgat 
serveringstillstånd 

1 095 1 120 1 121 1 134 1 153 1 177 

Tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten 

1 095 1 120 1 121 1 134 1 153 1 177 

Tillfälligt 
serveringstillstånd till 
slutet sällskap 

1 095 1 120 1 121 1 134 1 153 1 177 



Tillfälligt tillstånd för 
provsmakning av 
alkoholdrycker 8 kap 
6 § 2 p 

2 070 2 070 2 072 2 096 2 132 2 177 

Tillstånd för 
provsmakning på 
tillverkningsstället 8 
kap. 7 § 2 p 

9 320 9 340 9 348 9 458 9 618 9 820 

Tillstånd för flera 
tillståndshavare att 
nyttja ett 
gemensamt 
serveringsutrymme 8 
kap. 14 § 2 st 

1 040 per 
sökande 

1 040 per 
sökande 1 041 1 053 1 071 1 094 

Anmälan om 
ändrade 
ägarförhållanden 

3 500 3 510 3 513 3 554 3 615 3 690 



AVGIFTER ALKOHOLTILLSYN 

Fast avgift Rörlig avgift 

Årsomsättning i tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-50 000 1060 1060 
1 070 1 083 1 101 

1 124 1270 1270 
1 271 1 286 

1 298 1 325 

50 001-100 000 1060 1060 
1 061 1 073 1 092 

1 115 2440 2440 
2 442 2 471 

2 512 2 565 

100 001-250 000 1060 1060 
1 061 1 073 1 092 

1 115 4770 4780 
4 784 4 841 

4 922 5 025 

250 001-500 000 1060 1060 
1 061 1 073 1 092 

1 115 5940 5950 
5 955 6 025 

6 127 6 256 

500 001-1000 000 1060 1060 
1 061 1 073 1 092 

1 115 7100 7110 
7 116 7 200 

7 332 7 486 

1000 001-2000 000 1060 1060 
1 061 1 073 1 092 

1 115 8270 8290 
8 297 8 395 

8 537 8 715 

2000 001-3000 000 1060 1060 
1 061 1 073 1 092 

1 115 10610 10630 
10 639 10 765 

10 946 11 176 

3000 001-därutöver 1060 1060 
1 061 1 073 1 092 

1 115 12940 12970 
12 981 13 134 

13 356 13 636 



SUMMA FAST OCH RÖRLIG TILLSYNSAVGIFT 

Årsomsättning i kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-50 000 2330 2330 2 332 2 360 2 399 2 250 

50 001-100 000 3500 3500 3 503 3 544 3 604 3 680 

100 001-250 000 5830 5840 5 845 5 914 6 014 6 140 

250 001-500 000 7000 7010 7 016 7 099 7 219 7 370 

500 001-1000 000 8160 8180 8 187 8 284 8 424 8 600 

1000 001-2000 000 9330 9350 9 358 9 469 9 629 9 830 

2000 001-3000 000 11670 11690 11 700 11 838 12 038 12 290 

3000 001-därutöver 14000 14030 14 042 14 208 14 448 14 752 



AVGIFT FÖR KUNSKAPSPROV 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1660 1660 1 661 1 681 1709 1 745 

AVGIFTER FÖR TILLSYN FOLKÖL OCH TOBAK 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Enbart tobak 1270 1270 1 271 1 286 1 308 1 335 

Enbart folköl 1270 1270 1 271 1 286 1 308 1 335 

Både folköl 
och tobak 

2120 2120 
2 122 2 147 2 183 2 229 



      2019-08-15 

 

 

Jämförelsetabell med några närliggande kommuner där beslut om avgift är fattat 

 Tobaksförsäljning 
detaljhandel 

Tobaksförsäljning 
partihandel 

Tillsynsavgift enbart tobak eller i 
kombination med folköl och e-cig 

Botkyrka 8 576  10 720 2 104 (folköl och tobak) 

Södertörn 8 750  - 1 875/2 500/3 750   

Huddinge 10 000 10 000 5 000 (e-cig  950) 

Trosa 8400 9450 3 000 

Solna 5 720  - 1 000-3 599 

SRMH 8 750 - 5 625 (folköl och tobak) 

Danderyd 8 900 10 000 2 100/3 800 (e-cig 1 000) 

Stockholm 9500  - 6 000 

 

Förslag Salem 8 424 8 924 2 670/4 458 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 90 KS/2019:234 - 730

Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 1: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 2019-01-01- 2019-03-31 finns ett gynnande beslut som ej verkställts att 
rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från tidigare perioder att 
rapportera och som ännu inte verkställts. För perioden finns ett gynnande beslut som 
avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera.

Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 17 juni 2019 § 62.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige att godkänner rapporteringen enligt SoL och LSS av gynnande beslut 
som ej verkställts, 1:a kvartalet 2019. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Salems 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-17 

Socialnämnd 

SN § 62 SN/2019:60.726 

Ej verkställda beslut kvartal 1 2019 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet § 6f SoL (socialtjänstlagen), § 28f 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). 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporte ringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, l:a kvartalet 2019 som ej verkställts. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 

... -,7 
( L,~" ...... 

L.. ; ( 

Ordf. sign . 

11 av 16 

Just. sign. 



Socialförvaltningen 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Socialnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-05-03 
SN/2019:60.726 

1 av 2 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 1:a 
kvartalet 2019 som ej verkställts 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, l: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 2019-01-01- 2019-03-31 finns ett (1) gynnande beslut som ej 
verkställts att rapportera (se bilaga). Vidare finns ett (1) gynnande beslut som ej 
verkställts från tidigare perioder att rapportera (se bilaga) och som ännu inte verkställts. 



••• Salems 
_ kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-05-03 
SN/2019:60.726 

1 av 2 

För perioden finns inga (O) 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 
verkställas att rapportera (se bilaga) 

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

Jr fl h '/ 7h !fY) eJ.). 

Jenny ThorselI 
Socialchef 

Bilaga: 

L 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, l:a kvartalet 2019 som ej verkställts 

Delges 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 



Bilaga 1 

SN/2019:60.726 

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

beslutsdatum, 1:a kvartalet 2019 

Datum för beslut Typ av bistånd 

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

2018-11-26 Särs kilt boende enligt 4 kap. SoL 

'Har rapporterats tidigare 

Antal kalenderdagar 

sedan beslut 

354 

115 

Orsak/kommentar Kön 

Erbjudits bostad i Gnesta 2018-07-23 men tackat nej . Nytt M 
erbjudande 2018-08-28 om bostad i Flemingsberg - tackat ja 
2018-09-28. Inväntar inflytt. 2018-11-28 uppger den enskilde i 
telefonsamtal med handläggaren att han har svårt att ta 
kontakt med serviceboendet i Flemingsberg och att han helst 
vill bo iSalem. 2018-12-17 handläggaren pratat med den 
enskildes fader som uppger att det gärna får dröja med en flytt 
för den enskilde till servicebostad i Sa lem då den enskilde har 
problem med sin hälsa och bor f.n hemma hos föräldrarna . 
2019-03-04 den enskilde har fortsatt avböjt att flytta i i bostad 
utanför Salem. Uppdraget har överförts till Salems 
servicebostad och ledig bostad inväntas för inflytt. 

Den enskilde har erbjudits plats 2019-01-30 på Söderby Park K 
men tackat nej 2019-01-31. Nytt erbjudande om plats på 
Salarp 2019-05-02. Den enskilde har för närvarande beslut om 
turbundna resor, dagverksamhet och trygghetslarm. 

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

datum för avbrott 

1 



Datum Datum 

för beslut för avbrott 

Typ av bistånd Antal kalenderdagar 

sedan avbrott 

Orsak/kommentar 

--- - --1-- -- --- ---- - u 

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

Datum Datum Typ av bistånd 

för beslut för avslut 

2018-09-14 2019-04-16 Kontaktperson enligt 9 § 4 p. 
LSS 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och avslut 

214 

Orsak/kommentar 

Den enskilde återtagit ansökan. 

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

verkställts 

Kön 

Kön 

M 

Datum Datum Typ av bistånd Antal kalenderdagar Orsak/kommentar Kön 

för beslut för verkställighet mellan beslut och verkställighet 

2 



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-09-23

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 99 KS/2019:11 - 349

Dagvattenstrategi och dagvattenpolicy för Salems kommun

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för 
Salems kommun startade 2017 och har arbetats fram av en tjänstemannagrupp inom miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av VA, bygg och miljö samt plan- och 
exploatering i Salems kommun.

Syftet med dagvattenstrategin med dagvattenpolicy är att Salems kommun genom 
gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv 
dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga 
delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig även till 
aktörer utanför kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I 
strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller övergripande bestämmelser 
kring vad som gäller för dagvattenhanteringen i Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör 
det dokument som mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten för att 
leva upp till policyn.

Dagvattenstrategin med tillhörande dagvattenpolicy kommer att vara en del av VA-planen.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 11 september 2019 § 94. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems 
kommun.

Yrkanden och proposition
Petter Liljeblad (L) och Maria Trap (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems 
kommun.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

7



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-09-11

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 93 KS/2019:11

Dagvattenstrategi och dagvattenpolicy

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för 
Salems kommun startade 2017 och har arbetats fram av en tjänstemannagrupp inom miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av VA, bygg och miljö samt plan- och 
exploatering i Salems kommun.

Syftet med dagvattenstrategin med dagvattenpolicy är att Salems kommun genom 
gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv 
dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga 
delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig även till 
aktörer utanför kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I 
strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller övergripande bestämmelser 
kring vad som gäller för dagvattenhanteringen i Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör 
det dokument som mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten för att 
leva upp till policyn.

Dagvattenstrategin med tillhörande dagvattenpolicy kommer att vara en del av VA-planen.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta förslag 
tilldagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems kommun.

______________________

Sändlista



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-08-15 
Dnr KS/2019:11 

1 av 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sargon Garis 
VA-ingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 Förslag på Dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 
till dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems kommun. 

Ärendet 

Den 20 februari 2019 beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott om att skicka ut 
förslag till dagvattenstrategi med dagvattenpolicy på remiss till elva instanser. Efter 
remisstidens slut, den 30 april hade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit 
svar från sex instanser. Yttranden och svar har sammanställt och besvarats i ett 
dokument, se bilaga 1. Flera yttranden har beaktats och arbetats in i förslaget, se bilaga 
2-7.

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande dagvattenstrategi med 
dagvattenpolicy för Salems kommun startade 2017 och har arbetats fram av en 
tjänstemannagrupp inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av VA, 
bygg och miljö samt  
plan- och exploatering i Salems kommun. 

Syftet med dagvattenstrategin med dagvattenpolicy är att Salems kommun genom 
gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv 
dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till 
samtliga delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig 
även till aktörer utanför kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och 
byggherrar. I strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller övergripande 
bestämmelser kring vad som gäller för dagvattenhanteringen i Salems kommun. 
Dagvattenstrategin utgör det dokument som mer detaljerat beskriver hur kommunen 
arbetar med dagvatten för att leva upp till policyn. 

Dagvattenstrategin med tillhörande dagvattenpolicy kommer att vara en del av 
VA-planen. 

Christina Lood 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Senad Palic 
VA-chef 

Bilagor 

1. Sammanställning av yttrande gällande förslag till dagvattenstrategi med dagvattenpolicy
för Salems kommun



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-08-15 
Dnr KS/2019:11 

2 av 2 

2. Remissvar Bygg- och miljönämnden Salems kommun
3. Remissvar Miljö- och hälsoskyddsnämnden Botkyrka kommun
4. Remissvar Kultur- och fritidsnämnden Salems kommun
5. Remissvar Länsstyrelsen Stockholm
6. Remissvar SYVAB
7. Remissvar Miljönämnden Södertälje kommun
8. Förslag på Dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för Salems kommun

Delges 



Sammanställning av yttrande inkomna gällande 

framtagande av Salems dagvattenstrategi med 

dagvattenpolicy.

I huvudsak har de synpunkter som inkommit ställt sig positiva till planen. Vissa synpunkter 

på uppföljning och utvärdering för att hålla dokumentet levande har lyfts fram och dessa 

kommer i stora drag genomföras enligt remissens begäran. Målet med upplägget nedan är 

att sammanfatta remisserna samt tydliggöra VA-enhetens syn på dem.

Södertälje kommun 

Remissyttrande Vår kommentar 
Positiva till förslaget. Bör framgå 
tydligare hur uppföljningen av 
strategin är tänkt att ske. 

Uppföljning och utvärdering kommer ske minst var 4:e 
år. Sammankallande är VA-enheten. Detta har 
förtydligats, se sidan 5. 

Botkyrka kommun 

Remissyttrande Vår kommentar 
Mycket positiva till förslaget. 
Förslag till tre kompletteringar: 

1. Komplettera med
skyfallskartering

2. Redovisning av
miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster

3. Hänvisa till Svenskt
vattens aktuella riktlinjer

VA-enhetens svar på synpunkterna är: 
1. Tillagd under översiktsplan, se sid. 9
2. Tillagd under översiktsplan, se sid. 9
3. Hänvisning inlagd under punkt 4,

dagvattenpolicy, se sid. 2

Syvab Himmerfjärdsverket 

Remissyttrande Vår kommentar 
Anser att dokumentet har ett 
bra innehåll och är välskrivet. 
Förutom ett par synpunkter på 
formuleringar i texten. Föreslår 
stycke om felkopplat dagvatten 
till spillvattennätet.

Riktlinjer för felkoppling av dagvatten till spillvatten tas 
upp i kommunens ABVA (allmänna bestämmelser för 
användande av Salems Kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen) som dokumentet hänvisar till. I 
ABVA står det att dagvatten inte får tillföras 
spillvattennätet. Därför anser VA-enheten att ett stycket 
om detta inte behövs. 



Länsstyrelsen Stockholm 

Remissyttrande Vår kommentar 
Ser mycket positivt att 
dagvattenfrågan lyfts som en 
förvaltningsövergripande fråga. 
Generella synpunkter: 

1. Förtydligande om
beslutsfattandeorgan för
dokumentet.

2. Beskrivning av ansvar för
uppföljning, utvärdering
och ansvarsfördelning.

3. Lyfta ut målgrupperna
fastighetsägare,
verksamhetsutövare och
exploatörer.

Vägledande och rådgivande 
synpunkter: 

1. Bör även nämna Tullan,
Dånviken och Bornsjön.

2. Håller inte med om att
dagvatten initialt är rent
och endast förorenas på
väg ner mot recipienten.

3. Långvarig torka och risker
kopplat till de.

4. Synpunkter på punktlista
under detaljplan -
riktlinjer.

5. PFAS saknas i listan över
föroreningar.

6. Grundvattenförekomster
na S:t Botvid och norra
delen av Uttran saknas
som recipient.

VA-enhetens svar på de generella synpunkterna är: 
1. Kommunfullmäktige antar och beslutar om

dokumentet, se sid. 5.
2. VA-enheten är sammankallande för genomgång

och revidering av dokumentet var fjärde år, se
sid. 5.

3. VA-enheten anser att det inte finns behov av att
lyfta ut separata målgrupper med särskild
information. Dagvattenstrategi med policy ska
vara ett samlat dokument som gäller för alla.

VA-enheten svar på de vägledande och rådgivande 
synpunkterna är: 

1. Tillagt som recipienter, se sid. 7
2. Justerat och förtydligat, se sid 7
3. Tillagt stycke om torka och risker, se sid. 9
4. Punkt 1 under detaljplan - riktlinjer ändrad, se

sid 10. Gällande punkt 2, hårdgörning av ytor
anser VA-enheten inte att något specifikt krav
på t.ex. 20 mm behöver nämnas under riktlinjer,
se sid. 10.

5. Tillagt, se sid. 13
6. Tillagt som recipient, se sid 7.

Kultur- och fritidsnämnden 

Remissyttrande Vår kommentar 
Inget att erinra över. 



Bygg- och miljönämnden Salems Kommun 

Remissyttrande Vår kommentar 
Anser att dokumentet är 
välskrivet. Föreslår tre 
kompletteringar:  

1. Dagvatten som i resurs i
stadsbyggnadsprocessen.

2. Dagvattenbrunn i garage.
3. Kompletterande text till

“bekämpningsmedel och
växtskyddsmedel”.

VA-enheten har tagit hänsyn till dessa tre 
kompletteringar. 

1. Kompletterat med text sid. 9.
2. Kompletterat med nytt stycke om golvbrunn i

garage sid. 15.
3. Tillagd text enligt yttrande sid. 14.
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Bygg- och miJjönämnden 

Dnr. 2019/135 

BoM § 3S 

Remissvar angående förslag till dagvattenstrategi för Salems 
kommun 
Ärendebeskrivning 

Till bygg- och miljöenheten kom en remiss 190225 från VA-enheten, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, avseende ett förslag till dagvattenstrategi för Salems 
kommun. Remissen sändes via kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Syftet med dagvattenstrategin är att Sa lems kommun genom gemensamma mål ska kunna 
arbeta för en långsiktig hållbar och effektiv dagvattenrening. Dagvatten är ett gemensamt 
ansvar och strategin riktar sig till samtliga delar av kommunens organisation som berörs av 
dagvattenfrågan. Den riktar sig även till aktörer utanför kommunen såsom privata 
fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy 
som innehåller övergripande bestämmelser kring vad som gäller för dagvattenhanteringen 
i Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör det dokument som mer detaljerat beskriver 
hur kommunen arbetar med dagvatten för att leva upp till denna policy. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Bygg- och miljöenheten anser att dagvattenpolicyn ger tillräckligt tydliga riktlinjer för 
hantering av dagvatten. Policyn belyser vikten av att framhäva dagvattnet som en resurs i 
stadsbyggnadsprocessen ur ett hållbarhetperspektiv. Bygg- och miljöenheten har följande 
förslag till komplettering: . . . . . . 

1. framhäv dagvattenpolicyns sista pu~kt " ... belysa vikten att framhäva 
dagvatten som en resurs i stadsbyggnadsprocessen", ytterligare i strategin. 
Under rubriken Detaljplan (sid 9), kan tex lyftas fram att kommunen bör sträva 
efter att integrera dagvattenhanteringen i planen för att berika miljön med 
avsikt på rekreation, biologisk mångfald etc. 

2. I avsnittet "För dig som fastighetsägare!" (sid 14) kan strategin förtydliga att 
fastighetsägarna bör undvika installation av dag.vattenbrunn i garage. 

3. Under rubriken "Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel" (sid 14) kan 
strategin kompletteras med uppmaning att ta kontakt med bygg- och 
miljöenheten. 

I övrigt anser enheten att dokumentet är välskrivet och bör publiceras på kommunens 

hemsida efter antagande. 

För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2019-03-11. 

.-J/ 
fJtI..-L ............. ,. 

Ordf. sign . Just. sign. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

2019-05-07 
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Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöenhetens remissvar som sitt 
eget. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
VA-enheten 

. . .. 

Ordf. sign. Just. sign. 
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2019-03-11 
Dnr BoM-2019-135 
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Till bygg- och miljönämnden 

Remiss att besvara, avseende förslag till dagvattenstrategi med 
dagvattenpolicy för Salems kommun 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöenhetens remissvar som sitt eget. 

Ärendet 

Till bygg- och miljöenheten kom en remiss 190225 från VA-enheten, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, avseende ett förslag till dagvattenstrategi för Sa lems kommun. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslöt 190220 att sända förslaget på remiss. 

Syftet med dagvattenstrategin är att Salems kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för 
en långsiktig hållbar och effektiv dagvattenrening. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin 
riktar sig till samtliga delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig 
även till aktörer utanför kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I 
strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller övergripande bestämmelser kring vad 
som gäller för dagvattenhanteringen i Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör det dokument som 
mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten för att leva upp till denna policy . 

Bygg- oel) miljöenhetehs bedömning 
. . .. 

Bygg- och miljöenheten anser att dagvattenpolicyn ger tillräckligt tydliga riktlinjer för hantering av 
dagvatten. Policyn belyser vikten av att framhäva dagvattnet som en resurs i 
stadsbyggnadsprocessen ur ett hållbarhetperspektiv. Bygg- och miljöenheten har följande förslag till 
komplettering: 

1. framhäv dagvattenpolicyns sista punkt" .. . belysa vikten att framhäva dagvatten som en 
resurs i stadsbyggnadsprocessen", ytterligare i strategin. Under rubriken Detaljplan (sid 9), 
kan tex lyftas fram att kommunen bör sträva efter att integrera dagvattenhanteringen i 
planen för att berika miljön med avsikt på rekreation, biologisk mångfald etc. 

2. I avsnittet "För dig som fastighetsägare!" (sid 14) kan strategin förtydliga att fastighetsägarna 
bör undvika installation av dagvattenbrunn i garage. 

3. Under rubriken "Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel" (sid 14) kan strategin 
kompletteras med uppmaning att ta kontakt med bygg- och miljöenheten. 
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I övrigt anser enheten att dokumentet är välskrivet och bör publiceras på kommunens hemsida efter 
antagande. 

