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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 79 KS/2020:215 - 040

Delårsrapport per juli 2020 för Salems kommun

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 30,6 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 47,3 miljoner kronor. Under våren visade skatteunderlagsprognoserna betydligt 
sämre utfall för kommunens skatteintäkter än vad som är fallet för den prognos SKR nu gjort i 
augusti. SKR hade i den tidigare prognosen från i våras inte vägt in permitteringsstödet vilket 
kom att påverka utfallet i den tidigare prognosen. 

Samtidigt visar prognoserna för kommande år att det återigen blir betydligt tuffare för 
kommunerna. Att det ser bättre ut för år 2020 beror på de extra stöd som kommunerna 
erhållit och som är ettåriga.

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 29,8 
miljoner kronor, vilket är 23,6 miljoner kronor bättre än årets reviderade budget. Resultatet 
inklusive VA och jämförelsestörande poster prognostiseras till 46,8 miljoner kronor. 
Verksamhetens nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster förväntas för helåret bli 
24,5 miljoner kronor bättre än årets budget budget.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2020.

______________________

Beslutsexpediering
Ekonomi
Samtliga nämnder
Arkiv

Salems 
kommun 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 Delårsrapport per juli 2020 för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och 
helårsprognosen för 2020. 

 

Sammanfattning 

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 30,6 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 47,3 miljoner kronor. Under våren visade skatteunderlagsprognoserna betydligt 
sämre utfall för kommunens skatteintäkter än vad som är fallet för den prognos SKR nu gjort 
i augusti. SKR hade inte vägt in permitteringsstödet i sina tidigare prognoser vilket påverkade 
den tidigare prognosen. Samtidigt visar prognoserna för kommande år att det återigen blir 
betydligt tuffare för kommunerna. Att det ser bättre ut för år 2020 beror på de extra stöd 
som kommunerna erhållit och som är ettåriga.  

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 29,8 
miljoner kronor, vilket är 23,6 miljoner kronor bättre än årets reviderade budget. Resultatet 
inklusive VA och jämförelsestörande poster prognostiseras till 46,8 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster förväntas för helåret bli 
24,5 miljoner kronor bättre än årets budget budget.  

Verksamhetens nettokostnader avviker avseende följande poster: 

● Skatter och bidrag +6,4 miljoner kronor  
Skatteintäkterna har förändrats från 995 miljoner i prognos i april till 1 020 miljoner i 
augusti, vilket är den enskilt största förklaringen till både resultat och prognos. 
Prognosen för skatterna är fortfarande väldigt osäker enligt SKR, vilket även gör att 
prognosen för kommunen är osäker.  

En orsak till att skatteintäkterna ökar i prognosen är att SKR:s prognos i april visade 
på en en ökning av skatteunderlaget med 0,9 procent för år 2020 och i augusti är 
prognosen en ökning med 2,4 procent år 2020. Anledningen till detta är att SKR:s 
prognos för permitteringslöner var lägre i prognosen i april och utfallet visar att 
dessa blev betydligt högre än vad bedömningen var då. Även antalet arbetade 
timmar har justerats ned mellan prognoserna, men nettoeffekten av färre antal 
arbetade timmar och ökade kostnader för permitteringslöner ger en positiv effekt på 
kommunens skatteunderlag och därmed ökade skatteintäkter.  
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● Socialnämnden -1,2 miljoner kronor 

● Barn- och utbildningsnämnden +0,5 miljoner kronor 

● Kommunstyrelsens förvaltning -0,4 miljoner kronor 

● Kommunstyrelsens anslag till förfogande +18,6 miljoner kronor 
Avser det statsbidrag som kommunen erhöll under våren med anledning av effekter 
avseende pandemin och detta budgeterades som en kostnad.  

 
Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 

● Tomtförsäljningar +16,9 miljoner kronor, då detta inte budgeteras eftersom det inte 
går att förutse när tomtförsäljningen realiseras.  

 

Balansräkningen 

Anläggningstillgångar har jämfört med bokslutet för föregående år ökat med 7,9 miljoner 
kronor, tack vare att en del av gator och VA-ledningar i Rönninge Centrum och Solliden blivit 
färdigställda.  

Omsättningstillgångarna har under året minskat med -81,3 miljoner kronor främst avseende 
likvida medel, till exempel blev ett banklån på 100 miljoner kronor amorterat i våras i 
samband med att investeringstakten avstannade.  