~~ 
Douglas Lindström 
Bygg- och miljöchef 

Bilagor 
Dagvattenstrategi - Sa lems kommun 

Delges 
VA-enheten 

. . . . .. . . 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2019-04-08 . ,ALEI~i$ KOMMUN 

( II(IÖ och samhälls 
i'yggnadsförvallningen 
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Diarienr. 

§ 29 

Remiss : Förslag till dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för 
Salems kommun 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad 
2019-03-19 som sitt yttrande. 

Sammanfattning 
Syftet med dagvattenstrategin är att Salems kommun genom gemensamma 
mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv 
dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar 
sig till kommunens organisation och till aktörer utanför kommunen. 
Dagvattenpolicyn innehåller övergripande bestämmelser, medan 
dagvattenstrategin utgör det dokument som mer detaljerat beskriver hur 
kommunen arbetar med dagvatten för att leva upp till policyn. Miljöenheten 
tycker att förslagen till policy och strategi för Salems dagvattenhantering 
innehåller relevanta mål och åtgärder, och att det är bra att förslaget även tar 
upp ansvarsfördelningen. Möjligen skulle stycket om vad en översiktsplan 
ska innehålla, i vissa delar kunna vara mindre detaljerat, men samtidigt 
kompletteras med en skyfallskartering och en redovisning av 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. När det gäller stycket om 
detaljplaner kan det vara mer strategiskt att häl)yisa till Svenskt vattens 
aktuella riktlinjer, när det gäller vilka flöden som ska vara dimensionerande. 
Miljöenheten ser mycket positivt på att kommunen tagit fram en vattenplan 
som syftar till att klara sjöarnas miljökvalitetsnormer, och nu en policy och 
strategi för dagvattenhanteringen som ska hjälpa till att leva upp till 
vattenplanens måL Lägre utsläpp av föroreningar i Uttran bidrar även till att 
vattenförekomster nedströms sjön i Botkyrka kommun får lägre belastning, så 
att möjligheterna att följa MKN ökar. 

I Beslutsexpediering 
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Referens Mottagare 

Dan Arvidsson Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Remiss: Förslag till dagvattenstrategi med dagvattenpolicy 
för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som sitt 
yttrande. 

Sammanfattning 

Syftet med dagvattenstrategin är att Salems kommun genom gemensamma mål 
ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. 
Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till kommunens 
organisation och till aktörer utanför kommunen. Dagvattenpolicyn innehåller 
övergripande bestämmelser, medan dagvattenstrategin utgör det dokument som 
mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten fOr att [eva upp 
till policyn. Miljöenheten tycker att förslagen till policy och strategi för Salems 
dagvattenhantering innehåller relevanta mål och åtgärder, och att det är bra att 
förslaget även tar upp ansvarsfördelningen. Möjligen skulle stycket om vad en 
översiktsplan ska innehålla, i vissa delar kunna vara mindre detaljerat, men 
samtidigt kompletteras med en skyfallskartering och en redovisning av 
miljökvalitetsnqnner för vattenförekomster. När det gäller stycket om 
detaljplaner kan det vara mer stråtegiskt att hänvisa till Svenskt vattens 
aktuella riktlinjer, när det gäller vilka flöden som ska vara dimensionerande. 
Miljöenheten ser mycket positivt på att kommunen tagit fram en vattenplan 
som syftar till att klara sjöarnas miljökvalitetsnormer, och nu en policy och 
strategi för dagvattenhanteringen som ska hjälpa till att leva upp till 
vattenplanens mål. Lägre utsläpp av föroreningar i Uttran bidrar även till att 
vattenförekomster nedströms sjön i Botkyrka kommun rar lägre belastning, så 
att möjligheterna att följa MKN ökar. 

.. 

Bakgrund 

Miljö- och hälsoskyddsnärnnden har lämnats möjlighet att yttra sig över 
Salems förslag till dagvattenstrategi med dagvattenpolicy. 

.. 

~ALr;;iVI~ KOMMUN 
Miljo och samhälls 
byggnadsförval~ningen 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA, Besök Munkhättevägen 45 ' Kontaktcenter 

Direkt . Sms . E-post dan.arvidsson@botkyrka .se 

Org.nr 212000-2682 ' Bankgiro 624-1061 . Fax ' Webb \WM'.botkyrka.se 

INK. 1 5 -04- 2019 

Diarienr . 
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Syftet med dagvattenstrategin är att Salems kommun genom gemensamma mål 
ska kunna arbeta får en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. 
Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga delar av 
kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig även 
till aktörer utanfår kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och 
byggherrar. I strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller 
övergripande bestämmelser kring vad som gäller för dagvattenhanteringen i 
Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör det dokument som mer detaljerat 
beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten får att leva upp till denna 
policy. 

Dagvattenstrategin är kommunens eget styrmedel för att eftersträva en hållbar 
dagvattenförsöIjning, vilket bland annat bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
får vatten följs. Dokumentet ska vara ett stöd för samhällsbyggnadsplaneringen 
vad gäller dagvattenfrågor. I strategin fastställs de grundläggande principerna 
får hur dagvattenfrågorna ska behandlas. Syftet med att upprätta en 
dagvattenstrategi är att skapa en grund för genomtänkta, miljöanpassade och 
kostnadseffektiva metoder för att hantera dagvatten. 

Dagvatten från Salems tätorter leds till sjöarna Flaten och Ultran. Enligt 
länsstyrelsens vatteninfornlationssystem Sverige, VISS, är endast Ultran 
klassificerad enligt vattendirektivet. Recipientkontrollen av Ultran har visat att 
vattnet är tydligt övergött och att sjön årligen drabbas av syrefria bottnar. Både 
Uttran och den uppströms liggande sjön Flaten, påverkas till stor del av 
tillrinnande dagvatten. Enligt EU:s ramdirektiv får y~tten, så fastställer 
vattenmyndigheterna miljökvaliteisnormer med kvalitetskrav för alla 
vattenförekomster. För de vatten som riskerar att inte uppnå god status behöver 
åtgärder vidtas. Statusen får inte försälmas. 

Synpunkter 

Sjön Uttran delas gemensamt av kommunerna Salem, Södertälje och Botkyrka 
och vatten från Uttran rinner vidare i Botkyrka kommun via Kvarnsjön, 
Tumbaån, Tullingesjön och Albysjön, innan det rinner ut i Mälaren. Flera av 
nämnda sjöar och vattendrag är klassade som vattenfårekomster, vilket innebär 
att de ska klara god ekologisk och kemisk status. Kommunerna bär ett stort 
ansvar att se till att miljökvalitetsnorrnerna (MKN) får vattenfårekomsterna 
kan fåljas. Vatten från Uttran passerar också två grundvattenfårekomster, 
Uttrall och Tullingeåsen-Ekebyhov.Riksten, som även de har MKN som ska 
fåljas. Dessa två grundvattenförekomster har också vattentäkter och tillhörande 

.. 
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skyddsområden, och Albysjön och Mälaren omfattas av skyddszonen for Östra 
Mälaren. 

Miljöenheten tycker att forslagen till policy och strategi for Salems 
dagvattenhantering innehåller relevanta mål och åtgärder, och att det är bra att 
forslaget innehåller en ansvarsfordelning. Möjligen skulle stycket om vad en 
översiktsplan ska innehålla, i vissa delar kunna vara mindre detaljerat, men 
samtidigt kompletteras med en skyfallskartering och en redovisning av 
miljökvalitetsnormer for vattenfOrekomster. När det gäller stycket om 
detaljplaner kan det vara mer strategiskt att hänvisa till Svenskt vattens 
aktuella riktlinjer, när det gäller vilka flöden som ska vara dimensionerande. 

Miljöenheten ser mycket positivt på att kOllll1lunen tagit fram en vattenplan 
som syftar till att klara sjöarnas miljökvalitetsnormer, och nu en policy och 
strategi for dagvattenhanteringen som ska hjälpa till att leva upp till 
vattenplanens mål. Lägre utsläpp av fororeningar i Uttran bidrar även till att 
vattenfOrekomster nedströms sjön, i Botkyrka kommun, Tar lägre belastning så 
att möjligheterna att fOlja MKN ökar. 

Myrna Persson 
Ordforande 

.. 

Ulrika Svärd 
Miljöchef 

. - . . 
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Kultur- och fritidsnämnden 

KoF§29 Dnr. KFN/2019:41 

Yttrande över "Förslag till dagvattenstrategi med 
dagvattenpolicy för Salems kommunR 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på Kommunstyrelsens tekniska utskotts 
uppdrag skickat ut "Förslag till dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för Salems 
Kommun" till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Syftet med dagvattenstrategin är att Salems kommun genom gemensamma mål ska arbeta 
för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt 
ansvar och strategin riktar sig till samtliga delar av kommunens organisation som berörs av 
dagvattenfrågan.Den riktar sig även till aktörer utanför kommunen såsom privata 
fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy 
som innehAller övergripande bestämmelser kring vad som gäller för dagvattenhanteringen 
I Salems kommun. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
KuJtur- och fritidsnämnden har Inget att erinra över "Förslag till dagvatten strategi med 
dagvattenpolicy för Salems KommunN 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

~. ~. 
Ordf. sign. Just. sign. 



Yttrande 1 (3)

Datum
2019-05-21

Beteckning
101-10655-2019

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttrande gällande förslag till dagvattenstrategi med 
dagvattenpolicy för Salems kommun
Länsstyrelsen har fått förslag till dagvattenstrategi och policy för Salems kommun 
på remiss. Det är positivt att kommunen satsar på en övergripande vattenplanering 
för hela kommunen. Planen är ingen fördjupning eller tillägg till översiktsplanen 
utan ska fungera som strategiskt stöddokument och underlag i den översiktliga 
planeringen av kommunens mark- och vattenanvändningen. Nedan ger vi några 
kommentarer angående remisstexten och bifogar några råd om möjliga 
förbättringar. De synpunkter som framförs i yttrandet är rådgivande då 
Länsstyrelsen för strategiska dokument utan planstatus i egentlig mening inte har 
lagstadgade granskningssynpunkter.

Generella synpunkter
Länsstyrelsen ser som mycket positivt att dagvattenfrågan lyfts som en 
förvaltningsövergripande fråga där ansvar fördelas mellan olika aktörer inom 
kommunen. Det är bra att det varit en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som 
arbetat fram dokumentet och på så vis säkerställt att alla sakområden som 
involveras i dagvattenfrågan i planeringsskede eller i förvaltning, bidragit till 
policyns innehåll. Bra att dagvattenpolicyn har en ansvarig för revidering och ett 
tidsintervall för påsyn av dokumentets innehåll. Det borde inledningsvis 
förtydligas var och på vilken nivå i organisationen som beslut fattas om 
dokumentet. Det finns fördelar i förankringsarbetet och i dagvattenfrågans 
betydelse med att den beslutas av förtroendevalda. Det saknas en beskrivning av 
vem som följer upp att det ansvar som fördelats efterföljs samt hur uppföljningen 
ska ske. Det är också bra att inkludera utvärdering av hur dagvattenarbetet och 
ansvarsfördelningen fungerar för att skapa förståelse inom organisationen för 
varför det fungerar (eller alternativt inte fungerar som det ska) och hur arbetssätt 
och ansvarsfördelning kan förbättras. 

Policyn kan även kompletteras med en beskrivning av hur den har förankrats i 
organisationen samt till övriga målgrupper som nämns i början av dokumentet. 
Det kanske är mer fördelaktigt att lyfta ut målgrupperna fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och exploatörer och ta fram särskilda informationsmaterial 
till dessa, med hänvisning till strategin och med tanke på de olika målgruppernas 
behov.  Det kan vara bra att även skriva in hur informationen till fastighetsägarna 
kommer att spridas och vem som är ansvarig för den. Det är viktigt att ha en plan 
för hur den ska kommuniceras.

Vägledande och rådgivande synpunkter

Recipienter och klimatförändringar
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Datum
2019-05-21

Beteckning
101-10655-2019

I remissdokumentet nämns endast sjöarna Flaten och Uttran. Kommunen har fler 
sjöar inom sitt påverkansområde som utgör så kallade övrigt vatten inom den 
svenska vattenförvaltningen. Bland dessa finns Dånviken och Tullan. Bornsjön är 
förutom en sjö med riksintressestatus även en ytvattenförekomst med högt 
skyddsvärde. Se även vår kommentar om grundvatten nedan.
Länsstyrelsen håller inte med om påståendet på sida 7 (längst ner) om att 
dagvatten initialt är rent och endast förorenas på väg ner mot recipienten. Även 
nederbörd innehåller föroreningar som kan orsaka miljöproblem i mark och 
vatten. I normala fall filtreras en del av föroreningarna bort i vegetation och 
markskikt medan dagvatten hålls kvar längre i vegetationsskiktet på obebyggda 
ytor. Genom att ytor görs ogenomsläppliga rinner vattnet av snabbt och 
därigenom drar det med sig föroreningar på väg ner till recipienten, samtidigt som 
det inte hinner släppa ifrån sig föroreningarna lokalt.
Det nämns risker kopplade till ökade nederbördsmängder och högre temperaturer. 
Länsstyrelsen saknar perspektivet angående risk till följd av långvarig torka vilket 
kan orsaka skador på grund av marksättningar och problem med brist på 
dricksvatten eller odlingsbevattning. Ett sätt att förebygga dessa risker är att lagra 
dagvatten lokalt.

Detaljplan - Riktlinjer

Det är oklart vad ”påverkan på den naturliga vattenbalansen” betyder (punktlistan 
s 10). Här behövs en närmare förklaring av vad som avses.
Istället för att ha som riktlinje att ”hårdgörning av ytor ska undvikas” kan det vara 
bättre att sätta upp ett mål som styr vad som krävs vid hårdgörning av mark. 
Jämför t ex. med Stockholms minimala fördröjningsmål av 20 mm nederbörd på 
samtliga ytor.
Det är inte alltid försvarbart att leda skyfallsvatten rakt ner i en recipient. Bättre är 
det att kunna samla och fördröja dagvatten som inte kan tas om hand av 
ledningsnätet lokalt på land, t ex i skålade ytor, regnbäddar, torrdammar, 
svackdiken. Ifall skyfallsvatten leds ner till recipienten direkt kan det orsaka 
erosionsskador och medföra att mängder med partikulärt material hamnar i sjön 
eller vattendraget. Det kan därför bli fel hantering med anledning av punkt ” Då 
dagvattensystemet är fullt, ska dagvattnet nå recipienten via ytavrinning.”
Det stämmer att lagen om allmänna vattentjänster (LAV) inte ger möjligheter för 
VA-huvudman att ställa särskilda krav på flöden o dyl. Däremot innebär LAV att 
VA-huvudman har en skyldighet att omhänderta avloppsvatten på ett sätt som inte 
orsaker olägenheter för hälsa eller miljö enligt miljöbalken.

Föroreningar i dagvatten

PFAS saknas i listan över föroreningar som bör beaktas i samband med dagvatten 
(Tabell 1). Denna ämnesgrupp är vida spridd i en rad produkter och applikationer, 
så som polermedel till bilar och golv, schaktmassor, smink, betong, 
förpackningar, köksutrustning, deponier och vid sorteringsstationer. En 
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Datum
2019-05-21

Beteckning
101-10655-2019

miljökvalitetsnorm för PFAS 11 gäller numera för grundvattenförekomster och 
PFAS-ämnet PFOS har miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Grundvatten

Grundvattenförekomsten S:t Botvid (WA42329705) ligger i princip helt inom 
kommunen intill Bornsjön och nämns inte som en recipient. Förekomsten behöver 
lyftas fram då delar av tätorten Salem ligger rakt på södra delen av förekomsten, 
vilket gör att den fungerar som en recipient. Vattenkvaliteten får inte försämras i 
förekomsten. Grundvattenförekomsten ansluter direkt till den mycket viktiga 
Bornsjön, reservvattentäkten för stora delar av Stockholms län.
Norra delen av Uttran (WA35645630) ligger inom kommunen. Delar av tätorten 
Salem ligger rakt på norra delen av grundvattenförekomsten vilket gör att den 
fungerar som en recipient för tätorten. Grundvattenförekomsten är viktig för 
Botkyrka kommuns reservvattenförsörjning. Förekomsten riskerar att god kemisk 
status inte nås till målåret och åtgärder behövs för att utreda och motverka 
riskerna.
Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av miljödirektör Göran Åström, med 
handläggare Johannes Knulst som föredragande.

Göran Åström
Johannes Knulst

Detta beslut har granskats och godkänts via Länsstyrelsens
ärendehanteringssystem och har därför ingen namnunderskrift.
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Synpunkter från Syvab på Sa lems dagvattenstrategi 

Vi tycker att dokumentet har ett bra innehåll och är välskrivet. 

Det vi saknar är: 

Hur ser man pa det da~'atten som idag är kopplat till avlopp? 

.,;.' ~ . '- .::IW'·... . _ Idfvh"'.\ 
iv!J!iö oc~ 3a:iihälfs 
byggnadsförvaltninger> 

INK. 1 6 -04- 2019 

Diarienr 

Vi ser ett behov av ett kapitel/ stycke som berättar om hur man tänker ta tag i det dagvatten som idag är 

anslutet till kommunalt spillvattennät. 

En tydlig formulering behövs också som visar att da~'attnet inte hör hemma i spillvattennätet. 

Nedan följer några synpunkter angående formuleringar i texten 

s.7 ö"ersta raden - Omformulera meningen .. återge vilka skyddsvärden som frnns kopplade till kommun 

Y t- och grundvattenförekomster. . . - ändra till .. .. kommunens Y t- och grundvattenförekomster.. 

s.9 Detaljplan .. 5 raden "Denna tanke strävar bort från att ... " Omformulera förslagsvis meningen så att 

den blir tydligare. Målsätcningen är att komma bort ifrån att leda dagvatten direkt ut i recipienten och att 

Sa lems kommun därmed strävar mot att hantera da~'attnet så nära källan som möjligt. 

Begreppet att sträva bort ifrån något är motsägelsefullt. 

s.14 Näst sista stycket, tredje raden behöver omformuleras. 

Förlag: Anledningen till att vi inte vill ha dessa ämnen i reningsverken är att vi har som mal att kunna 

använda slam som växcnäring på produktiv mark. 

Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel - vadmns instruktionerna som omnämns? 

Bilaga 2 Verksamhetsutövare - delad ansvarighet med fastighetsägare - fötslag pa formulering - delat 

ansvar med fastighetsägare. 

Syvab 190416 

? ~) " -
i L' ~ . L 1'1/ ( ' L- ; t: G---'--------. 

-------------------- -------------

Carl-Olof Zetterman 

VD Syvab 

PostadrC'ss Sätt' 

I I ''': (_), Illl" 

Org.nr. 
,./ I"", 

Telefon Telefax E-post Intern el 

II," II l, l, I I!!l- /I' \ Ii \ ,\ ,,' \ ,I '( 
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Sammanträdesprotokoll I 2019-04-23 I Södertälje kommun I Miljönämnden 

§ 55 Remiss dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för 
Salems kommun 

Dor: MN ALLM 2019.1023 

Sammanfattning av ärendet 

9 (16) 

Salems kommun har remitterat ett förslag till dagvattenstrategi till miljönämnden i Södertälje 
kommun. Förslaget till strategi inkluderar även en dagvattenpolicy samt allmänna riktlinjer. 

Miljökontoret har tagit del av förslaget och bedömer att det innehåller de delar som behöver 
finnas med i arbetet fOr en hållbar dagvattenhantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljökontoret daterad 2019-04-09 

Remisshandling, Dagvattenstrategi - Salems kommun - med dagvattenpolicy och riktlinjer, 
daterad 2019-02-13 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden antar miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-09 som sitt yttrande. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Salems kommun 

Justerandes signum 

2019-04-29 

Utdragsbestyrkande 

&-
Anslagsdatum 



Södertälje 
l<ommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-04-09 
Miljönämnden 

1 (2) 

Remiss dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för Salems 
kommun 

Dm: MN ALLM 2019.1023 

Salems kommun har remitterat ett förslag till Dagvattenstrategi till miljönämnden i Södertälje 
kommun. Förslaget till strategi inkluderar även en Dagvattenpolicy samt allmänna riktlinjer. 

Miljökontoret har tagit del av förslaget och bedömer att det innehåller de delar som behöver 
finnas med i arbetet för en hållbar dagvattenhantering. Policyn är överblickbar och anger en 
tydlig ambition om att dagvatten i första hand ska renas och omhänderatas lokalt samt att 
dagvatten ska användas som resurs i stadsplaneringen. Det är positivt att förslaget är framtaget i 
så bred samverkan inom kommunen; det borgar för att det finns en grundad förståelse för 
problematiken med dagvatten i organisationen. Bra med exempel på bra dagvattenhantering 
samt att det finns en tabell som tydliggör vilken roll som kommunens olika funktioner har med 
koppling till dagvatten. Det skulle kunna framgå tydligare hur uppföljning av strategin är tänkt 
att ske. 

Beslutsunderlag 
Tj änsteskri velse daterad 2019-04-09 
Remisshandling: Dagvattenstrategi - Salems kommun - med dagvattenpolicy och riktlinjer, 
daterad 2019-02-13 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Miljönämnden antar miljökontorets yttrande som sitt eget. 

(, \,\ 

~~ 
Helena ?ther o~,\ / I 
MiljöchefU "'-J 

Södertälje kommun I Stadskansliet I 151 89 Södertälje I Organisationsnr: 212000·0159 I www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 I Växel: 08-52301000 
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DAGVATTENPOLICY FÖR SALEMS KOMMUN 

Salems kommuns dagvattenpolicy ger riktlinjer för hantering av dagvatten på all 
mark inom kommunens gränser. Generellt gäller att dagvattenlösningar i första 
hand ska planeras för att uppnå en öppen och långsiktigt hållbar dagvattenhantering 
och utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets föroreningsgrad 
och recipientens1 känslighet, efter bedömning. En långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering innebär att ta hand om vattnet på ett så naturligt sätt som 
möjligt. 

● Nya bebyggelser ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett 100-årsregn.

● Dagvattenavrinningen samt föroreningshalterna från ett markområde bör inte
öka efter exploatering.

● Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt och renas inom egen fastighet
så att belastningen på ledningsnät, angränsande fastigheter och recipienter
minimeras. Hanteringen ska vara fokuserad på enkla och småskaliga lösningar,
på såväl allmän mark som på kvartersmark.

● Dagvattensystemet ska vid nybyggnation dimensioneras enligt Svenskt vattens
senaste anvisning P110, och utformas för att klara ett 20-års regn med 20
minuters varaktighet utan översvämning.

● Hårdgörning av ytor ska i möjligaste mån undvikas för att minska hastig
dagvattenavrinning.

● Då dagvattensystemet är fullt, ska dagvattnet nå recipienten via ytavrinning.

● Dagvatten med höga halter av föroreningar bör alltid i första hand renas vid
källan före utsläpp i recipient.

● Dagvatten ska hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det ska
i första hand nyttjas på ett sätt som berikar miljön med avseende på exempelvis
rekreation, biologisk mångfald, naturvärden och estetisk miljö.

1 mottagare t.ex. sjöar och vattendrag 
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Inledning 

Salems kommun dagvattenstrategi med dagvattenpolicy är ett verktyg för att skapa en 
hållbar dagvattenhantering. Den innehåller övergripande riktlinjer och strategier. 

Upprättandet av dokumentet har initierats av VA-enheten. Dokumentet har sedan 
utarbetats av en övergripande arbetsgrupp med deltagande från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen (VA, plan och exploatering, bygg och miljö samt gata). 

Dokumentet ska vara levande och ska vid behov revideras och utvärderas utifrån den 
tekniska utvecklingen och det aktuella kunskapsläget. En genomgång för eventuell 
revidering ska ske med fyra års intervall, sammankallande är VA-enheten. 
Dagvattenstrategi med dagvattenpolicy är antagen av kommunfullmäktige. 

Bakgrund och syfte 

I naturliga miljöer tränger regnvatten ner i marken, men i urbana miljöer förhindrar 
hårdgjorda ytor såsom asfalt den naturliga infiltrationen. Konsekvensen är att vattnet 
samlas och rinner snabbare, samt sköljer med sig föroreningar. Klimatförändringarna ger 
ytterligare utmaningar med ökad nederbörd och ökade flöden. 

Behovet av robusta dagvattenlösningar som fungerar i ett framtida förändrat klimat skapar 
motiv för innovation av olika tekniker och arbetsmetoder. För att uppnå maximal effekt 
bör åtgärder sättas in i hela dagvattnets avrinningskedja. Syftet med detta dokument är att 
beskriva grundprinciper för hantering av dagvatten inom kommunen. För att förbättra 
miljön samt minska risken för översvämning är det därför viktigt att hantera 
dagvattenfrågorna i ett tidigt skede då det oftast blir dyrare med dagvattenlösningar i 
efterhand. Genom att lyfta fram hushållning av naturresurser på ett tydligt sätt kan nya 
lösningar för såväl enskild samt allmän VA-försörjning utvecklas både ur ett ekonomisk och 
kvalitativt perspektiv. 

Dagvattenstrategin/policyn riktar sig i första hand till kommunens tjänstemän för att skapa 
en hållbar dagvattenhantering inom kommunen men även till fastighetsägare, 
verksamhetsutövare, exploatörer med flera. Dokumentet omfattar riktlinjer och 
användbara exempel på dagvattenlösningar som är applicerbara i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Definition - Vad är dagvatten? 

Dagvatten är det nederbördsvatten, det vill säga regn- och smältvatten, som inte tränger 
ned i marken, utan avrinner på markytan. (2§ SNFS 1994:7) Till skillnad från ytvatten 
såsom vattendrag, sjöar och våtmarker som i största utsträckning är permanenta, är 
dagvatten det vatten som är tillfälligt. Definitionen dagvatten används för det mesta i 
urbana miljöer. 

Dagvatten med höga halter av föroreningar ska alltid renas före utsläpp i recipient. Enligt 
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miljöbalken ska den som vidtar en åtgärd också genomföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått, för att åtgärden inte ska medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller alla typer av fastigheter.  

Lagstiftning och styrande dokument 

Omhändertagande av dagvatten är baserat på styrdokument från många nivåer. 
Dagvattenstrategin är inte ett lagligt bindande dokument, utan fungerar som ett stöd för 
samhällsbyggnadsplaneringen vid dagvattenfrågor. 

Plan- och bygglag, Miljöbalken och Lagen om allmänna Vattentjänster   
Det viktigaste styrinstrumentet för en bra dagvattenplanering är Plan- och bygglagen, PBL. 
Det gäller att i detaljplanerna fastställa riktlinjer och regler för dagvattenhanteringen. Det 
kan exempelvis gälla höjdsättning krav på lägsta marknivå för bebyggelse och begränsning 
av hårdgjorda ytor. Enligt PBL ska översiktsplanen (ÖP) ge vägledning för beslut om 
användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas 
och bevaras. ÖP är inte en bindande dokument. 

Enligt miljöbalken (MB) är dagvatten inom detaljplanelagt område att betrakta som 
avloppsvatten och ska omhändertas så att olägenheter för hälsa och miljö inte 
uppkommer. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är dagvatten definierat som avloppsvatten 
om det avleds från samlad bebyggelse, vilket enligt rättspraxis betyder runt 23-30 
fastigheter. Ett sådant område behöver inte vara detaljplanelagt. Lagen om allmänna 
vattentjänster ger inga möjligheter för VA-huvudmannen att ställa krav på reducering av 
flöde, rening etcetera. 

Vatten och översvämningsdirektiv  
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EY) reglerar hur och var dagvatten kan släppas ut till 
recipienter. Enligt ramdirektivet ska alla vattendrag ha nått god status 2021 (vissa 
undantag finns från detta), och den befintliga statusen får inte försämras. 
Översvämningsdirektivet (2007/60/EY) syftar till att minska och hantera 
översvämningsrelaterade risker för människors hälsa, miljö, infrastrukturer och egendom. 

Miljömål  
Svenska riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål som ska ge en långsiktig 
målbild för miljöarbetet och fungera som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl 
myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som näringslivets och andra aktörers. Det är 
främst två mål som berör dagvattenhanteringen: Levande sjöar och vattendrag samt 

Grundvatten av god kvalitet . Miljömålen är ett viktigt nationellt styrmedel, men är i sig 
inte juridiskt bindande.  

Vattenplan för Salems kommun 
Salems vattenplan stakar ut hur kommunen ska arbeta för att uppnå eller bibehålla god 

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

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

2019-08-15

6/26



Dnr KS/2019:11 

status på sina vattenförekomster, detta enligt EU:s vattendirektiv. Planen har även som 
ambition att återge vilka skyddsvärden som finns kopplade till kommunens yt- och 
grundvattenförekomster och på så sätt även bidra med att sprida kunskap. Planen 
representerar också ett nytt förhållningssätt till vattenvård i Sverige, där 
vattenförekomsternas tillstånd, snarare än administrativa gränser, är styrande. Något som 
är särskilt relevant i samband med exploatering och framtagandet av nya detaljplaner. 
Vattenplanen är uppdelad i två delar, i dessa hittar du följande: 

● Del 1: Klargör vattenplanens syfte och mål samt tydliggör en rad ämnesvisa
delmål. Del 1 ger också en övergripande bild över de vattendrag som helt eller
delvis finns inom kommunens gränser samt dess flödesriktning. I slutet av del 1
redogörs även ett antal förslag på åtgärder som bör prioriteras.

● Del 2: Går mer in i detalj på kommunens vattendrag och är mer inriktad på att
återge fakta. Del 2 syftar på så sätt till att både samla grundläggande information
men också upplysa kommunens tjänstemän om viktiga omständigheter att ta i
beaktande.

Dagvattenstrategi   
Dagvattenstrategin är kommunens eget styrmedel för att eftersträva en hållbar 
dagvattenförsörjning, vilket bland annat bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 
följs. Dokumentet ska vara ett stöd för samhällsbyggnadsplaneringen vad gäller 
dagvattenfrågor. I strategin fastställs de grundläggande principerna för hur 
dagvattenfrågorna ska behandlas. Syftet med att upprätta en dagvattenstrategi är att 
skapa en grund för genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva metoder för att 
hantera dagvatten. Dagvattenstrategin med dagvattenpolicy ska uppdateras och 
kompletteras vid behov. 

Recipienter och klimatförändringar 

Dagvatten från Salems tätorter leds till sjöarna Flaten, Uttran och Dånviken. Enligt 
länsstyrelsens vatteninformationssystem Sverige, VISS, är endast Uttran klassificerad 
enligt vattendirektivet, se bild 1. Flaten och Uttran är regelbundet kontrollerade av 
kommunen, för dess betydelse för landskapsbilden och friluftslivet. Recipientkontrollen 
har visat att vattnet är tydligt övergött och att sjön årligen drabbas av syrefria bottnar. 
Båda sjöarna påverkas till stor del av tillrinnande dagvatten. Dagvattenrecipienter utanför 
tätbebyggt område är Bornsjön och Tullan samt Mälaren i norr. 

Grundvattenförekomsterna S:t Botvid och norra delen av Uttran är recipienter av 
dagvatten från delar av tätorten Salem. Vattenkvaliteten i dessa får inte försämras då 
grundvattenförekomsten S:t Botvid ansluts till Bornsjön som är reservvattentäkt för stora 
delar av Stockholms län och grundvattenförekomsten norra delen av Uttran som är viktigt 
för Botkyrka kommuns reservvattenförsörjning. 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, så fastställer vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer 
med kvalitetskrav för alla vattenförekomster. För de vatten som riskerar att inte uppnå 
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god status behöver åtgärder vidtas. Statusen får inte försämras. 

Nederbörd innehåller föroreningar som kan orsaka miljöproblem i mark och 
vatten. I normala fall filtreras en del av föroreningarna bort i vegetation och 
markskikt medan dagvatten hålls kvar längre i vegetationsskiktet på obebyggda 
ytor. Genom att ytor görs ogenomsläppliga rinner vattnet av snabbt och 
därigenom drar det med sig föroreningar på väg ner till recipienten, samtidigt som 
det inte hinner släppa ifrån sig föroreningarna lokalt. De förorenade ämnen som kan finnas 
i dagvatten är fosfor och kväve, tungmetaller som bly, koppar, zink, kadmium, krom och 
nickel, suspenderat material med flera. 

Bild 1. Blå markering visar Uttrans avgränsningsområde. Uttran är statusklassificerad 
enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige). Statusklassificeringen är en bedömning av 
hur vattnet mår. Mer information om statusklassning finns på www.viss.lansstyrelsen.se 

Klimatförändringar kommer att innebära skillnader i årstidernas karaktär, i synnerhet 
temperatur och nederbörd. Det är troligt att fler intensiva väderhändelser som till exempel 
stora mängder nederbörd inträffar. Högre temperaturer kommer även förändra 
dynamiken och förekomsten av vatten. Detta kan till exempel innebära att det blir 
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vanligare med höga flöden även under vinterhalvåret. Översvämningskartering i Salem har 
visat att översvämningar på grund av ökade havsnivåer inte ska påverka kommunens 
tätorter signifikant. Till skillnad från översvämningsrisker relaterade till havsnivån, kan 
risker relaterade till översvämningar på grund av underkapacitet i befintliga 
dagvattensystem vid tätorter vara aktuella i Salem. Dagens ledningsnät är mestadels redan 
fullt utnyttjade och kapacitet för ytterligare påkoppling, samt ökande mängder av 
dagvatten saknas i många fall. På senare år har problematiken med långvarig torka lyfts 
upp, inte minst genom bevattningsförbud som en följd av detta. En annan konsekvens av 
detta är skador i form av marksättningar. För att förebygga dessa risker kan man lagra 
dagvatten lokalt exempelvis genom anläggande av regnvattentankar som kan användas till 
odlingsbevattning. 

Dagvattenhantering i olika skeden 

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering är det viktigt att dagvattenfrågorna tas upp 
tidigt i planprocessen. Nedan klargörs hur dagvattenfrågan ska adresseras i respektive 
skede. 

Översiktsplan 
Översiktsplanen ska ange kommunens ställningstagande i användningen av mark och 
vatten och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan ska 
innehålla följande: 

● Dagvattenutredning
● Utredning av geologiska förutsättningar
● Principer för dagvattenhantering, baserat på utredningar
● Beskrivning av recipienter för mottagande av dagvatten
● Kartläggning av lämpliga platser för dagvattenanläggningar
● Förklaring av kommunens verksamhetsområde för dagvatten
● Förutsättningar för gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark
● Principer för dagvattenhantering inom kommunens detaljplaner
● Skyfallskartering
● Redovisning av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster

Detaljplan  
Redovisning av hur eventuell fördröjning och rening av dagvatten från planområdet ska 
hanteras. Dagvattensystem ska i första hand vara baserat på hantering på plats och 
fördelning av belastning. Fördelning av belastning betyder att hantering ska ske så nära 
källan som möjligt, med åtgärder som liknar vattnets naturliga hydrologi, där till exempel 
fördröjning är ett naturligt steg. Denna tanke strävar bort från att leda dagvatten i 
ledningar rakt till recipienter och den punktbelastning det medför. Istället bör det strävas 
mot att integrera dagvattenhanteringen i planen för att berika miljön med avsikt på 
rekreation, biologisk mångfald etc. 

Preliminär utredning 
● Markens geologi och infiltrationskapacitet
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● Grundvattennivåer
● Detaljerade höjduppgifter och markering av lågpunkter inom planområdet
● Byggnaders lägsta golvhöjd
● Mängdberäkning för dagvattenutformning
● Kapacitetsanalys för befintligt ledningssystem
● Områden för fördröjning av dagvatten
● Sjöar, vattendrag och diken som är recipienter för områdets dagvatten
● Konsekvensbeskrivning utifrån påverkan på recipient, inklusive beskrivning av

recipienten
● Beräkningar ska utgå ifrån 10 respektive 100-årsregn
● Konsekvensbeskrivning av extremsituationer (minst 100-års-regn), inklusivt behov

för skyddsåtgärder för skydd av område och bebyggelse
● Utredning av ägare och ansvarsindelning av ledningssystemets delar
● Beräkningar av flöden och föroreningsmängder i dagvattnet före och efter

exploateringen samt efter föreslagna dagvattenåtgärder (med klimatfaktor 1,25)
● Förslag på lämpliga dagvattenåtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten

(LOD)
Riktlinjer 

● Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas
● Hårdgörning av ytor ska undvikas
● Utrymme för dagvattenlösningar ska säkerställas och genomförbara lösningar ska

identifieras

Bygglov, detaljprojektering & ABVA  
Under bygglovsprocessen ska frågan om dagvattenhantering lyftas upp i ett tidigt skede. 
Det ska finnas en kännedom om dagvattenstrategin och dagvattenpolicyn bland de 
sökande. Innan startbesked ges kan bygglovshandläggarna även kontrollera att 
dagvattenhanteringen finns med i den upprättade kontrollplanen, där den sökande visar 
vilka tekniska kontroller som ska göras för projektet. Dagvattenhanteringen följs sedan 
upp inför slutbesked där handläggaren säkerställer att byggherren har uppfyllt kraven. 

Konkreta åtgärder för dagvattenhantering på allmän plats och vägområde tas däremot 
fram i detaljprojekteringen. All detaljprojektering inom kommunen ska ske i enlighet med 
dagvattenstrategin och möjliga åtgärder ska granskas. 

Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggning 
innehåller riktlinjer för användning av VA-anläggningar, samt med förklaringar av 
ansvarsfördelningar. 

Ansvarsfördelning 

Enligt gällande lagstiftning har alla ansvar för att hantera dagvatten med försiktighet så att 
miljön inte skadas. Utöver kommunens ansvarsområde gäller ansvaret exempelvis 
fastighetsägare, Trafikverket, entreprenörer och/eller byggherrar. För hållbar 
dagvattenhantering krävs samarbete mellan alla involverade aktörer. Ansvarsfördelning i 
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Salems kommun är presenterad i bilaga 1. 

Dagvatten- olika lösningar 

Lokalt omhändertagande på privat mark  
Inom tomtmark ska olika former av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i första 
hand tillämpas, se bilaga 2 för exempel. Från hårdgjorda ytor som tak, asfaltytor med mera 
bör dagvattnet ledas till en lämplig infiltrationsyta, till exempel en gräsyta. 
Dagvattenledningar för bortledning av regnvatten från hårdgjorda ytor inom tomtmark ska 
i normala fall inte anläggas. Förutom att LOD minskar behovet av kapacitetsutrymme på 
ledningsnätet, fördröjer det och renar dagvattnet.  

Fördröjning nära källan  
Avvattning av allmänna ytor (såsom vägytor) utanför tomtmark skall så långt som det är 
möjligt ske med, se bilaga 2 för exempel:  

● Genomsläppliga beläggningar  
● Infiltration på gräsytor  
● Infiltration i stenfyllningar  
● Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt anlagda översvämningsytor  
● Dammar  
● Våtmarker  

Trög avledning  
På allmän platsmark ska långsam transport av dagvatten från de övre delarna av 
avrinningsområdet föredras i stället för traditionella rörsystem, se bilaga 2 för exempel.  

Samlad fördröjning  
För större upptagningsområden ska samlad fördröjning ske för att minska eller fördröja 
avrinningen, se bilaga 2 för exempel. 

Föroreningar i dagvatten 

Fastigheter eller verksamheter med högre halter av föroreningar är skyldiga att rena sitt 
dagvatten innan det släpps i dagvattensystemet. Omhändertagande och rening av 
dagvatten bör i så stor utsträckning som möjligt ske med naturliga reningsmetoder. Det 
finns en mängd olika sätt att rena dagvatten på, och anpassningen av rening till varje 
fastighet är viktig. Verksamhetsutövare bör därför alltid kontakta kommunens miljöenhet 
för samråd. 

Recipientens känslighet och status enligt vattendirektivet ska vara styrande vid bedömning 
om den tål ytterligare belastning av föroreningar. I vissa fall kan recipientens status 
motivera hårdare krav. Ett exempel kan vara där en recipients statusklassning enligt 
Vattendirektivet ändras på grund av dagvattnet så att miljökvalitetsnormen inte uppfylls. 
Recipientens kemiska och ekologiska status får inte försämras på grund av dagvattnet.  

Eftersom dagvatten är varierande till sin karaktär bör inte stickprover ligga till grund för 
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eventuella bedömningar. Istället rekommenderas flödesproportionell provtagning som ger 
mer representativa halter. Däremot är det inte alltid nödvändigt eller möjligt att provta ett 
dagvatten t.ex. vid planerade områden. Vid dessa tillfällen kan användningen av 
schablonhalter för beräkning av belastningen på recipient vara rekommenderat. 

Identifiering och åtgärder för källorna till olika föroreningar för att förbättra och stärka 
befintliga naturvärden i kommunens recipienter, se tabell 1, kräver fortsatt arbete. För att 
få renare recipienter bör förebyggande åtgärder främjas för att se till att föroreningarna 
inte hamnar i dagvattnet. Detta kan t.ex. ske genom att ställa krav på avfalls- och 
kemikaliehanteringen hos miljöfarliga verksamheter samt ställa tydliga krav på 
oljeavskiljare och reningsutrustning där det behövs. 

Tabell 1. Ämnen som förorenar dagvatten. 

Ämne  Påverkan på människor och 
natur 

Huvudsakliga lokala källor 
till spridning och förorening 
av dagvatten 

Bakterier  Kan ge problem vid 
badplatser. 

Bräddat avloppsvatten och 
djurspillning. 

Bly  Mycket giftigt för djur och 
människor. 

Skorstenskragar, fordon och 
infrastruktur (t ex blymönjade 
broar). 

DEHP (dietylhexylftalat)  Misstänkt reproduktionsrisk.  
Giftig. 

Mjukgörare i plast. 

Kadmium  Mycket giftigt för djur och 
människor. 

Fordon och som förorening i zink 
(byggnadsmaterial). 

Koppar Giftigt i låga halter för 
vattenlevande djur 
och växter. 

Takytor, fordonstrafik, t ex 
bromsbelägg. 

Krom Giftigt i låga halter för 
människor, djur och växter. 