Det egna kapitalet ökade med 47,2 miljoner kronor tack vare periodens resultat. 
Resultatutjämningsreserven som är en delpost inom det egna kapitalet är oförändrad och 
uppgår till 59,8 miljoner kronor. 

Avsättningar för pensioner ökade med 10,2 miljoner kronor.  

De långfristiga skulderna ökade med 7,8  miljoner kronor och de kortfristiga skulderna 
minskade med 138,8 miljoner kronor genom att bland annat banklånet på 100 miljoner 
kronor amorterades samt genom att skulder till leverantörer hade säsongsvariationsnedgång 
i juli jämfört med årsskiftet. 

Utanför balansräkningen minskade pensionsförpliktelserna med 3,1 miljoner kronor. Övriga 
ansvarsförbindelser, bland annat för operationell leasing och inhyrda lokaler, minskade med 
24,8 miljoner kronor.  

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser förbättrades från 34,1 % för år 2019 till 39,5 % för 
delåret 2020. 

 

Driftsredovisning 

Driftredovisningen visar för den skattefinansierade delen en avvikelse mot periodens budget 
med 27,5 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget på 
24,5 miljoner kronor.  
 
Inom kommunstyrelsens förvaltning finns kompensationenen avseende utökat statsbidrag 
som kommunerna fick under våren med anledning av pandemin, detta statsbidrag 
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budgeterades som en kostnad under medel till förfogande. Dessa medel skulle täcka 
eventuella minskningar på skatteintäkterna.  
I delåret ser vi att skatteintäkterna har ökat jämfört med den reviderade budgeten i april, 
vilket beror på att SKR:s prognos för kommunens skatteintäkter visar på att 
skatteunderlagets förändring har blivit mer positiv sedan de första prognoserna i början av 
pandemin. Detta innebär att det blivit en stor förändring avseende skatteintäkterna från en 
negativ syn i våras till en mer optimistisk syn i augusti avseende budgetåret 2020.  
Dessa två poster är de största faktorerna till kommunens resultat och prognos. SKR meddelar 
att skatteprognoserna fortfarande är väldigt osäkra för år 2020.  
 
Kommunen har haft kostnader kopplade mot Covid-19, främst inom Socialnämndens 
område. En återsökning till Socialstyrelsen är inlämnad och kommunen begär tio miljoner 
kronor för perioden januari till augusti. Återsökning avseende delposten skyddsutrustning är 
det område som omfattar störst belopp om 4,5 miljoner kronor och därefter området 
anpassning av lokaler med 2,8 miljoner kronor.  
 

Det noteras avseende verksamhetsrelaterade kostnader att: 
 

- Socialnämnden har för perioden haft höga kostnader avseende Covid-19 och i 
resultatet ingår merkostnader med 7,6 miljoner kronor, vilka till stor del är med i den 
återsökning kommunen lämnat in till Socialstyrelsen. Dessa förväntade intäkter är 
medräknade i nämnden prognos.  
Socialnämnden har inom hemtjänstverksamheten i egen regi en negativ prognos på 
-3,5 miljoner kronor som avser höga kostnader för övertid på grund av ineffektiv 
schemaplanering. Översyn av schema och övertid har gjorts, vilket medfört att 
övertidskostnaderna har minskat under juli månad.  
Individ- och familjeomsorgen har lägre kostnader inom arbetsmarknadsåtgärderna, 
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dessa har inte behövt full bemanning under pandemin. Även kostnaderna för 
placeringar har minskat under första halvåret.  

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens har jämfört med föregående år minskat 
sina nettokostnader med 5,1 miljoner. Det är främst inom gatuenheten och 
fastighetsenheten. Det har varit lägre kostnader för vinterunderhåll, omförhandlat 
avtal med en leverantör, effekter av en omorganisation samt minskade kostnader för 
reparationer, larm och bevakning.  

- Bygg- och miljönämndens prognosavvikelse består av ökade personalkostnader och 
lägre intäkter inom miljöenheten.  

 
 
Investeringsredovisning 

Per juli månad har nämnder och förvaltningar investerat 27,3 miljoner kronor mot planerat 
184,7 miljoner kronor. En avvikelse på 157,5 miljoner kronor. Precis som tidigare år kommer 
investeringstakten att öka under senare delen av året.  
Prognosen för helåret visar att 132,3 miljoner kronor beräknas att användas under året. I 
budgeten för året ligger en investeringsvolym på 316,7 miljoner kronor. Avvikelsen för 
investeringsutfallet beräknas till 184,4 miljoner kronor.  