Fordon och byggnader. 

Kvicksilver  
 
 

Mycket giftigt för människor, 
djur och växter. 

Varor som innehåller 
kvicksilver. Diffus spridning 
vid avfallshantering. 

Nickel  
 

Giftigt i låga halter för 
människor, djur och växter. 

Fordonstrafik t ex del i 
ytbeläggning. 

Nonylfenoletoxylater och 
nonylfenol 

Mycket giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka 
långtidseffekter i 

Komponent i biltvättmedel, 
andra rengöringsmedel, 
färgpastor m.m. 
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vattenmiljön. 

Näringsämnen  
 

Övergödning i sjöar och hav, 
orsakar bl.a. algblomning och 
ger upphov till syrebrist. 

Bräddat avloppsvatten, 
djurspillning och gödsling. 

Olja  
 

Skadligt för människor och 
djur. Giftigt för växter. 

Oljeutsläpp, trafik, läckage 
från fordon och cisterner samt 
trafikolyckor. 

PAH (polycykliska 
aromatiska 
kolväten) (naftalen, pyren, 
benz (a) pyren) 

Cancerogen och giftiga för 
människor. Giftigt för 
vattenlevande djur. 

Småskalig vedeldning, 
trafikavgaser och däck. 

PCB (polyklorerade 
bifenyler). Förbjudet i 
Sverige sedan 1995. 

Giftiga i låga halter för 
människor och 
djur. 

Fogmassor i byggnader, 
el.kondensatorer, kablar och 
transformatorer. 

Pentaklorfenol  
 

Mycket giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka 
långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Impregneringsämne för 
trästolpar. 

PFAS (perfluorerade 
alkylsyror) 

Reproduktionsstörande och 
misstänkt cancerframkallande 

Ytbehandling i många produkter, 
som kläder, skor, 
matförpackningar och 
stekpannor. Finns i brandskum 
och skidvalla,skönhetsprodukter, 
möbeltyg och elektronik. 

Platina  Giftigt i låga halter för 
människor, djur och växter. 

Katalysatorer i avgasrenare på 
fordon. 

Vägsalt  Negativ påverkan på växter. 
Kan påverka och förstöra 
vattentäkter. 

Halkbekämpningsmedel 

Växtbekämpningsmedel 
(pendimetalin, 
fenmedifam, 
glyfosat, tertbutylazin) 

Skadliga för människor och 
djur. Giftiga för växter. 

Växtbekämpningsmedel 

Zink  Giftigt för vattenlevande djur 
och växter. 

Byggnader, fordon och 
infrastruktur t ex stolpar. 
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För dig som fastighetsägare! 

Tak och fasader  
En fastighetsägare kan genom de materialval som görs påverka närmiljön och utsläppen 
från fastigheten. Genom att använda material som inte förorenar dagvattnet ökar 
förutsättningarna att uppnå de krav som ställs på rening av dagvatten från fastigheten. En 
insats som märks är användandet av tvättmedel, vid tak- och fasadtvätt, som är bra för 
miljön. Du är alltid välkommen att kontakta kommunens miljöenhet för rådgivning och 
information om vad som kan vara bra alternativ på just din fastighet. 

Biltvätt 
Tvätta inte bilen på gatan eller annan asfalterad yta. Tvättvattnet rinner då oftast ner i en 
dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen hamna orenat våra sjöar 
och i havet. Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller bland annat lösningsmedel från 
avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester. De flesta av dessa ämnen är 
skadliga för fiskar och andra vattenlevande djur och organismer. Om du gärna vill tvätta 
bilen hemma så är det bäst att göra det på gräs- eller grusyta långt bort från 
dagvattenbrunnar, diken och vattendrag. Använd alltid miljöanpassade bilvårdsprodukter. 
Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid en anläggning, automattvätt eller 
gör-det-själv-hall, som renar tvättvattnet och återanvänder det så att vi inte får 
lösningsmedel och oljerester till reningsverket. Anledningen till att vi inte vill ha dessa 
ämnen i reningsverken är att vi har som mål att kunna använda slam därifrån som 
växtnäringsmedel utan att riskera kvalitén på maten som odlas. 

Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel  
Bekämpningsmedel ska alltid användas med måtta och så att omgivningen inte påverkas 
negativt. Instruktioner för användning ska följa kemikalieinspektionens och tillverkarens 
rekommendationer samt gällande lagstiftning. Vid eventuella funderingar och frågor 
vänligen kontakta kommunens bygg- och miljöenhet. 

Golvbrunn i garage? 
Privata villagarage, som nyuppförs och ligger inom verksamhetsområde för vatten och 
avlopp ska som regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos fordonstvättar 
med extra reningssteg finns det ingen anledning för garage att ha golvavlopp kopplat till 
det kommunala spillvattennätet. Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas 
till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Det 
finns också en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/garaget vid kraftigt regn. Garage 
ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och 
grus. Finns det särskilda omständigheter (t.ex. yrkesmässiga ändamål) som gör att 
golvbrunn behövs i garaget ska oljeavskiljare installeras. Oljeavskiljaren ska uppfylla 
Salems kommuns riktlinjer för oljeavskiljare. Om garaget ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde ska miljöenheten göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder som 
kan vara nödvändiga. Brunnen ska inte vara kopplad till den enskilda avloppsanläggningen. 
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ANSVAR  Generellt  Planeringsskede  
Översiktsplan & detaljplan  

Bygg- och anläggningsskede  Driftskede  

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning  

Arbetets utförande enligt 
kommunfullmäktiges beslut om 
delegering 

   

Bygg och Miljö Bygg 
Bygglov som beviljas ska följa de 
principer som fastställts i 
dagvattenpolicy och detaljplan.  
Information om dagvattenpolicy 
ska ges till fastighetsägare vid 
bygglovsskede.  
Miljö 
Miljöbalkens mål (till exempel 
miljöövervakningen för 
recipientkontroll), miljöpåverkan, 
miljöstrategisk kunskap  

Tar del. Ekologisk och limnologisk 
kunskap.  

Övervakande myndighet mot 
fastigheter/VA. 

 

Exploatering  Dagvattenfrågan är med i 
exploaterings- och 
marköverlåtelseavtal. 

Tar del av dagvattenutredning. 
Hänsyn för dagvattenutrymme i 
avtal och förhandling.  
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Plan  Utredning och avvägning om 
marken är lämplig för sitt syfte 
med beaktande av 
dagvattenhantering och 
översvämningsrisk, samt att 
utrymme för lösningar finns.  

Ser till att dagvattenfrågor lyfts 
upp och utreds i början av 
planprocessen.  
 

  

VA  Planering, projektering, 
utbyggnad, förvaltning och 
skötselansvar av 
dagvattenanläggningar på allmän 
mark.  
Uppdatering av 
dagvattenstrategi/policy.  

Tar del. Teknisk kunskap.  Byggnation av VA och 
dagvattensystem inom 
verksamhetsområdet och enligt 
ABVA, samt dv-dammar.  

Underhåll av VA-system inom 
verksamhetsområdet enligt ABVA, 
samt dagvattendammar.  

Gata/Park  Planering, projektering, 
utbyggnad, förvaltning och 
skötselsansvar på allmän 
platsmark för dagvattenbrunnar, 
sopning, snöröjning och öppna 
dagvattenanläggningar.  

Tar del. Teknisk kunskap.  Byggnation av gator och 
allmänna platser.  

Underhåll av gator och allmänna 
platser, inklusive dagvattenbrunnar 
och diken.  

Fastighet  Byggande och underhåll inom 
fastigheter enligt dagvattenpolicy.  
Avledning av dagvatten på ett sätt 
som inte försvårar avledandet 
nedströms eller skadar grannarna. 

Tar del. Synpunkter på behov på 
kommunens fastigheter.  

Anläggningar inom fastigheten 
och dess funktionalitet 

Funktion, drift och underhåll av 
fördröjnings- och reningsanläggningar 
inom fastigheten, samt kvalitet på 
utgående vatten i anslutningspunkten 
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Kart- och mät Samarbete med VA att kartlägga 
dagvattensystemet. 

Fastighetsägare Deltagande i medborgardialog  
Byggande och underhåll inom 
tomtmark enligt dagvattenpolicy.  
Avledning av dagvatten på ett sätt 
som inte försvårar avledandet 
nedströms eller skadar grannarna. 

Tar del. Lokala kunskap / åsikter. Anläggningar inom fastigheten och 
dess funktionalitet. 

Funktion, drift och underhåll av 
fördröjnings- och 
reningsanläggningar, samt kvalitet på 
utgående vatten i 
anslutningspunkten. 

Privata exploatörer Redovisning av dvp uppföljning i 
samband med exploatering.  
Kostnader för dagvattenutredning 
under planprocessen.  

Tar del. Teknisk kunskap / åsikter. 

Verksamhetsutövare Se till att dagvattenproblem inte 
förorsakas av den verksamhet som 
bedrivs på fastigheten.  

Delat ansvar med fastighetsägare. 

Väghållare Avvattning. Tar del vid behov. 

Dikningsföretag Skötsel av diken och vattendrag som 
ingår i företaget.  

Tar del vid behov. 

Räddningstjänst Remisser. Tar del. Kunskap av risker för utflöde 
av förorenat släckvatten vid brand 
och utsläpp av kemikalier vid olyckor 
till/via dagvattensystem.  

Granskning av bygglov. Ansvarig myndighet vid brand och 
olyckor; tar hand av förorenat vatten 
på olycksplats.  
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BILAGA 2 

I. Lokalt omhändertagande på privat mark

Bild 1. Grönt tak. (1) 

Bild 2. Grönt tak. (2) 

Bild 3. och 4. Infiltration till gräsytan med stuprörsutkastare. (3) 
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Bild 5. Genomsläpplig beläggning. (4) 

 

Bild 6. Stenkista i tät jord. (5) 

 

Bild 7. Damm. (6) Bild 8. Uppsamling och återanvändning av takvatten för bevattning. (7) 
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II. Fördröjning nära källan 

Bild 9. Genomsläpplig beläggning. (8) 

 
Bild 10. Infiltration på gräsytor. (9) 

 
Bild 11. Infiltration i stenfyllningar. (10) 

 

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

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

 

2019-08-15

21/26



 

 

 

Dnr KS/2019:11 
 

 

 
Bild 12. Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt anlagda översvämningsytor. (9) 

 
Bild 13. Damm. (12) Bild 14. Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt anlagda 
översvämningsytor. (11) 

 
 

 

 

 

 

 

Bild 15. Damm. (9) 
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Bild 16. Våtmark. (13) 

III. Trög avledning 

 

BIld 17. Svackdicke. (9) Bild 18. Kanal (13) 

 

Bild 19. Kanal. (9) Bild 20. Svackdike. (10) 
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Bild 21. Bäck/dike. (14) 

IV. Samlad fördröjning

Bild 22. Mölle dagvattendamm i Salem. (15) 
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Bild 23. Garnuddens våtmark i Salem. (16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 24. Sjön Uttran i Salem. (17) 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 100 KS/2018:160 - 000

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

Anders Klerkefors (R) yrkar i en motion väckt 2018-04-10 att kommunen ska ta fram en 
trafiksäker lösning vid Hagaporten samt eftersträva en separering av gående. Motionen yrkar 
även att biltrafiken ska anpassa sig till de gående genom att anordna en lösning i form av en 
midja likt den vid busshållplatsen på Uttringevägen och vid utfart Sandbäcksvägen vid 
Lustigknopp genom att ett körfält avsätts till gående och cyklister och ett till motorfordon. 
Gatuenheten har gjort en trafikmätning vid Hagaporten under en vecka i maj 2019. Under 
denna veckan körde ca 10 000 fordon genom Hagaporten, jämt fördelade i båda riktningarna. 
Det varierar från ca 800 - 1800 fordon/dag. Fordonen hade en medelhastighet på 27 km/h. 
Mycket trafik till och från infartsparkeringen passerar genom Hagaporten.

Utifrån trafikmätningen anser gatuenheten att Hagaporten är en relativt trafikerad passage 
för biltrafik. Gatuenheten anser att passagen bör vara dubbelriktad för fordon så att det inte 
uppstår trafikstockningar. För gångtrafik finns istället tunneln vid Rönninge station inte långt 
från Hagaporten. Under perioden 2000-2019 har inga skador rapporterats vid Hagaporten.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har uppdragit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att sätta upp skyltar som informerar gångtrafiken om 
gångtunneln i Rönninge centrum samt en skylt som informerar bilisterna om försiktighet och 
att gångtrafik kan förekomma i Hagaporten.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 5 juni 2019 § 81. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden
Maria Trap (R) yrkar i första hand återremiss för att ta fram en vidgad ambition för 
trafiksäkerhet och i andra hand bifall till motionen. Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på 
Maria Traps (R) yrkande om återremiss. 

Petter Liljeblad (L), Björn Kvist (M) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till 
beslut. 

Proposition
Ordföranden ställer Maria Traps (R) yrkande om återremiss mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Ordföranden konstaterar därefter att 
enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med det. 

8
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ 100 (forts)

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 81 KS/2018:160

Svar på motion, Trafiksäkerhet vid Hagaporten, väckt av 
Anders Klerkefors (R)

Motionen beskriver att Hagaporten idag är en trång passage för bilister, cyklister och gående 
och att många idag upplever den som farlig.

Anders Klerkefors, (R), yrkar i en motion väckt 2018-04-10 att kommunen ska ta fram en 
trafiksäker lösning  vid Hagaporten samt eftersträva en separering av gående. Motionen 
yrkar även att biltrafiken ska anpassa sig till de gående genom att  anordna en lösning i form 
av en midja likt den vid busshållplatsen på Uttringevägen och vid utfart Sandbäcksvägen vid 
Lustigknopp genom att ett körfält avsätts till gående och cyklister och ett till motorfordon.

Gatuenheten har gjort en trafikmätning vid Hagaporten under en vecka i maj 2019. Under 
denna veckan körde ca 10 000 fordon genom Hagaporten, jämt fördelade i båda riktningarna. 
Det varierar från ca 800 - 1800 fordon/dag. Fordonen hade en medelhastighet på 27 km/h. 
Mycket trafik till och från infartsparkeringen passerar genom Hagaporten.

Utifrån trafikmätningen anser gatuenheten att Hagaporten är en relativt trafikerad passage 
för biltrafik. Gatuenheten anser att passagen bör vara dubbelriktad för fordon så att det inte 
uppstår trafikstockningar. För gångtrafik finns istället tunneln vid Rönninge station inte långt 
från Hagaporten. Under perioden 2000-2019 har inga skador rapporterats vid Hagaporten.

Gatuenheten förordar att skyltning sätts upp som informerar gångtrafiken om gångtunneln i 
Rönninge centrum samt en skylt som informerar bilisterna om försiktighet och att gångtrafik 
kan förekomma i Hagaporten.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att att avslå
motionen.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att sätta upp skyltar enligt förvaltningens förslag.

______________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Gatuenheten
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2019-05-27

Dnr KS/2018:160
1 av 2

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatu- och trafikingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om trafiksäkerhet vid Hagaporten

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att att 
avslå motionen. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att sätta upp skyltar enligt förslaget som 
beskrivs i denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet
Motionen beskriver att Hagaporten idag är en trång passage för bilister, cyklister och 
gående och att många idag upplever den som farlig.

Anders Klerkefors, (R), yrkar i en motion väckt 2018-04-10 att kommunen ska ta fram en 
trafiksäker lösning  vid Hagaporten samt eftersträva en separering av gående. Motionen 
yrkar även att biltrafiken ska anpassa sig till de gående genom att  anordna en lösning i 
form av en midja likt den vid busshållplatsen på Uttringevägen och vid utfart 
Sandbäcksvägen vid Lustigknopp genom att ett körfält avsätts till gående och cyklister och 
ett till motorfordon.

</BeslutsText>
Gatuenhetens bedömning 
Gatuenheten har gjort en trafikmätning vid Hagaporten under en vecka i maj 2019. Under 
denna veckan körde ca 10 000 fordon genom Hagaporten, jämt fördelade i båda 
riktningarna. Det varierar från ca 800 - 1800 fordon/dag. Fordonen hade en medelhastighet 
på 27 km/h. Mycket trafik till och från infartsparkeringen passerar genom Hagaporten.

Utifrån trafikmätningen anser gatuenheten att Hagaporten är en relativt trafikerad passage 
för biltrafik. Gatuenheten anser att passagen bör vara dubbelriktad för fordon så att det 
inte uppstår trafikstockningar. För gångtrafik finns istället tunneln vid Rönninge station inte 
långt från Hagaporten. Under perioden 2000-2019 har inga skador rapporterats vid 
Hagaporten.

Gatuenheten förordar att skyltning sätts upp som informerar gångtrafiken om gångtunneln 
i Rönninge centrum samt en skylt som informerar bilisterna om försiktighet och att 
gångtrafik kan förekomma i Hagaporten.

Finansiering
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Finansiering inte aktuellt.

Christina Lood Per-Johan Hurtig
Förvaltningschef MSB Gatuchef

Bilagor
1. M

otion om trafiksäkerhet vid Hagaporten, (RP)

Delges
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Motion, Kommunfullmäktige 

D.;num: 2018-04·10 

ROl'ln lngepilrtiet. Anders Klerkefors 

Hauporten, t rafksäkemet 

Hilgaporten:ir vägtunneln Hagilvägel'\ under j!irnv~ge l'\. Idilg trafikeras den av ett stort 
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b~de gående och cyklister tunneln för att U sig bl.a. t ill Garnudden, tennlshallt n och 
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Ml!d hänv!snin, till ovanstiende yrkas 

• Att en trafiksäkerlösrlil1g för sAv~1 bili ste r, cykliste r och gående tas fram 
• Att en scpoarering av gJer'\de eher$lrävas 
• Att bil artrilfiken får inpassa sig t ill gående genom at! en midja typ lösrllng vid 

busshå ll plills pi Uttriniev~8en och vid utf. rt Sanbikksdväaen vid Lustlgkno pp 
anordnas. Har ~r det nog att föredra att ett körfalt avsätts IHI gående och cyHste r 
och ett t ill motorfor don. 

Anders Klerkefors 
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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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 101 KS/2017:329 - 101

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.
Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla träd. 
Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i 
kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan till Länsstyrelsen i 
Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 där vidtagna åtgärder för bifallna 
motioner redovisas.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

9
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet
Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs 
en årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla 
träd. Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla 
träd i kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och 
kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan 
till Länsstyrelsen i Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter. 

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, 
antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av  bifallna motioner.

Bifallna motioner 2017-2019
Den 28 september 2017 § 46 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Digitala 
handlingar i kommunens nämnder”,  väckt av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 
med hänvisning till att digitala handlingar ska utgöra ett komplement till pappersutskick. 
Flertal av kommunens nämnder har digitala utskick via länk på webbsidan eller e-post som 
ett komplement till pappersutskick.

Den 14 december 2017 § 59 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen 
“Dokumentera Salems kommuns förändring och utbyggnad”, väckt av Tommy Eklund (S). 
Projektet resulterade i utställningen “Salem snapshots” på Salems biblioteket under 



TJÄNSTESKRIVELSE
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Dnr KS/2017:329
2 av 2

sommaren 2019.

Den 14 december 2017 § 60 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen 
“Kommunala anslagstavlor”, väckt av Mats Nittve (MP). Regler för affischering finns 
framtagna på kommunens webbsida samt adresser för kommunens 11 anslagstavlor. 

Den 16 juni 2018 § 29 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Utökning av 
feriearbeten mot föreningsverksamheten”, väckt av Sanna Jansson Wiberg (V) avseende 
möjligheten att utvidga verksamhetsområdet för feriearbetet till att även omfatta 
föreningslivet. Under sommaren 2019 erbjöds feriearbetare platser inom kommunen, 
näringslivet och föreningslivet. 

På samma sammanträde § 30 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen “Giftfritt 
virke vid byggnation av lekplatser”, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C). Med 
bifallet fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
virke vid byggnation av lekplatser. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkände den 13 
mars 2019 riktlinjer för giftfritt material vid byggnation av lekplatser.

Två bifallna motioner har ännu inte verkställts. Den 21 februari 2019 § 5 beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla motionen “Tak för skuldbörda”, väckt av Mats Nittve (MP). 
Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att i samband med kommande översyn av kommunens 
mål föreslå ett eller flera mål kopplade till kommunens betalningsförmåga. Översynen av 
målarbetet pågår. 

Den andra motionen, “Porrfilter i skolor”, väckt av Håkan Paulsson (KD) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla den 13 juni 2019 § 24. Porrfiltret beräknas vara på plats 
under hösten och de tekniska förutsättningarna för detta utreds. 

Beroende på motionen har återrapportering eller information om de konkreta resultaten 
kommuniceras antingen till verkställande nämnden eller utskott eller via webbsidan. Alla 
motioner har eller är på väg att verkställas. 

År 2017 bifölls tre motioner, 2018 bifölls två motioner och i skrivande stund 2019 har två 
motioner bifallits. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande 
kommunikationsvägar, antingen formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller 
via webbsidan är en tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av de 
bifallna motionerna. 

</BeslusText>
Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motion - Uppföljning av bifallna motioner
Delges
Arkiv



2017-09-25

Motion om uppföljning av bifallna motioner

För fem år sedan biföll kommunfullmäktige en motion från MP, avseende fällning av ett antal 
träd i Garnudden. Idag är enda resultatet av detta bifall ett sprayat kryss på några träd i området. 
Detta är störande av flera skäl. Intentionerna i motionen har inte förverkligats, men framförallt 
har beslut i kommunfullmäktige inte följts.

Miljöpartiet yrkar därför

- Att det görs en årlig uppföljning av det konkreta resultatet av bifallna motioner i
kommunfullmäktige.

För Miljöpartiet

_______________________________________________________________

Mats Nittve
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Kommunfullmäktige 

…..……….       ….……… 

Ordf. sign.       Just. sign.

KF § 57

Inkomna motioner, interpellation och frågor

Inkomna motioner

Motion - Tak för skuldbörda, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Solpaneler på ishallen, väckt av Mats Nittve (MP)

Inkomna frågor

Sanna Jansson Wiberg (V) frågar socialnämndens ordförande Elisabeth Bovin Exner (M) om 
ensamkommande unga i asylprocess, se bilaga 7.

Kommunfullmäktiges beslut

1.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna för beredning. 

Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 102 KS/2018:78 - 101

Svar på motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia 
Franzén (L)

Mia Franzén (L) väckte motionen “Flytt av kommunens grusdeponi” vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 februari 2018. Motionären anser att området Fruängen/Gråstena har 
en olycklig placering som förhindrar integration av området med övriga kommunen. 
Kommunens sand- och grusdeponi ligger som infart till området vilket ger tung trafik och 
buller som följd. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott och bygg- och miljönämnden bedömer att uppdraget om 
utredning bör ingå eller genomföras i samarbete med plan- och exploateringsenheten i och 
med upprättande av detaljplan för Rönninge kungsgård, plan 81-57. Marken som idag 
används som kommunalt upplag och ligger inom planerat detaljplaneområdet har tidigare 
varit avfallsdeponi. Med hänvisning till planprogrammet ska arbetet med detaljplanen utreda 
om befintlig industritomt kan användas för bostäder eller annan verksamhet. Innan slutgiltig 
markanvändning kan föreslås måste även utredning ske, och innan ny upplagsfastighet tas i 
anspråk måste ny lokalisering av denna utredas och möjliggöras. Frågan kommer att tas upp 
tidigt i detaljplaneprocessen.

Behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 mars 2019 § 25 samt på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019 § 8. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (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 anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

10
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 8 KS/2018:78 

Svar på motion. Flytt av kommunens grusdeponi

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden har fått i uppdrag att 
yttra sig över en motion från Liberalerna gällande utredning om flytt av kommunens 
grusdeponi. Liberalerna menar att området Fruängen/Gråstena har en olycklig placering som 
förhindrar integration av området med övriga kommunen. Kommunens sand- och grusdeponi 
ligger som infart till området vilket ger tung trafik och buller som följd.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på “Motion om flytt av kommunens grusdeponi” 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen 
ska anses besvarad med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16. 

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden har fått i 
uppdrag att yttra sig över en motion från Liberalerna gällande utredning om flytt av 
kommunens grusdeponi. Liberalerna menar att området Fruängen/Gråstena har en 
olycklig placering som förhindrar integration av området med övriga kommunen. 
Kommunens sand- och grusdeponi ligger som infart till området vilket ger tung trafik och 
buller som följd. 

I motionen nämns att Dånviksvägen och Fruängsvägen som saknar gång- och cykelvägar 
leder till en osäker trafiklösning för boende i området och besökare till Ersboda 4H-gård. 

I översiktsplanen föreslås en alternativ användning av industritomten till bostäder eller 
annan verksamhet. Liberalerna önskar att grusdeponin flyttas till en mindre central och 
mer trafiksäker plats i kommunen för att frigöra marken. Oron för trafikfarliga tillbud 
skulle då minska liksom trivselfaktorn för de boende öka. I motionen föreslås att ett 
förslag om alternativ tomt för kommunens grusdeponi ska tas fram. 

Motionen föreslår även en utredning av kostnaden för en flytt av deponin kontra 
utebliven exploateringsvinst för den gamla tomten. Liberalerna menar att 
exploateringsvinster möjliggör eventuell hyra eller köp samt iordningställande av ny 
deponiyta på annan plats, t.ex. området mellan Hallsta Gård och Salemsvägen. Behovet 
att göra de smala vägarna till området mer trafiksäkra för gång- och cykeltrafikanter 
menar Liberalerna är goda skäl till att flytta deponin. 

Gatuenhetens bedömning 

Gatuenheten bedömer att uppdraget om utredning bör ingå eller genomföras i 
samarbete med plan- och exploateringsenheten i och med upprättande av detaljplan för 
Rönninge kungsgård, plan 81-57. Marken som idag används som kommunalt upplag och 
ligger inom planerat detaljplaneområdet har tidigare varit avfallsdeponi. Med hänvisning 
till planprogrammet ska arbetet med detaljplanen utreda om befintlig industritomt kan 
användas för bostäder eller annan verksamhet. Innan slutgiltig markanvändning kan 
föreslås måste även utredning ske, och innan ny upplagsfastighet tas i anspråk måste ny 
lokalisering av denna utredas och möjliggöras. Frågan kommer att tas upp tidigt i 
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detaljplaneprocessen. 

Då utredning både i översiktsplan och inom planprogram för Rönninge kungsgård redan 
föreslagits bedömer gatuenheten att motionen bör anses besvarad med hänvisning till 
att om eventuellt utredning ska genomföras, ska det ske i samband med upprättande av 
detaljplanen. Om ny markanvändning föreslås är det väsentligt att hitta en alternativ 
placering för deponin. Gatuenheten vill säkerställa att utredning genomförs med relevant 
syfte för hela detaljplanen liksom för kommunens verksamhet.  

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om flytt av kommunens deponi, väckt av Mia Franzén, Liberalerna 2018-02-20

Delges 

Kommunfullmäktige 
Arkiv 



Salems 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

2019-03-12 
8 av 21 

Bygg- och miljönämnden 

BoM § 25 Dnr. PEX/2019:12 

Svar på IIMotion om flytt av kommunens grusdeponi" 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genom bygg- och miljö nämnden fått i 
uppdrag att yttra sig över en motion från Liberalerna gällande utredning om flytt av 
kommunens grusdeponi . Liberalerna menar att området Fruängen/Gråstena har en 
olycklig placering som förhindrar integration av området med övriga kommunen. 
Kommunens sand- och grusdeponi ligger i början av Fruängsvägen och ger tung trafik och 
buller som följd. 

I motionen nämns att Dånviksvägen och Fruängsvägen saknar gång- och cykelvägar, vilket 
leder till en osäker trafiklösning för boende i området och besökare till Ersboda 4H-gård. 

I översiktsplanen föreslås en alternativ användning av industritomten till bostäder eller 
annan verksamhet. Liberalerna önskar att grusdeponin flyttas till en mindre central och 
mer trafiksäker plats i kommunen för att frigöra marken. Oron för trafikfarliga tillbud 
skulle då minska liksom trivselfaktorn för de boende öka. 

Motionen föreslår även en utredning av kostnaden för en flytt av deponin kontra utebliven 
exploateringsvinst för den gamla tomten. Liberalerna menar att exploateringsvinster 
möjliggör eventuell hyra eller köp samt iordningsställande av ny deponiyta på annan plats, 
till exempel området mellan Hallsta Gård och Salemsvägen. Behovet att göra de smala 
vägarna till området mer trafiksäkra för gång- och cykeltrafikanter menar Liberalerna är 
goda skäl till att flytta deponin. 

För mer informatioQ se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2019-02-05. '. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 

I samband med framtagande av detaljplan för Rönninge kungsgård utreds frågan om flytt 
av kommunens deponi/upplag. En miljöteknisk markundersökning har avropats för att 
utreda förutsättningarna för bostadsändamål. utredningen kommer att titta på 
föroreningar och eventuella behov av saneringsåtgärder för att marken ska vara lämplig 
för bostäder. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder parallellt alternativ 
lokalisering av kommunens deponi/upplag. Med hänvisning till ovanstående bedömer 
plan- och exploateringsenheten att motionen är besvarad. 

Ordförandens förslag till beslut 

Bygg- och miljö nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses som 
besvarad med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05. 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ordf. sign. Just. sign. 



Bygg- och miljönämnden 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-03-12 
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Ordf. sign. Just. sign. 



Salems 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygg- och Miljönämnden 

Svar på "Motion om flytt av kommunens grusdeponi" 

Förslag till beslut 
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Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05. 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genom bygg- och miljönämnden fått i 
uppdrag att yttra sig över en motion från Liberalerna gällande utredning om flytt av 
kommunens grusdeponi. Liberalerna menar att området Fruängen/Gråstena har en 
olycklig placering som förhindrar integration av området med övriga kommunen. 
Kommunens sand- och grusdeponi ligger i början av Fruängsvägen och ger tung trafik och 
buller som följd. 

I motionen nämns att Dånviksvägen och Fruängsvägen saknar gång- och cykelvägar, vilket 
leder till en osäker trafiklösning för boende i området och besökare till Ersboda 4H-gård. 

I översiktsplanen föreslås en alternativ användning av industritomten till bostäder eller 
annan verksamhet. Liberalerna önskar att grusdeponin flyttas till en mindre central och 
mer trafiksäker plats i kommunen för att frigöra marken. Oron för trafikfarliga tillbud 
skulle då minska liksom trivselfaktorn för de boende öka. 

Motionen föreslår även en utredning av kostnaden för en flytt av deponin kontra . • 
utebliven exploateringsvinst för den gamla tomten. Liberalerna menar att 
exploateringsvinster möjliggör eventuell hyra eller köp samt iordningställande av ny 
deponiyta på annan plats, till exempel området mellan Hallsta Gård och Salemsvägen. 
Behovet att göra de smala vägarna till området mer trafiksäkra för gång- och 
cykeltrafikanter menar Liberalerna är goda skäl till att flytta deponin. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 

I samband med framtagandet av detaljplan för Rönninge kungsgård utreds frågan om flytt 
av kommunens deponijupplag. En miljöteknisk markundersökning har avropats för att 
utreda förutsättningarna för bostadsändamål. Utredningen kommer att titta på 
föroreningar och eventuella behov av saneringsåtgärder tör att marken ska vara lämplig 
för bostäder. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder parallellt alternativ 
lokalisering av kommunens deponin/upplag. Med hänvisning till ovanstående bedömer 
plan- och exploateringsenheten att motionen är besvarad. 



Finansiering 

Ej aktuellt. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Bilagor 

Sofia Granström 
Plan- och exploateringschef 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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1. Motion om flytt av kommunens deponi, väckt av Mia Franzen, Liberalerna 2018-02-20 

Delges 

Kommunfullmäktige 
Arkiv 

.. . . 



I. 
SALEMS KOMMUN 

Kommunstyrel sen 

2018 -02- 2 1 

Uberalerna Diarien 
}::.S - • l 01 

2018-02-20 

Motion om 

flytt av kommunens grusdeponi 

I samband med översiktsplan 2030 har vi liberaler lyft 
området Fruängen/Gråstena främst med tanke på områdets 
olyckliga placering som förhindrar integration av 
Fruängsområdet med övriga kommunen. 

Vid Fruängsområdets infart ligger en industritomt samt 
kommunens egen sand-och grusdeponi med mycket tung 
trafik och buller som följd. 

Detta område har sin tillfart över de smala vägarna 
Dånviksvägen och Fruängsvägen som båda saknar g/c-väg. 
Området bebos av många barnfamiljer och därtill kommer 
besökare till Ersboda 4H-gård att passera såväl industritomt 
som deponi. 

Detta är inte en trafiksäker lösning för varken boende eller 
besökare, dessutom förfulas området. 

I översiktsplanen har föreslagits alternativ användning av 
industritomten till bostäder eller dylikt, men grusdeponin 
ligger kvar. Vi liberaler vill att grusdeponin flyttas till en 
mindre central och mer trafiksäker plats i kommunen för att 
frigöra mark för t ex bostäder. Samtidigt skulle oro för 
trafikfarliga tillbud minska och trivselfaktorn för de boende i 
området väsentligt öka. 



Detta skulle bli ett lyft för hela Fruängen/Gråstenaområdet. 
En exploateringsvinst möjliggör ev hyra eller köp samt 
iordningsställande av ny deponiyta på annan plats, t ex 
området mellan Hallsta gård och Salemsvägen. Även behovet 
av att göra de smala vägarna mer trafiksäkra för gång- och 
cykeltrafikanter menar vi är goda skäl till att flytta deponin. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

attlåta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå 
alternativ tomt för kommunens grusdeponi och utreda 
kostnaden för en flytt kontra utebliven exploateringsvinst för 
den gamla tomten. 

Mia Franzen ( L ) 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 9

Inkomna, motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner

Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och tolerans för olikheter, väckt av Mia Franzén 
(L)
Motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Solceller på kommunens fastigheter, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C)
Motion - Samåkningsparkering, väckt av Mats Nittve (MP)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslut  
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

______________________

Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 103 KS/2018:77 - 101

Svar på motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av 
Mia Franzén (L)

Mia Franzén (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta utreda kostnaden för
att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är att invånare tryggt ska
kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i skogsspår. Förslaget
innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan existerande belysning 
längs med befintliga gång- och cykelstråk.

Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens tekniska utskott ser att tryggheten är 
väsentlig för medborgarna. Detta avspeglas i trygghetsmätningar, medborgarfrågor mm. 
Även de som väljer att motionera i form av egen motion med löpning, powerwalk mm söker 
möjligheter att gör det på ett trygg sätt, ex i form av grupp, gärna på bra upplysta platser 
mm. Ett trygghetsspår stimulerar därför möjligheterna att motionera. Det ger en ökad
tillgänglighet om det är nära, tryggt och enkelt att motionera. Det är en positivt inslag för
folkhälsoarbetet. Kommunens motionärer använder sig både av kommunens elljusspår och
de upplysta gång- och cykelvägarna.

Kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnden anser att motionen är 
besvarad med hänvisning till redogörelsen för motiven liksom för utförandet av en utredning 
av kostnaderna.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 september 2018 § 
40 samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 oktober 2018 § 98. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (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 anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 98 KS/2018:77

Svar på motion. Trygghetsspår i Salems kommun 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta utreda kostnaden för 
att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är att invånare tryggt ska 
kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i skogsspår. Förslaget 
innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan existerande belysning längs 
med befintliga gång- och cykelstråk. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen anser att 
motionen är besvarad med hänvisning till redogörelsen för motiven liksom för utförandet av 
en utredning av kostnaderna. 

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-08-15. 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på Motion om trygghetsspår i Salems kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott respektive kultur- och fritidsnämnden beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta utreda 
kostnaden för att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är att 
invånare tryggt ska kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i 
skogsspår. Förslaget innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan 
existerande belysning längs med befintliga gång- och cykelstråk. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen anser att 
motionen är besvarad med hänvisning till redogörelsen för motiven liksom för utförandet 
av en utredning av kostnaderna. 

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har fått i 
uppdrag att yttra sig över en motion från Liberalerna gällande utredning av kostnaden för 
att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är framförallt att invånare 
tryggt ska kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i skogsspår. 
Förslaget innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan existerande 
belysning längs med befintliga gång- och cykelstråk. Motionsspåret ska ha en mjuk 
beläggning och vara ordentligt upplyst.  

Motionen nämner möjligheten att uppkalla trygghetsspåret efter Kajsa Berg, ex 
“Trygghetsspår Kajsa”. Kajsa Berg är ultradistanslöpare och erhöll 2014 Salems kommuns 
idrottsstipendium. Hon har fyra gånger vunnit EM i ultramaraton (100 km löpning) och 
tre gånger VM-silver. 

Idag finns två stycken motionsspår i kommunen Garnuddsspåret (start vid tennishallen 
går mot Möllebadet och nära sjön Uttran) och Rönninge motionsspår (start nära 
Salemsvallen ut i skogen mot Hallstavägen). De båda spåren är 2,5 km långa och har 
grusbeläggning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att tryggheten är väsentlig för medborgarna. Detta 
avspeglas i trygghetsmätningar, medborgarfrågor mm. Även de som väljer att motionera 
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i form av egen motion med löpning, powerwalk mm söker möjligheter att gör det på ett 
trygg sätt, ex i form av grupp, gärna på bra upplysta platser mm. Ett trygghetsspår 
stimulerar därför möjligheterna att motionera. Det ger en ökad tillgänglighet om det är 
nära, tryggt och enkelt att motionera. Det är en positivt inslag för folkhälsoarbetet. 
Kommunens motionärer använder sig både av kommunens elljusspår och de upplysta 
gång- och cykelvägarna. 

Förutsättningar för genomförande 
Gatuenheten bedömer att en kostnadsutredning kräver tillskapande av ett projekt för 
utredning av förutsättningarna för anläggandet av ett trygghetsspår. Underlag behövs i 
form av beslut om placering och sträckning av spåret. Kompletterande infrastruktur i 
form av belysning och skyltning, liksom projektering av markarbeten behöver 
genomföras. Gatuenheten uppskattar att en sådan omfattande utredning till en kostnad 
om ca 100 tKr. För området kring centrala Salem kan breddning av befintlig separerat 
gång- och cykelvägnät komma att göra intrång i privat fastighetsmark vilket troligen 
medför stora kostnader vid utbyggnad. Gång- och cykelvägnätet i centrala Rönninge är ej 
separerat och anläggning av ett trygghetsspår kommer att avsevärt påverka befintlig 
infrastruktur.  

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Christina Lood 
Förvaltningschef Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Rolf Johansson 
Förvaltningschef Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Bilagor 

1. Motion om Trygghetsspår i Salems kommun, Liberalerna

Delges 

Kommunfullmäktige 
Arkiv 



Salems 
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Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 40 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-06 
10 av 11 

Dnr. KFN/2018:37 

Svar på motion om trygghetsspår i Salems kommun 
Mia Franzen (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta utreda kostnaden 
för att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är att invånare tryggt 
ska kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i skogsspår. 
Förslaget innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan existerande 
belysning längs med befintliga gång- och cykelstråk. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att tryggheten är väsentlig för medborgarna. Detta 
avspeglas i trygghetsmätningar, medborgarfrågor mm. Även de som väljer att motionera i 
form av egen motion med löpning, powerwalk mm söker möjligheter att göra det på ett 
tryggt sätt, ex i form av grupp, gärna på bra upplysta platser mm. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har fått i 
uppdrag att yttra sig över motionen och anser motionen besvarad med hänvisning till 
redogörelsen för motiven liksom för utförandet aven utredning av kostnaderna. Miljö
och samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar kostnaderna för att utreda trygghetsspåret 
till 100 tkr. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsexpediering: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Ordf. sign. 



SAl EMS KOMMUN 
Kommunsfyreisen 

2018 -02- 2 1 

Diorienr 

Uberalerna 

Salem 2018-02-20 

Motion om 

Trygghetsspår i Salems kommun 
Salem är den lilla, nära kommunen, där det ska vara bra och tryggt att växa upp 
och bo under hela livet. Kommun har idag två områden med anlagda 
motionsspår. Ett i Garnuddens friluftsområde och ett i Rönninge friluftsområde. 
Båda dessa områden är belagda i skogsmiljö och kan därför vara en otrygg miljö 
för en ensam motionär. Motionsspåren ligger dessutom en bit från central 
bebyggelse och kan därför vara krångliga att nå för den som ej kan köra bil dit. 

Liberalerna föreslår därför att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till 
redan existerande belysning längs med befintliga gång- och cykelstråk. 
Motionsspåret ska ha en mjuk beläggning och vara ordentligt upplyst. 

Vi liberaler vill därför att det anläggs ett första trygghetsspår någonstans i Salems 
kommun, gärna i samband med planering av nytt bostadsområde, utifrån tanken 
att man tryggt ska kunna motionera mitt iJgenom ett bostadsområde istället för i 
skogsspår. Om Kajsa Berg, vår långdistanslöpare, samtycker skulle trygghetsspåret 
kunna döpas efter henne, exempelvis" Trygghetsspår Kajsa"(alternativt 
"Kajsa-löpet"), i anslutning till trygghetsspåret bör i så fall finnas uppsatt 
information om vem Kajsa Berg är. 

Vår liberala vision är att det ska finnas motionsspår som slingrar sig genom de 
centrala delarna i såväl Rönninge som Salem i framtiden. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att kostnaden för att anlägga ett Trygghetsspår ( som skulle kunna ges namn efter 
Kajsa Berg, om hon samtycker till detta) centralt i Salems kommun utreds. Även 
ensamma personer ska tryggt kunna motionera på upplyst plats i sin närmiljö. 

~-~~ 
Mia Franzen ( L ) 



PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 9

Inkomna, motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner

Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och tolerans för olikheter, väckt av Mia Franzén 
(L)
Motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Solceller på kommunens fastigheter, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C)
Motion - Samåkningsparkering, väckt av Mats Nittve (MP)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslut  
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

______________________

Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 104 KS/2018:202 - 330

Svar på motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i 
Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny 
Jörlén (C)

Ankie Bosander och Gunny Jörlén (C ) har lämnat en motion om att en bänk med en sittande 
staty av Wilhelmina af Tibell iordningställs, i likhet med den staty i Filipstad av Nils Ferlin. 
Detta som en del av den konstnärliga utsmyckningen av torget.
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019. Ärendet behandlades på 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 maj 2019 § 33 samt på kommunstyrelsens 
tekniska utskott den 5 juni 2019 § 82. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uttalade följande: 

“Kommunen har anslagit ansenliga belopp för utsmyckning i Rönninge torg och centrum, 
inklusive rondellen. En staty av Wilhelmina af Tibell skulle, enligt Kultur- och 
Fritidsförvaltningen, kosta ca 700 000 kr. I dagarna behandlas ett förslag om att anslå 
ytterligare 13,7 mnkr till Rönninge centrums ombyggnad för att inrymma redan tidigare 
beslutade investeringar på torget samt dessutom åtgärder på gator och vägar m m.
När det gäller kommunens satsningar på konstnärlig utsmyckning ligger en tydlig tyngdpunkt 
på Rönninge centrum. När kommunen nu går in i ett svårare ekonomiskt läge samtidigt som 
kommunens konstnärliga uppmärksamhet måste falla på hela Salems kommun måste 
ytterligare satsningar i Rönninge centrum anstå. Däremot bör kommunen skaffa sig en 
helhetsvy över hur nuvarande och framtida utsmyckningar kan fördelas över samtliga 
tätorter i Salems kommun.”

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Yrkanden och proposition 
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att 
enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med det.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 82 KS/2018:202 

Svar på motion, Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge 
centrum, väckt av Anki Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)

Ankie Bosander och Gunny Jörlén (C ) har lämnat en motion om att en bänk med en sittande 
staty av Wilhelmina af Tibell iordningställs, i likhet med den staty i Filipstad av  Nils Ferlin. 
Detta som en del av den konstnärliga utsmyckningen av torget.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott uttalar följande: 

"Kommunen har anslagit ansenliga belopp för utsmyckning i Rönninge torg och centrum, 
inklusive rondellen. En staty av Wilhelmina af Tibell skulle, enligt Kultur- och 
Fritidsförvaltningen, kosta ca 700 000 kr. I dagarna behandlas ett förslag om att anslå 
ytterligare 13,7 mnkr till Rönninge centrums ombyggnad för att inrymma redan tidigare 
beslutade investeringar på torget samt dessutom åtgärder på gator och vägar m m.

När det gäller kommunens satsningar på konstnärlig utsmyckning ligger en tydlig tyngdpunkt  
på Rönninge centrum. När kommunen nu går in i ett svårare ekonomiskt läge samtidigt som 
kommunens konstnärliga uppmärksamhet måste falla på hela Salems kommun måste 
ytterligare satsningar i Rönninge centrum anstå. Däremot bör kommunen skaffa sig en 
helhetsvy över hur nuvarande och framtida utsmyckningar kan fördelas över samtliga 
tätorter i Salems kommun."

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att motionen ska
anses som besvarad.

______________________

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om konstnärlig utsmyckning vid torget i 
Rönninge centrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige motionen ska anses 
som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Ankie Bosander och Gunny Jörlén (C ) har lämnat en motion om att en bänk med en 
sittande staty av Wilhelmina af Tibell iordningställs, i likhet med den staty i Filipstad av 
Nils Ferlin. Detta som en del av den konstnärliga utsmyckningen av torget.  

Ärendet 

Rönninge torg och centrum håller på att utvecklas med bostäder, ny torgbildning 
samlingsplatser mm. I samband med detta har även den konstnärliga utsmyckningen av 
Rönninge torg utvecklats. Sen tidigare har Rebecka Brandts mosaik “Lotusblomma” 
funnits där, 2017 tillkom Linda Shammas "Mina paradisfåglar" och f n arbetar SMÅA med 
att skapa en attraktivare torg med hjälp av konstnärlig utsmyckning. 

Wilhelmina af Tibell är en central gestalt i Rönninges historia. Det är genom hennes 
försorg som järnvägen drogs över Rönninge och Uttringe gårdars mark (vilket hon var 
ägaren till). Härvid kom järnvägsstationen att bilda en central plats för utvecklingen av 
Rönninge och hela kommunen Salem. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en bänk med en sittande staty av Wilhelmina af 
Tibell i brons skulle ge ett välkomnande och estetiskt tilltalande intryck på torget. Det 
skulle även förmedla en historisk närvaro av en för platsen central gestalt såsom 
Wilhelmina af Tibell är. För att ses och förstås av flera generationer av 
pendeltågsresenärer eller besökare av Rönninge centrum. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med konstkonsult Art Platform, Åsa 
Wiktoria Wihlborg, vilken har arbetat med Linda Shamma om “Mina paradisfåglar” och 
nu arbetar med SMÅA om den konstnärliga utsmyckningen av Rönninge torg, för att för 
en kostnadsbedömning av uppdraget. Uppskattningen är en kostnad på 700 tkr, fördelat 
på 500 tkr i bronsgjutning och arbete, 100 tkr i fundament och belysning samt ca 100 tkr i 
konsult och övriga kostnader. 

Gatuenhetens bedömning 

De rumsliga och tekniska förutsättningarna har gatuenheten undersökt och anser att det 
finns goda möjligheter att uppta en bänk som plats åt statyn. En plats på torget planeras 
att döpas efter Wilhelmina af Tibell och gatuenheten anser att en bänk med en staty av 
Wilhelmina af Tibell bör vara möjligt att skapa på denna plats. Gatuenheten vill dock 



TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2019-03-05 
Dnr KS/2018:202 

2 av 2 

säkerställa att skötseln av statyn inte får några oväntade utgifter. 

Finansiering 

Det finns ej medel upptagna i budget för 2019-2021 att uppföra en konstnärlig 
utsmyckning som omnämnts i motionen. Den konstnärliga utsmyckningen ska finansieras 
av Kultur- och fritidsförvaltningen.  

Christina Lood 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Ankie Bosander och Gunny Jörlén (C ), Motion “Motion om konstnärlig utsmyckning vid
torget i Rönninge centrum”

2. KOF:s beslut från 190506, §33



Salems 
kommun 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 

2019-05-09 
12 av 16 

Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 33 Dnr. KFN/2019:27 

Yttrande över motion om konstnärlig utsmyckning vid torget 
i Rönninge centrum 

Ankie Bosander och Gunny Jörh~n (C) har lämnat en motion om att en bänk med en 
sittande staty av Wilhelmina af libell iordningställs, i likhet med den staty i Filipstad av 
Nils Ferlin. Detta som en del av den konstnärliga utsmyckningen av torget. 

Rönninge torg och centrum utvecklas. I samband med detta har även den konstnärliga 
utsmyckningen av Rönninge torg utvecklats. Sen tidigare har Rebecka Brandts mosaik 
"Lotusblomma" funnits där, 2017 tillkom Linda Shammas "Mina paradisfåglar". 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en bänk med en sittande staty av Wilhelmina af 
libell i brons skulle ge ett välkomnande och estetiskt tilltalande intryck på torget. Det 
skulle även förmedla en historisk närvaro aven för platsen central gestalt såsom 
Wilhelmina af libell är. 

Konstkonsult Art Platform, Åsa Wiktoria Wihlborg, som arbetar med SMÅA om den 
konstnärliga utsmyckningen av Rönninge torg uppskattar en kostnad på 700 tkr. 
Det finns ej medel upptagna i budget för 2019-2021 att uppföra en konstnärlig 
utsmyckning som omnämnts i motionen, utan måste vid ett bifall tas upp i framtida 
investeringsbudgetdiskssioner. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige konstatera att motionen 

anses som besvarad. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 

redovisa plan för framtida offentlig utsmyckning i kommunen. 

Protokollsanteckning 

Leif Ståhl (e) medges lämna protokollsanteckning i ärendet. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Kommunstvrelsen 

//-, Gfk 
Ordf. sign. 
~. 
Just. sign. 



Motion om konstnärlig utsmyckning vid torget i 
Rönninge centrum. 

Wilhelmina af Tibell, j ordägaren med ett hj ärta för sina 
statare, fick redan 1881 järnvägen hit med hållplatsen 
Rönninge. Hon om någon är värd en egen plats, under 
ett träd på en bänk vid vårt torg. 
Från den lummiga miljön kan hon och vi se vad som 
blivit av hennes vision av vårt stationssamhälle. 
Och vi är många som gärna sitter bredvid henne, medan 
vi iakttar handeln och vandeln på nya torget. Eller bara 
som sällskap, i väntan på någon som snart skall komma 
med tåget. 

Centerpartiet i Salem yrkar därför: att en bänk 
avsedd för en sittande staty av Wilhelmina af Tibell 
ordningsställs, i likhet med den i Filipstad av Nils 
F erlin. Detta som en del av den konstnärliga 
utsmyckningen av torget. 

Anki Bosander Gunny Jörlen 

Centerpartiet. G ~ /cii/~ 
r s:;G~v7;-i: i-:!7iJ;J-"·-N 

', ' .. • .. .1" • " ~r I" 
[." ((lrr,0, 1.3:" rcisen 

I 2U'tB -05- /l, ·· 
Diorienr 
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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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 105 KS/2018:326 - 101

Svar på motion - Dricksvattenfontäner, väckt av Mats Nittve 
(MP)

I motionen väckt den 27 september 2018, yrkar Mats Nittve (MP) att kommunen verkar för 
att dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp på välbesökta platser i 
kommunen.Motionären beskriver att behovet av dricksvatten skjuter i höjden under varma 
somrar, speciellt sommaren 2018, vilket ledde till att miljontals plastflaskor såldes till 
medborgare. Motionären anser att detta är slöseri med resurser för både enskilda och 
samhället. Motionären föreslår därför att sätta upp dricksvattenfontäner vid strategiska 
punkter i samhället, exempelvis vid Rönninge station, Salems centrum och Möllebadet.

Dricksvatten är klassat som livsmedel vilket kräver att en god standard upprätthålls via 
kontinuerlig tillsyn. Bygg- och miljönämnden anser att dricksvattenfontäner bör utformas så 
att god hygien säkerställs och möjligheten till skadegörelse minimeras. Medel för investering 
och drift av dricksvattenfontäner saknas.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 11 september 2019 § 95 
samt på bygg- och miljönämndens sammanträde den 3 september 2019 § 65. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 9 KS/2018:326

Svar på motion, Dricksvattenfontäner, väckt av Mats Nittve 
(MP)

I motionen väckt 2019-09-27 föreslås kmmunen verkar för att 
dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp på välbesökta platser i kommunen.

Miljöpartiet yrkar att behovet av dricksvatten skjuter i höjden under varma somrar, speciellt 
sommaren 2018, vilket ledde till att miljontals plastflaskor såldes till medborgare. MP anser 
att detta är slöseri med resurser för både enskilda och samhället. De föreslår därför att sätta 
upp dricksvattenfontäner vid strategiska punkter i samhället, exempelvis vid Rönninge 
station, Salems centrum och Möllebadet.

Dricksvatten är klassat som livsmedel vilket kräver att en god standard upprätthålls via 
kontinuerlig tillsyn. Bygg- och miljöenheten anser att dricksvattenfontäner bör utformas så 
att god hygien säkerställs och möjligheten till skadegörelse minimeras. Medel för investering 
och drift av dricksvattenfontäner saknas.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen på grund 
av budgetläget.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-08-21 
Dnr KS/2018:326 

1 av 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Sargon Garis 
VA-ingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om dricksvattenfontäner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Ärendet 

Mats Nittve, (MP), föreslår i en motion väckt 2018-09-27 att kommunen verkar för att 
dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp på välbesökta platser i kommunen.  

Miljöpartiet yrkar att behovet av dricksvatten skjuter i höjden under varma somrar, 
speciellt sommaren 2018, vilket ledde till att miljontals plastflaskor såldes till 
medborgare. MP anser att detta är slöseri med resurser för både enskilda och samhället. 
De föreslår därför att sätta upp dricksvattenfontäner vid strategiska punkter i samhället, 
exempelvis vid Rönninge station, Salems centrum och Möllebadet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

VA-enheten är positiv till motionärens initiativ för att öka användandet av kranvatten 
som dricksvatten. Förutsättningarna för anslutning av fristående dricksvattenfontäner till 
det kommunala vattenledningsnätet är goda i Rönninge centrum, Salem centrum 
(plaskdammen) och Möllebadet. VA-enheten anser att det inte ingår i enhetens 
kärnverksamhet att investera i offentliga dricksvattenfontäner och att kostnaderna för 
investering och drift av dricksvattenfontäner inte ska belasta VA-kollektivet utan bör 
finansieras genom skattemedel. 

Eftersom dricksvatten klassas som ett livsmedel ställs det höga krav på att tillgodose en 
god hygien. Dricksvattenfontänerna är en perfekt grogrund för olika typer av bakterier 
och virus under sommaren vid stillastående vatten. VA-enheten rekommenderar därför 
av hygienskäl att dricksvattenfontänerna bör utformas med konstant rinnande vatten 
under perioden dricksvattenfontänen är i drift (maj till september). Konstruktionen bör 
utformas för att minimera risk för skadegörelse och vandalism. 

VA-enheten kan mot självkostnad upprätta dricksvattenfontäner. Anläggandet av en 
dricksfontän bedöms innebära en investeringsutgift om 100 000 till 150 000 kronor per 
plats beroende på längden av erforderlig servisledning. Till detta ska läggas kostnader för 
drift och underhåll på cirka 10 000 per år och anläggning för att täcka kostnader för 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-08-21 
Dnr KS/2018:326 

2 av 2 

vattenförbrukning, provtagning och skadegörelse. 

Sammanfattningsvis föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen 
avslås med hänsyn till hygienskäl samt att kostnaderna inte motsvarar nyttan. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Med avseende på extrem hetta sommartid är allmänna vattenposter/vattenfontäner 
positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Kommuner som installerat vattenfontäner på allmän 
plats anser dem som trevliga inslag i stadsmiljön. Huruvida inköp av plastflaskor kommer 
minska kan inte bygg- och miljöenheten avgöra.  

Dricksvatten är klassat som livsmedel vilket kräver att en god standard upprätthålls via 
kontinuerlig tillsyn. Bygg- och miljöenheten anser att dricksvattenfontäner bör utformas 
så att god hygien säkerställs och möjligheten till skadegörelse minimeras. 

Finansiering 

Medel för investering och drift av dricksvattenfontäner saknas. 

Christina Lood 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Per-Johan Hurtig  Senad Palic 
Gatuchef       VA-chef 

Bilagor 

1. Motion om dricksvattenfontäner, väckt av Miljöpartiet 2018-09-27

Delges 
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Bygg- och miljönämnden 

BoM § 65 Dnr. 2019-352 

Motion om dricksvattenfontäner 

Ärendebeskrivning 

Till bygg- och miljöenheten inkom 2019-07-02 en remiss att besvara. Mats Nittve, (MP), 
föreslår i en motion väckt 2018-09-27 att kommunen verkar för att 
dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp på välbesökta platser i kommunen. 

Miljöpartiet yrkar att behovet av dricksvatten skjuter i höjden under varma somrar, 
speciellt sommaren 2018, vilket ledde till att miljontals plastflaskor såldes till medborgare. 
MP anser att detta är slöseri med resurser för både enskilda och samhället. De föreslår 
därför att sätta upp dricksvattenfontäner vid strategiska punkter i samhället, exempelvis 
vid Rönninge station, Sa lems centrum och Möllebadet. 

Bygg- och miljöenhetens, fastighetsenhetens samt VA-enhetens remissvar redovisas i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-07-08. Sammanfattningsvis kräver en dricksvattenfontän 
stora investeringskostnader och driftskostnader, samt innebär en utmaning ur 
hygiensynpunkt. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöenhetens remissvar som sitt 
eget, rörande motion om dricksvattenfontäner. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Ordf. sign. 

()o l ....... . 
Just. sign. 
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Bygg- och miljöenheten 
Douglas Lindström 
Bygg- och miljöchef Till bygg- och miljönämnden 

Remiss att besvara, motion om dricksvattenfontäner 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöenhetens svar som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Till bygg- och miljöenheten inkom 2019-07-02 en remiss att besvara. Mats Nittve, (MP), föreslår i en 
motion väckt 2018-09-27 att kommunen verkar för att dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp 
på välbesökta platser i kommunen. 

Miljöpartiet yrkar att behovet av dricksvatten skjuter i höjden under varma somrar, speciellt 
sommaren 2018, vilket ledde till att miljontals plastflaskor såldes till medborgare. MP anser att detta 
är slöseri med resurser för både enskilda och samhället. De föreslår därför att sätta upp 
dricksvattenfontäner vid strategiska punkter i samhället, exempelvis vid Rönninge station, Sa lems 
centrum och Möllebadet. 

Bygg- och miljöenhetens bedömning 

Allmänna vattenposter/vattenfontäner är positivt ur ett folkhälsoperspektiv med tanke på den 
extremhetta senaste somrarna uppvisat. Huruvida inköp av plastflaskor med vatten kommer minska 
kan inte bygg- och miljöenheten avgöra. 

Kommuner i länet som installerat vattenfontäner på allmän plats anser dem som trevliga inslag i 
stadsmiljön. Dock medför de investeringar och höga driftskostnader. Skadegörelse är ett vanligt 
inslag. Vatten är klassat som livsmedel vilket kräver att en god standard upprätthålls via kontinuerlig 
tillsyn. Bygg- och miljöenheten anser att dricksvattenfontäner bör utformas så att god hygien 
säkerställs och möjligheten till skadegörelse minimeras. 

Gatuenhetens och bedömning 

Dricksvattenfontäner är en kostsam investering och därtill kommer även kostnader för drift och 
underhåll och hygienaspekter som är osäkra siffror men som kan springa iväg beroende på en mängd 
faktorer 

Gatuenheten vill understryka att dricksvattenfontäner bör utformas så att god hygien säkerställs och 
möjligheten till skadegörelse minimeras. 
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VA-enheten är positiv till motionärens initiativ för att öka användandet av kranvatten som 
dricksvatten. Förutsättningarna för anslutning av fristående dricksvattenfontäner till det kommunala 
vattenledningsnätet är goda i Rönninge centrum, 5alem centrum (plaskdammen) och Möllebadet. 
VA-enheten anser att det inte ingår i enhetens kärnverksamhet att investera i offentliga 
dricksvattenfontäner och att kostnaderna för investering och drift av dricksvattenfontäner inte ska 
belasta VA-kollektivet utan bör finansieras genom skattemedel. 

Eftersom dricksvatten klassas som ett livsmedel ställs det höga krav på att tillgodose en god hygien. 
Dricksvattenfontänerna är en perfekt grogrund för olika typer av bakterier och virus under 
sommaren vid stillastående vatten. VA-enheten rekommenderar därför av hygienskäl att 
dricksvattenfontänerna bör utformas med konstant rinnande vatten under perioden 
dricksvattenfontänen är i drift (maj till september) . Konstruktionen bör utformas för att minimera 
risk för skadegöre lse och vanda lism. 

VA-enheten kan mot självkostnad upprätta dricksvattenfontäner. Anläggandet aven dricksfontän 
bedöms innebära en investeringsutgift om 100000 till 150 000 kronor per plats beroende på längden 
av erforderlig servisledning. Till detta ska läggas kostnader för drift och underhåll på cirka 10000 per 
år och anläggning för att täcka kostnader för vattenförbrukning, provtagning och skadegörelse . 

. ?::i .. ~ 
,,">' Bygg- och miljöchef 

Bilagor 
Motion 

Delges 
KS 



2018-09-27

Motion om dricksvattenfontäner
2018 upplevde vi den varmaste sommaren i mannaminne. Behovet av dricksvatten sköt i höjden 
och miljontals vattenflaskor såldes till törstande medborgare. Tyvärr var de flesta av dessa av 
plast och kastades i soporna när de tömts, eller återvanns i bästa fall. Dyrt för både de enskilda 
och för samhället. Sopberget växte.

Detta är ett vansinnigt slöseri med resurser, som borde gå att minska radikalt. En metod är att 
sätta upp dricksvattenfontäner vid strategiska punkter i samhäller, exempelvis vid Rönninge 
station, Salems centrum och Möllebadet.

Miljöpartiet i Salem yrkar därför
- att kommunen verkar för att dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp på välbesökta platser i
kommunen.

För Miljöpartiet

_______________________________________________________________

Mats Nittve
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 106 KS/2018:207 - 101

Svar på motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge 
C, väckt av Anders Klerkefors (R)

I motionen yrkar Anders Klerkefors (R) på att en kreativ mötesplats för alla åldrar, med 
tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen startas under 2019 
och att lokaler hyrs i Rönninge centrum för att skapa en kreativ mötesplats.

I Rönninge centrum finns idag samlingslokaler i Villa Skönvik (föreningsdriven), i Rönninge 
gymnasium och i Rönninge Folkets hus (föreningsägt) samt hos Grafikpunkten, Centralvägen 
2 (privatägt). Inga av dessa lokaler ligger mitt i centrum. Fritidsgårdsverksamhet är en öppen 
verksamhet för kommunens ungdomar. Den har ett närhetsintresse, men är öppen för alla 
ungdomar 13-18 år i kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden prioritering ligger främst på barn och ungdomsverksamhet, vilket 
är i linje med motionens ungdomsinriktning. För andra grupper, exempelvis vuxna finns 
ovanstående lokaler i anslutning till Rönninge centrum för kreativ verksamhet. Vad avser 
barn- och ungdomsverksamhet kan de ovanstående lokalerna användas likväl. 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018 § 70 om att starta “Projekt med fritid för unga i 
Rönninge”. Till ärendet anslogs 940 tkr. Rönninge mötesplats har haft verksamhet sedan 
oktober 2018 i Rönninge Folkets hus “Gluggen”. Den har varit öppen tre kvällar i veckan. 
Verksamheten är flexibel och bedrivs i olika tematiska former och även på olika platser. 
Syftet är att idéer och initiativ ska komma från ungdomarna själva. Enligt beslut ska 
verksamheten utvärderas efter sommaren 2019. Förslaget från kultur- och fritidsnämnden är 
att verksamheten fortsätter inom egen ram till och med sommaren 2020. Förslaget innebär 
att verksamheten bedrivs i flexiblare former.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde den 11 
september 2019 § 93 samt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 
2019 § 42. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget och hänvisar till de kreativa 
mötesplatser som kommunen redan tillhandahåller. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

14
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 92 KS/2018:207 

Svar på motion, Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge 
Centrum

I motionen önskas att en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den 
pågående Rönninge centrumbyggnationen startas under 2019 och att lokaler hyrs i Rönninge 
centrum för att skapa en kreativ mötesplats.

I Rönninge centrum finns idag samlingslokaler i Villa Skönvik (föreningsdriven), i Rönninge 
gymnasium och i Rönninge Folkets hus (föreningsägt) samt hos Grafikpunkten, Centralvägen 
2 (privatägt). Inga av dessa lokaler ligger mitt i centrum. Fritidsgårdsverksamhet är en öppen 
verksamhet för kommunens ungdomar. Den har ett närhetsintresse, men är öppen för alla 
ungdomar 13-18 år i kommunen.  Kultur- och fritidsnämnden prioritering ligger främst på 
barn och ungdomsverksamhet, vilket är i linje med motionens ungdomsinriktning. För andra 
grupper ex vuxna finns ovanstående lokaler i anslutning till Rönninge centrum för kreativ 
verksamhet. Vad avser barn- och ungdomsverksamhet kan de ovanstående lokalerna 
användas likväl. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28 § 70 om att starta “Projekt med 
fritid för unga i Rönninge. Till ärendet anslogs 940 tkr. Rönninge mötesplats har haft 
verksamhet sedan oktober 2018  i Rönninge folkets hus “Gluggen”. Den har varit öppen tre 
kvällar i veckan. Verksamheten är flexibel och skall bedrivas i olika tematiska former och även 
på olika platser. Syftet är att idéer och initiativ skall komma från ungdomarna själva. Enligt 
beslut skall verksamheten utvärderas efter sommaren 2019. Förslaget från kultur- och 
fritidsnämnden är att verksamheten fortsätter inom egen ram t o m sommaren 2020. 
Förslaget innebär att verksamheten bedrivs i flexiblare former.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-02-19, rev. 2019-08-27.

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen på grund 
av budgetläget och hänvisar till de kreativa mötesplatser som kommunen redan 
tillhandahåller. 

______________________

Sändlista
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 

 
 Svar på motion om Kreativ mötesplats för alla åldrar i 

Rönninge Centrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Klerkefors (R) har lämnat motion om “Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge
centrum”. I den önskas att en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på 
ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen startas under 2019 och att 
lokaler hyrs i Rönninge centrum för att skapa en kreativ mötesplats. 

Ärendet 

I samrådsredogörelsen för Rönninge Centrum yttrade sig kultur- och fritidsnämnden att 
man förordar en fritidsgård inriktad i bostadshusens bottenvåning. Som kommentar 
svarade miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen: “Planförslaget inrymmer en möjlighet 
att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för 
bibliotekteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma 
en fritidsgård finns här”. Rönningepartiet stödjer detta och vill genom motionen att en 
kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge 
centrumbyggnationen startas under 2019 och att lokaler hyrs i Rönninge centrum  för att 
skapa en kreativ mötesplats. 

Ärendets historik 

2013-05-06 Kultur- och fritidsnämnden beslutar under ärendet “Yttrande över samråd 

om detaljplan Rönninge centrum”:  “...förordar att man undersöker möjligheterna till en 

fritidsgård till Rönninge centrum.” 

2013 kv 3 Bygg- och miljönämnden behandlar “Samråd över Rönninge centrum” tar ej in 

kultur- och fritidsnämndens önskemål som en del av planeringsförutsättningarna. 

Beslut i BOM “BoM beslutar att godkänna detaljplanen för Rönninge centrum, 

fastigheten Strömsdal 1 mfl, upprättad i nov 2013 av WSP Stadsutveckling i samarbete 

med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt vidarebefordra detaljplanen till KS 

och KF för antagande”. 
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I miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande efter utställningen av detaljplanen 

i nämnder mfl ger man följande kommentar om Kultur- och fritidsnämndens beslut om 

fritidsgård och bibliotek: 

“Planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och 

utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningen på bostadshusen. Även 

möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge centrum finns här”. 

 

2014-02-20 Kommunfullmäktige antar planen för Rönninge C. I beslutet finns inga 

kommentarer om bibliotek eller fritidsgård. 

 

2017-09-07 § 41 Kultur- och fritidsnämnden besvarar motionen “Fritidsgård i Rönninge 
C” och lämnade följande beslut: 

1. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt att motionären delar nämndens åsikt om att 

etablera fritidsgård i Rönninge. Kultur- och fritidsnämnden anser dock att det är för tidigt 

att ta ställning i frågan på grund av nuvarande byggnationsprocess i Rönninge C vilket gör 

det svårt att bland annat att få en total kostnadsöverblick. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden anser motionen besvarad. 

 

2018-05-18 Kommunfullmäktige behandlar Anders Klerkefors (R) motion och beslut blir 
att motionen anses som besvarad. I samband med behandlingen av ärendet 
presenterade Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen en budget för verksamheten baserad på drift (lön mm) 1 
200 tkr och lokalhyra upp till ca 480 tkr. 

Kreativ mötesplats 

I Rönninge centrum finns idag samlingslokaler i Villa Skönvik (föreningsdriven), i Rönninge 
gymnasium och i Rönninge Folkets hus (föreningsägt) samt hos Grafikpunkten, 
Centralvägen 2 (privatägt). Inga av dessa lokaler ligger mitt i centrum. 
Fritidsgårdsverksamhet är en öppen verksamhet för kommunens ungdomar. Den har ett 
närhetsintresse, men är öppen för alla ungdomar 13-18 år i kommunen.  Kultur- och 
fritidsnämnden prioritering ligger främst på barn och ungdomsverksamhet, vilket är i linje 
med motionens ungdomsinriktning. För andra grupper ex vuxna finns ovanstående 
lokaler i anslutning till Rönninge centrum för kreativ verksamhet. 

Vad avser barn- och ungdomsverksamhet kan de ovanstående lokalerna användas likväl. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28 § 70 om att starta “Projekt med fritid för unga i 
Rönninge. Till ärendet anslogs 940 tkr. Rönninge mötesplats har haft verksamhet sedan 
oktober 2018  i Rönninge folkets hus “Gluggen”. Den har varit öppen tre kvällar i veckan. 
Verksamheten är flexibel och skall bedrivas i olika tematiska former och även på olika 
platser. Syftet är att idéer och initiativ skall komma från ungdomarna själva. Enligt beslut 
skall verksamheten utvärderas efter sommaren 2019. Förslaget från kultur- och 
fritidsnämnden är att verksamheten fortsätter inom egen ram t o m sommaren 2020. 
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Förslaget innebär att verksamheten bedrivs i flexiblare former. 

Medborgarinfoplats och utlämningsställe för bibliotek 

Idag finns en plats för medborgarinfo på en tavla i COOP-huset i Rönninge. Denna tavla 
används inte frekvent för aktuell information. Utlämningsställe för bibliotek eller 
biblioteksfilial saknas. Låntagare eller andra som är i behov av biblioteksservice får åka till 
Salems centrum eller nyttja de digitala tjänster som finns. En lokal biblioteksservice skulle 
öka intresset och stimulera till aktivitet i kommundelen Rönninge. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 

Förhyrning av lokaler i Rönninge centrum kan möjliggöras genom den nyproduktion av 
bostäder och lokaler som sker i Småas regi. Dynamiken och dragkraften i ett centrum är 
beroende av vilka verksamheter som bedrivs där. Normalt sett finns en eller ett par 
“dragare” med därtill kompletterande verksamheter som efterfrågas och som kan 
uppbringa ett tillräckligt kundunderlag för att bära sig ekonomiskt.  

Utifrån vilken mix av verksamheter som finns föreskrivet i detaljplan och i 
fastighetsägarens uthyrningsplan kan utrymme för lokaler med kommunala ändamål 
också finnas.  Hyresnivån i nyproducerade lokaler följer dels av produktionskostnaden 
och dels av marknadshyran i området. En uppskattning är att hyran kommer ligga 
någonstans mellan 2500-3500 kr/m2/år. Kostnaderna för kommunen att hyra lokal 
varierar därefter med hur stor yta som man vill bedriva verksamhet i och vilka storlekar 
på lokaler som kommer finnas för kommunala ändamål.  

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Vad avser en fritidsgård i Rönninge centrum bör främst projektet med Rönninge 
mötesplats utvärderas både som verksamhet, service och lokal. Projektet kommer 
fortsätta inom egen ram och med flexiblare former fram till sommaren 2020.  Vad avser 
utlämningsplats  för biblioteksservice i Rönninge centrum skulle detta tillföra service för 
boende i Rönningedelen. 

Finansiering 

I samband med behandlingen av motionen “Fritidsgård i Rönninge centrum” angav 
Kultur- och fritidsförvaltningen 1200 tkr i verksamhetskostnader varav personal 1000 tkr, 
städ 100 tkr, verksamhetskostnader 100 tkr. Detta var underlag i 2017 års nivå på löner 
mm. För 2019 torde kostnaderna öka med ca 100 tkr till 1300 tkr. I detta ingår inga 
kostnader för ex bibliotekspersonal. Att hålla öppet en lokal för biblioteksutlämning 
beror på ambitionen. Ska vi hantera självbetjäning, viss tid öppethållande eller en längre 
tids öppethållande i veckan. Tillskott av medel behövs för personal för att upprätta 
service. Kostnaden för lokalhyra uppskattas av MSB till 250-350 tkr/år 2019 om lokalen är 
100 m2. 

 
 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
Christina Lood 
Chef Miljö-och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Filip Tilja 
Fastighetschef 

 
 Bilagor 

Anders Klerkefors (R), “Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C” 

 

Delges 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



Salems 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-05 
8 av 11 

Dnr. KFN/2019:28 

Svar på motion om kreativ mötesplats för alla åldrar i 
Rönninge Centrum 
Anders Klerkefors (R) har lämnat motion om "Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge 
centrum". I den önskas att en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, 
i den pågående Rönninge centrumbyggnationen startas under 2019 och att lokaler hyrs i 
Rönninge centrum för att skapa en kreativ mötesplats. 

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Yrkanden 

Björn Wivallius (5) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Kommunstyrelsen 

.. . f?~ @ 
rdf. sign. Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 
 Svar på motion om Kreativ mötesplats för alla åldrar i 

Rönninge Centrum 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår 
kommunfullmäktige att motionen anses som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Klerkefors (R) har lämnat motion om “Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge
centrum”. I den önskas att en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på 
ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen startas under 2019 och att 
lokaler hyrs i Rönninge centrum för att skapa en kreativ mötesplats. 

Ärendet 

I samrådsredogörelsen för Rönninge Centrum yttrade sig kultur- och fritidsnämnden att 
man förordar en fritidsgård inriktad i bostadshusens bottenvåning. Som kommentar 
svarade miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen: “Planförslaget inrymmer en möjlighet 
att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för 
bibliotekteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma 
en fritidsgård finns här”. Rönningepartiet stödjer detta och vill genom motionen att en 
kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge 
centrumbyggnationen startas under 2019 och att lokaler hyrs i Rönninge centrum  för att 
skapa en kreativ mötesplats. 

Ärendets historik 

2013-05-06 Kultur- och fritidsnämnden beslutar under ärendet “Yttrande över samråd 

om detaljplan Rönninge centrum”:  “...förordar att man undersöker möjligheterna till en 

fritidsgård till Rönninge centrum.” 

2013 kv 3 Bygg- och miljönämnden behandlar “Samråd över Rönninge centrum” tar ej in 

kultur- och fritidsnämndens önskemål som en del av planeringsförutsättningarna. 

Beslut i BOM “BoM beslutar att godkänna detaljplanen för Rönninge centrum, 

fastigheten Strömsdal 1 mfl, upprättad i nov 2013 av WSP Stadsutveckling i samarbete 

med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt vidarebefordra detaljplanen till KS 

och KF för antagande”. 
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I miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande efter utställningen av detaljplanen 

i nämnder mfl ger man följande kommentar om Kultur- och fritidsnämndens beslut om 

fritidsgård och bibliotek: 

“Planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och 

utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningen på bostadshusen. Även 

möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge centrum finns här”. 

 

2014-02-20 Kommunfullmäktige antar planen för Rönninge C. I beslutet finns inga 

kommentarer om bibliotek eller fritidsgård. 

 

2017-09-07 § 41 Kultur- och fritidsnämnden besvarar motionen “Fritidsgård i Rönninge 
C” och lämnade följande beslut: 

1. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt att motionären delar nämndens åsikt om att 

etablera fritidsgård i Rönninge. Kultur- och fritidsnämnden anser dock att det är för tidigt 

att ta ställning i frågan på grund av nuvarande byggnationsprocess i Rönninge C vilket 

gör det svårt att bland annat att få en total kostnadsöverblick. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden anser motionen besvarad. 

 

2018-05-18 Kommunfullmäktige behandlar Anders Klerkefors (R) motion och beslut blir 
att motionen anses som besvarad. I samband med behandlingen av ärendet 
presenterade Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen en budget för verksamheten baserad på drift (lön mm) 1 
200 tkr och lokalhyra upp till ca 480 tkr. 

Kreativ mötesplats 

I Rönninge centrum finns idag samlingslokaler i Villa Skönvik (föreningsdriven), i Rönninge 
gymnasium och i Rönninge Folkets hus (föreningsägt) samt hos Grafikpunkten, 
Centralvägen 2 (privatägt). Inga av dessa lokaler ligger mitt i centrum. 
Fritidsgårdsverksamhet är en öppen verksamhet för kommunens ungdomar. Den har ett 
närhetsintresse, men är öppen för alla ungdomar 13-18 år i kommunen.  Kultur- och 
fritidsnämnden prioritering ligger främst på barn och ungdomsverksamhet, vilket är i linje 
med motionens ungdomsinriktning. För andra grupper ex vuxna finns ovanstående 
lokaler i anslutning till Rönninge centrum för kreativ verksamhet. 

Vad avser barn- och ungdomsverksamhet kan de ovanstående lokalerna användas likväl. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28 § 70 om att starta “Projekt med fritid för unga i 
Rönninge. Till ärendet anslogs 940 tkr. Rönninge mötesplats har haft verksamhet sedan 
oktober 2018  i Rönninge folkets hus “Gluggen”. Den har varit öppen tre kvällar i veckan. 
Verksamheten är flexibel och skall bedrivas i olika tematiska former och även på olika 
platser. Syftet är att idéer och initiativ skall komma från ungdomarna själva. Enligt beslut 
skall verksamheten utvärderas efter sommaren 2019. Förslaget från kultur- och 
fritidsnämnden är att verksamheten fortsätter inom egen ram t o m sommaren 2020. 
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Förslaget innebär att verksamheten bedrivs i flexiblare former. 

Medborgarinfoplats och utlämningsställe för bibliotek 

Idag finns en plats för medborgarinfo på en tavla i COOP-huset i Rönninge. Denna tavla 
används inte frekvent för aktuell information. Utlämningsställe för bibliotek eller 
biblioteksfilial saknas. Låntagare eller andra som är i behov av biblioteksservice får åka till 
Salems centrum eller nyttja de digitala tjänster som finns. En lokal biblioteksservice skulle 
öka intresset och stimulera till aktivitet i kommundelen Rönninge. 

Lokaler i Rönninge centrum /MSB) 

Förhyrning av lokaler i Rönninge centrum kan möjliggöras genom den nyproduktion av 
bostäder och lokaler som sker i Småas regi. Dynamiken och dragkraften i ett centrum är 
beroende av vilka verksamheter som bedrivs där. Normalt sett finns en eller ett par 
“dragare” med därtill kompletterande verksamheter som efterfrågas och som kan 
uppbringa ett tillräckligt kundunderlag för att bära sig ekonomiskt.  

Utifrån vilken mix av verksamheter som finns föreskrivet i detaljplan och i 
fastighetsägarens uthyrningsplan kan utrymme för lokaler med kommunala ändamål 
också finnas.  Hyresnivån i nyproducerade lokaler följer dels av produktionskostnaden 
och dels av marknadshyran i området. En uppskattning är att hyran kommer ligga 
någonstans mellan 2500-3500 kr/m2/år. Kostnaderna för kommunen att hyra lokal 
varierar därefter med hur stor yta som man vill bedriva verksamhet i och vilka storlekar 
på lokaler som kommer finnas för kommunala ändamål.  

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Vad avser en fritidsgård i Rönninge centrum bör främst projektet med Rönninge 
mötesplats utvärderas både som verksamhet, service och lokal. Projektet kommer 
fortsätta inom egen ram och med flexiblare former fram till sommaren 2020.  Vad avser 
utlämningsplats  för biblioteksservice i Rönninge centrum skulle detta tillföra service för 
boende i Rönningedelen. 

Finansiering 

I samband med behandlingen av motionen “Fritidsgård i Rönninge centrum” angav 
Kultur- och fritidsförvaltningen 1200 tkr i verksamhetskostnader varav personal 1000 tkr, 
städ 100 tkr, verksamhetskostnader 100 tkr. Detta var underlag i 2017 års nivå på löner 
mm. För 2019 torde kostnaderna öka med ca 100 tkr till 1300 tkr. I detta ingår inga 
kostnader för ex bibliotekspersonal. Att hålla öppet en lokal för biblioteksutlämning 
beror på ambitionen. Ska vi hantera självbetjäning, viss tid öppethållande eller en längre 
tids öppethållande i veckan. Tillskott av medel behövs för personal för att upprätta 
service. Kostnaden för lokalhyra uppskattas av MSB till 250-350 tkr/år 2019 om lokalen är 
100 m2. 

 
 
 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
Christina Lood 
Chef Miljö-och 
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samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Filip Tilja 
Fastighetschef 

 
  

Bilagor 

Anders Klerkefors (R), “Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C” 

Delges 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 
 
	
	
Motion,	Kommunfullmäktige		
	
Datum:	2018-05-17	
	
Rönningepartiet,	Anders	Klerkefors	
	
	
Kreativ	mötesplats	för	alla	åldrar	i	Rönninge	C	
	
Avsaknaden	av	samlingslokaler	där	unga	och	gamla	kan	samlas	och	få	utlopp	för	sin	
kreativitet	efterfrågas	av	många	både	unga	och	gamla.		
		
I	en	samrådsredogörelse	för	Rönninge	Centrum	har	kultur-	och	fritidsnämnden	yttrat	att	
man	förordar	en	fritidsgård	inrättad	i	bostadshusens	bottenvåning.		Som	kommentar	
svarade	Miljö-	och	samhällsbyggnadsförvaltningen:	"...Planförslaget	inrymmer	
möjligheten	att	inrätta	en	kombinerad	medborgarinfoplats	och	utlämningsställe	för	
biblioteksservice	i	bottenvåningarna	på	bostadshusen.	Även	möjligheten	att	inrymma	en	
fritidsgård	i	Rönninge	Centrum	finns	här."	Vi	i	Rönningepartiet	stödjer	detta	och	vill	
genom	detta	förslag	driva	fram	ett	beslut	om	en	kreativ	mötesplats	för	alla	åldrar,	med	
tonvikt	på	ungdomar,	i	den	pågående	Rönninge	centrumbyggnationen.	Genom	svaret	
från	förvaltningen	och	Kultur-och	fritidsnämnden	vet	vi	nu	att	den	totala	kostnaden	
kommer	att	bli	maximalt	låga	1	680	000	kronor	per	år.	
	
 
Med	hänvisning	till	ovanstående	yrkas	
	
Att	en	kreativ	mötesplats	för	alla	åldrar	startas	under	2019	
Att	lokaler	hyrs	i	Rönninge	centrum	för	att	skapa	en	kreativ	mötesplats	för	alla	åldrar.	
 
	
___________________________	
	
Anders	Klerkefors	
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 107 KS/2018:164 - 000

Svar på motion - Säkrare och trevligare spontanbad, väckt av 
Anders Klerkefors (R)

Den 14 april 2018 inkom Anders Klerkefors (R) med en motion om att kommunen ska verka 
för säkrare och trevligare spontanbad. 

Motionären föreslår att kommunen ska verkar för säkrare och trevligare spontanbad. Syftet 
är att kommunen ska underhålla platser som idag används till spontanbad genom att göra 
dem säkrare och trevligare. Det handlar om att skapa trygga platser som även är tillgängliga 
utan bil. Motionen yrkar att åtgärder för säkrare och trevligare spontanbad vid Sandbäck och 
vid Rönninge centrum ska genomföras. De åtgärder som ska genomföras innefattar en mer 
frekvent renhållning, livräddningsutrustning av typ frälsarkrans med lina samt anordningar 
för säkrare access till vattnet.

Anders Klerkefors (R) har tidigare inkommit, 2015-09-18 och 2017-01-16, med motioner om 
åtgärder för att underlätta för spontanbad och i kommunfullmäktige har båda dessa 
motioner avslagits.

Kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte ska 
genomföras åtgärder för att tillskapa en spontan badplats vid Sandbäck och Rönninge 
centrum då det tillför ett kommunalt ansvar, vilket det saknas resurser för. Säkerheten är 
tillgodosedd genom livboj på båda platserna. Kommunen sköter renhållningen vid 
Skönviksbryggan vilket städas två gånger per vecka året om. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

15
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 Kommunstyrelsens t 

 

 

KSTU § 40 KS/2018:164 - 000

Svar på motion. Säkrare och trevligare spontanbad, fr 
Klerkefors (R)

2018-04-14 inkom Klerkefors (R) med en motion om att kommunen ska verka för säkrare och 

trevligare spontanbad. Anders Klerkefors (R) har tidigare inkommit, 2015-09-18 och 

2017-01-16, med motioner om åtgärder för att underlätta för spontanbad och i 

kommunfullmäktige har båda dessa motioner avslagits. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06. 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen anses 

besvarad. 

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motioner om säkrare och trevligare spontanbad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen 
anses besvarad. 

Bakgrund 
2018-04-14 inkom Klerkefors (R) med en motion om att kommunen ska verka för säkrare 
och trevligare spontanbad. Anders Klerkefors (R) har tidigare inkommit, 2015-09-18 och 
2017-01-16, med motioner om åtgärder för att underlätta för spontanbad och i 
kommunfullmäktige har båda dessa motioner avslagits.  

Ärendet 

Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion att kommunen verkar för säkrare och 
trevligare spontanbad. Syftet är att kommunen ska underhålla platser som idag används 
till spontanbad genom att göra dem säkrare och trevligare. Det handlar om att skapa 
trygga platser som även är tillgängliga utan bil. Motionen yrkar att åtgärder för säkrare 
och trevligare spontanbad vid Sandbäck och vid Rönninge centrum ska genomföras. De 
åtgärder som ska genomföras innefattar en mer frekvent renhållning, 
livräddningsutrustning av typ frälsarkrans med lina samt anordningar för säkrare access 
till vattnet.  

Att genomföra säkrare och trevligare spontanbad medför ett kommunalt ansvar för den 
spontana badplatsen. Detta innebär utökade skötselytor, vilket skulle kräva en 
resursförstärkning som det idag inte finns budget för. Om kommunen aktivt tar ställning 
till att skapa en badplats blir man ansvarig för tillsyn och säkerhet för platsen och 
aktiviteten. Detta kan vara i form av sammanhållna åtgärder,  skyltning, information, 
utplacering av sopkärl, parkering eller andra åtgärder som kan uppfattas som ett 
accepterande av en aktiv badplats.  

För att bedriva bad i kommunens regi behöver kommunen ange vad som gäller för bad, 
bryggor, städning, parkering mm. Vidare tillse att det finns tillsyn och säkerhet för de 
badande samt att platsen sköts i enlighet med det ändamål den är till för. För att 
genomföra en badplats på sådant sätt krävs resursförstärkning.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningens 
bedömning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen bedömer 
att det inte ska genomföras åtgärder för att tillskapa en spontan badplats vid Sandbäck 
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och Rönninge centrum då det tillför ett kommunalt ansvar, vilket det saknas resurser för. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Christina Lood 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om säkrare och trevligare spontanbad, Rönningepartiet, väckt 2018-04-14
2. Motion om badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran, Rönningepartiet, väckt

2017-01-16
3. Motion om åtgärder för att underlätta spontanbad, Rönningepartiet, väckt 2015-09-23
4. KF Svar på motion åtgärder för att underlätta spontanbad

Delges 

Gatu- och trafikingenjör 
Kommunstyrelsen 



~I, 
- --

Ronningepart iet 

Motion, Kommunfu llmäktige 

Datum: 2018-04·14 

Rönningepartiet, Anders Kler k~for~ 

Säkrilr~ och trevllure seonianbad 

Idag finn ~ bar .. en kommuMI b~dplau; ko mm unen, Mclleb~det som li gger l kommunen~ 

ytterk~nt på gransen t ill Botkyrka . Det finns ytterliga re p l a t~e r som kommunen redan idag 
gör speciella åtgärde r fö r gä llJndc bad. Dessa li r gam la Möllebadet inom Garnudd~n > 

naturskyddsområde och Ka rl skranaviken . Men vi är m~nga som vi ll se att platser som idag 
anv~nds t ill spontanbad bhr både s~krarc OCh trevligare. Specie llt platse r centralt ISalem 
och Rcnninge. Dessa §r tillgärlgliga ut~ n att mi"'\ miste ha bil. Ex@mpel pisåd3 r13platse r 
lir vi k~n neda nIo r Icvartcrct Lusligl<.rlopp i Rnrlflh'Il", vit! ""nt!M rk <~mt I S~önviksp3rk.n 
vid RÖMinge cerlt rum. Det fiMS gång· och cykelväg t ill båda och båda arlv~nds idag r@da rl 
av badande. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

• Att ~tgli rder fö r s3krare och trevliga re sponunbad vid Sandblek och vid Rönninge 
centrum , enarnför. 

• Att des5.1 sk.a lnnef.itta mer frekvent renhållnirlg och livrlddnlnlsulrustning av typ 
frälsa rkr.ans med lina ~mt anordninga r för slikra re access till va ttnet. 

Anders Klerkefors 



Salems 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
2019-03-14 
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Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 16 Dnr. KFN/2019:25 

Svar på motioner om säkrare och trevligare spontanbad 

Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion att kommunen verkar för säkrare och trevligare 
spontanbad. Syftet är att kommunen ska underhålla platser som idag används till 
spontanbad genom att göra dem säkrare och trevligare. Det handlar om att skapa trygga 
platser som även är tillgängliga utan bil. Motionen yrkar att åtgärder för säkrare och 
trevligare spontan bad vid Sandbäck och vid Rönninge centrum ska genomföras. De 
åtgärder som ska genomföras innefattar en mer frekvent renhållning, livräddnings
utrustning av typ frälsarkrans med lina samt anordningar för säkrare access till vattnet. 

Att genomföra säkrare och trevligare spontan bad medför ett kommunalt ansvar för den 
spontana badplatsen. Detta innebär utökade skötselytor, vilket skulle kräva en 
resursförstärkning som det idag inte finns budget för. 

Om kommunen aktivt tar ställning till att skapa en badplats blir man ansvarig för tillsyn 
och säkerhet för platsen och aktiviteten. Detta kan vara i form av sammanhållna åtgärder, 
skyltning, information, utplacerande av sopkärl, parkering eller andra åtgärder som kan 
uppfattas som ett accepterande aven aktiv badplats. 

För att bedriva bad i kommunens regi behöver kommunen ange vad som gäller för bad, 
bryggor, städning, parkering mm. Vidare tillse att det finns tillsyn och säkerhet för de 
badande samt att platsen sköts i enlighet med det ändamål den är till för. För att 
genomföra en badplats på sådant sätt krävs resursförstärkning. 

Kultur- och jrltidsjörvaltnlngens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det inte ska genomföras åtgärder för att 
tillskapa en spontan badplats vid Sandbäck då det tillför ett kommunalt ansvar, vilket det 
saknas resurser för. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses 
besvarad. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

MiJjö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

~. 
Ordf. sign. 

{;!L ............... 
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på motioner om säkrare och trevligare spontanbad 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses 
besvarad. 

Bakgrund 
Anders Klerkefors (R) inkom 2015-09-18 med en motion om åtgärder för att underlätta 
spontanbad och i kommunfullmäktige 2016-09-29 beslutades att avslå motionen med 
hänvisning till de beredande organens yttrande i ärendet.  

Ärendet 

Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion att kommunen verkar för säkrare och 
trevligare spontanbad. Syftet är att kommunen ska underhålla platser som idag används 
till spontanbad genom att göra dem säkrare och trevligare. Det handlar om att skapa 
trygga platser som även är tillgängliga utan bil. Motionen yrkar att åtgärder för säkrare 
och trevligare spontanbad vid Sandbäck och vid Rönninge centrum ska genomföras. De 
åtgärder som ska genomföras innefattar en mer frekvent renhållning, livräddnings- 
utrustning av typ frälsarkrans med lina samt anordningar för säkrare access till vattnet.  

Att genomföra säkrare och trevligare spontanbad medför ett kommunalt ansvar för den 
spontana badplatsen. Detta innebär utökade skötselytor, vilket skulle kräva en 
resursförstärkning som det idag inte finns budget för.  

Om kommunen aktivt tar ställning till att skapa en badplats blir man ansvarig för tillsyn 
och säkerhet för platsen och aktiviteten. Detta kan vara i form av sammanhållna 
åtgärder,  skyltning, information, utplacerande av sopkärl, parkering eller andra åtgärder 
som kan uppfattas som ett accepterande av en aktiv badplats.  

För att bedriva bad i kommunens regi  behöver kommunen ange vad som gäller för bad, 
bryggor, städning, parkering mm. Vidare tillse att det finns tillsyn och säkerhet för de 
badande samt att platsen sköts i enlighet med det ändamål den är till för. För att 
genomföra en badplats på sådant sätt krävs resursförstärkning.  

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning 

 Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det inte ska genomföras åtgärder för att 
tillskapa en spontan badplats vid Sandbäck då det tillför ett kommunalt ansvar, vilket det 
saknas resurser för. 
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Finansiering 

Det finns ej medel upptagna i drifts eller investeringsbudget för 2019-2021 att genomföra 
åtgärder som omnämnts i motionen. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

1. Motion om säkrare och trevligare spontanbad, Rönningepartiet, väckt 2018-04-14
2. Motion om åtgärder för att underlätta spontanbad, Rönningepartiet, väckt 2015-09-23
3. Kommunfullmäktige,Svar på motion åtgärder för att underlätta spontanbad 2016-09-29

§36
4. Motion om badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran, Rönningepartiet, väckt

2017-01-16
5. Kommunfullmäktige, Svar på motion om badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran

2017-06-17 § 35

Delges 

Kommunstyrelsen 



•• Hela Salems lokalparti 

Motion, Kommunfullmäktige SALEMS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

Datum: 2017-01-16 2017 -02- L 3 
Diorienr 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Badplats i Flaten och vid Sand bäck i sjön Uttran 

Idag finns bara en kommunal badplats, Möllebadet som ligger i kommunens ytterkant på 
gränsen till Botkyrka. Vi är många som vill se badplatser som ligger mer centralt för 
boende i Salem och Rönninge. Det är viktigt att de är tillgängliga utan att man måste ha 

bil. Bra platser för detta är viken nedanför kvarteret Lustigknopp i Rönninge, vid Sandbäck 
samt i Skönviksparken vid Rönninge centrum. Båda platserna kan med lätthet nås utan 
bil. Det finns gång- och cykelväg till båda. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

Att kostnader för badplats på båda platserna utreds. 

Anders Klerkefors 



•• H"la Salems okalpart, 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Motion, Kommunfullmäktige 2015 -09- 2 J 

Datum: 2015-09-18 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Åtgärder för att underlätta spontan bad 

Idag finns bara en kommunal badplats i kommunen, Möllebadet som ligger i kommunens 
ytterkant på gränsen till Botkyrka. Vi vill på långsikt skapa en badplats som ligger mer 
cen tralt för boende i Salem och Rönninge och som är tillgänglig utan att man måste ha bil. 

Fram till det att detta är möjligt vore det bra om spontanbad kan underlättas i den 
naturliga badviken nedanför kvarteret Lustigknopp i Rönninge, vid Sandbäck. Där är 
stranden grund och det finns redan stora gräsbevuxna ytor för lek och solbad . 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

att åtgärder för att underlätta spontanbad genomförs på badviken vid Sandbäck nedanför 
Lustigknopp. 

Anders Klerkefors 
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Kommunfullmäktige 

KF § 36 Dnr.KSj2015:92.811 

Svar på motion - Åtgärder för att underlätta spontanbad 

Anders Klerkefors (Röp) har väckt motionen "Åtgärder för att underlätta spontan bad" i 
kommunfullmäktige den 1 oktober 2015. Motionären yrkar att åtgärder ska genomföras 
för att underlätta spontanbad i badviken vid Sandbäck nedanför Lustigknopp. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 februari 
2016, § 15, och kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sitt 
sammanträde den 8 juni 2016, § 53. Både nämnden och utskottet föreslår att motionen 
avslås. Idag sköter miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den gräsyta som finns på 
den av motionären angivna platsen som en del av skötsel av kommunal mark. Skulle 
åtgärder vidtas för att underlätta för badande i form av exempelvis brygga, sandstrand och 
parkeringsplatser blir kommunen även ansvarig för tillsyn och säkerhet på badplatsen. Det 
är inget som det finns budgetmedel för. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 69/2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till de beredande 
organens yttranden i ärendet. 

Yrkanden och proposition 

Lennart KalderE!n (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till de beredande 
organens yttranden i ärendet. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Just. sign. 
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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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 108 KS/2018:382 - 003

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige baserat på SKL:s mall. Den nya arbetsordningen föreslås träda i kraft den 
1 november 2019. 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den nya kommunallagen innebär att en 
del justeringar behöver göras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Överlag är förslaget till 
arbetsordning lik det tidigare antagna förslaget med ett fåtal ändringar och uppdateringar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges arbetsordning daterat den 3 juli 2019 att 
gälla från och med den 1 november 2019. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges arbetsordning
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges arbetsordning daterat den 3 juli 2019 att 
gälla från och med den 1 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige baserat på SKL:s mall. Den nya arbetsordningen föreslås träda i kraft 
den 1 november 2019. 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den nya kommunallagen innebär att 
en del justeringar behöver göras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Överlag är 
förslaget till arbetsordning lik det tidigare antagna förslaget med ett fåtal ändringar och 
uppdateringar. 

Ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725)  i kraft. Den nya 
kommunallagen innebär att en del justeringar behöver göras av kommunfullmäktiges 
arbetsordning. Följande ändringar föreslås. 

Begreppet ”kungörelse” har tagits bort i kommunallagen eftersom det uppfattas som 
svårbegripligt. Istället ska begreppet ”tillkännages” användas i de flesta sammanhang. När 
det gäller kungörelse till förtroendevalda ska detta ersättas med kallelse. Den nya 
kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med 
den kallelse som skickas till ledamöterna. 

I § 2 om presidium har tiden för uppdragen ändrats till att fullmäktige bestämmer tiden för 
uppdragen från att det löper hela mandatperioden. 

§ 5 är ny och beskriver valbarhet och upphörande av förtroendevaldas uppdrag vilket
speglar skrivningen i kommunallagens 4 kap. 7 §.

I § 6 beskrivs antal sammanträden per år vilket ändras till sex gånger per år. 

Utöver detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kallelsen även kan ske elektroniskt. 
En elektronisk kallelse via e-post är tillgänglig för de som använder uppläsningsprogram. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kan i dagsläget välja bort pappershandlingar 
men utgångspunkten är att kallelse och handlingar fortsätter att skickas på papper. 

Kravet på annonsering i ortspress har tagits bort i kommunallagen, eftersom kommunens 
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anslagstavla finns på kommunens webbplats.

Den 19 februari 2015 § 6 beslutade kommunfullmäktige att sammanträden ska annonseras 
i tidningarna Södra Sidan och Mitt i Botkyrka/Salem. Då Södra Sidan har upphört i Salem 
annonseras kommunfullmäktiges sammanträden enbart i Mitt i Botkyrka/Salem. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detta inte regleras i arbetsordningen i och med 
lagändringen.  Annonsering i lokala tidningen fortsätter att ske men utan de formella 
kraven från tidigare lagstiftning. Annonsering kan på så sätt ske samma vecka som 
sammanträdet.    

I § 15 om ersättarnas tjänstgöring tas den skriftliga kallelsen av ersättare bort. Ledamöter 
och ersättare kallas på samma sätt och ersättare kallas till tjänstgöring vid upprop. 

För att rättssäkra besluten läggs följande mening till: “Ledamot är skyldig att anmäla till 
sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring”. 

I § 21 om deltagande i överläggningen förtydligas att kommunalråd och oppositionsråd 
alltid har rätt att delta i överläggning samt styrelsens ordförande i ett sådant företag som 
avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 
företaget.

Ordförande får även kalla ordförande, vice ordförandena och anställda i de samverkande 
kommunerna till fullmäktiges sammanträde när ett ärende berör den gemensamma 
nämnden. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning de kan lämna upplysningar i 
ärendet. 

§ 31 beskriver företagens initiativrätt i kommunfullmäktige. I 5 kap. 22 § KL finns
föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos fullmäktige. 
Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan 
föreskrift gäller rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser 
sådant som företaget enligt 10 kap. 3 § KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning 
till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller en bestämmelse i 
arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda 
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta 
ställning i vissa ärenden. På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en 
stiftelse som kommunen bildat med någon annan.

§ 32 beskriver hanteringen av interpellationer och sista stycket har ändrats till att om en
ersättare tjänstgör och ställer en interpellation för hen delta i överläggningen vid
nästkommande sammanträde oavsett om hen tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

§ 35 är ny och beskriver återrapportering till fullmäktige till exempel genom uppföljning av
mål i delårsrapport och årsbokslut. Återrapporteringen regleras i nämndernas reglementen.
§§ 36 och 37 förtydligar att presidiets bereder ansvarsfrihet och revisorernas budget.

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar inte allmänhetens frågestund. Regler för 
allmänhetens frågestund beslutades av kommunfullmäktige § 53/2007. 

</BeslutsText>
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Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
Delges
Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges arbetsordning  1

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter (5 kap. 5-7 §§ KL) 

1 § Fullmäktige har 31 ledamöter. Antalet ersättare regleras i vallagen (2005:837). 

Presidium (5 kap. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 

Interimsordförande, ålderspresident 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet m.m. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra 
uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdraget 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör 
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar 
att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En 
sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan 
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. 

1 Antagen av kommunfullmäktige den xx xx xxxx § xx 
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Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli. 

Tid för sammanträdena (5 kap. 12 § KL) 

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde sex gånger per år. För varje år bestämmer 
fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige 
första gången i november. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd 
med styrelsens presidium. 

Extra sammanträde 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

Ändringar i sammanträdesordningen 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och 
ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens 
anslagstavla. 

Plats för sammanträde 

9 § Fullmäktige sammanträder i Stora Murgrönan i Salems centrum. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 
visst sammanträde. 

Tillkännagivande av sammanträdena 

10 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages 
på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och 
ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen 
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen kan skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
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11 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare 
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om  tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträde 

12 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

13 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 
ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar kan skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de  avses bli ställda. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

14 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast  anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller 
sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

15 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

16 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 

17 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör 
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inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 

18 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i 
början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser 
att det behövs. 

Protokollsjusterare 

19 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera  protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

20 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 

21 § Rätt att delta i överläggningen har 
1. kommunalråd/oppositionsråd
2. ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
3. ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
4. ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av
svaret,

5. styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

22 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
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revisionsberättelsen. 

23 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i 
den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

24 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare 
får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 

25 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på 
högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under
hens anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

Yrkanden 

26 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt. 
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Deltagande i beslut 

27 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 

28 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har 
utsetts att justera protokollet.Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger 
sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin 
röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter 
får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en 
avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 

29 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den  
1. upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns  särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

30 § En motion 
1. ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,  
2. får inte ta upp ämnen av olika slag, 
3. väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december. 

Företagens initiativrätt 

31 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 
fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 
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ställning till. 

Interpellationer 

32 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till 
styrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att 
ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det 
då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, 
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige 
utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte. 

Frågor 

33 § En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den. 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte 
vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden 

34 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
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På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som 
har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som 
har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna 

35 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 
av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 
nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

36 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget 

37 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Valberedning 

38 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Justering av protokollet 

39 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
hen har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

Reservation 

40 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
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före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Expediering och publicering 

41 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs 
av besluten i protokollet. 

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

42 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens 
anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
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