Jämfört med föregående år beräknas investeringarna minska med 26,7 miljoner kronor.  
För perioden har Rönninge centrum nyttjat mest medel. Projektet börjar närma sig avslut. 
För helåret kommer Fågelsångens skola ha högst investeringskostnader med 39 miljoner 
kronor. Skolans byggstart sker under hösten. Samtidigt har skolan blivit försenad jämfört 
med hur planeringen varit och av årets investeringsmedel kommer byggnationen av skolan 
inte att använda 174 miljoner av årets investeringsbudget.  
 
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 har delvis uppnåtts och 
mål  7, 8 och 9 helt uppnåtts per delår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning 
att kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2020. 
 
Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål 6 kommer uppnås delvis eller nästan 
helt och mål 7, 8 och 9 uppnås helt per helår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda 
bedömning att kommunen kommer att ha en god ekonomisk hushållning helåret 2020. 
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Viktiga händelser under år 2020 

● Under våren har arbetet med att flytta lönehanteringen till Håbo kommun genomförts.  
● Coronapandemin, Covid-19, har påverkat verksamheterna mycket under året. 

Krisledningsnämnd och krisledningsgrupp är aktiverad. I verksamheterna har det vidtagits 
åtgärder för att bromsa och förhindra smittspridning genom bland annat 
distansundervisning på gymnasiet, besöksförbud på äldreboenden, stängda 
sysselsättningar för äldre och funktionsnedsatta och inställda evenemang, information till 
medborgare och medarbetare sker kontinuerligt. 

● Rönninge torg har i stort sett färdigställts.  

Medel för framtida pensioner  

Enligt placeringspolicyn är syftet med uppföljningen att kontrollera att: 

● förvaltade pensionsmedel på lång sikt finansierar kommunens pensionsförpliktelser.  

● Finansiella placeringar avseende pensionsmedel har en snittavkastning på 2 procent 

per år eller mer under 5-års perioden,  justerat för inflation. 

Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering, i miljoner kronor: 
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Per den 31 juli 2020 ökade kommunens pensionsförpliktelser till 385,0 miljoner kronor (377,9 
vid årsskiftet).  

Under perioden januari-juli 2020 placerades nyinsättningar på 23,1 miljoner kronor i 
portföljen. Per den 31 juli 2020 uppgick portföljens värde till 110,0 miljoner kronor (92,3 i 
årsskiftet). Därmed förbättrades konsolideringsgraden, det vill säga andelen av 
pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av förvaltade pensionsmedel, till 32,6 procent 
(28,5). 

Till 31 december 2020 förväntas den rensade för inflation genomsnittliga årliga avkastningen 

i portföljen under 5 årsperioden bli 1,9 procent, vilket är en aning lägre än placeringspolicyns 

långsiktiga avkastningsmål på 2,0 procent.  

 

För helår 2020 uppvisar portföljens prognos en negativ avvikelse mot budget om -4,9 

miljoner kronor och förklaras med den snabba börsnedgången till följd av coronavirusets 

spridning. 

 
 
 
  

     Mats Bergström                                                Siv Jönsson Westerlund 
     Kommundirektör                                              Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse per juli 2020 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Femårsöversikt 

UTFALL 2020 
prognos/ 

utfall 
2019 2018 2017 2016 

Kommunal skattesats (N00901) 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 

Verksamhetens nettokostnader, tkr 964 144 969 323 928 562 874 457 837 858 

Finansnetto -/+, tkr -9 347 2 586 6 325 1 838 -4 882 

Årets resultat (inkl. jämf.störande/ 
extraordinära poster), tkr 

46 800 53 116 19 944 46 102 20 403 

Soliditet inkl. totala 
pensionsförpliktelser % (N03002)* 

39,5% 34,1% 31, 1% 30,9 % 30,0 % 

Investeringar (netto), tkr 132 279 159 030 88 919 137 263 69 010 

Självfinansieringsgrad (N03103) 78% 82 % 79 % 70 % 107 % 

Långfristig låneskuld (inkl VA), 
kr/invånare (N03046)*  

20 268 19 945 17 495 20 552 14 433 

Kassalikviditet (N03105)* 196,4% 128,4 % 106,7 % 151, 2% 109,0 % 

Antal anställda (månadsavlönade)* 1 034 1 084 1 105 1 117 1 127 

Befolkning, antal 16 869 16 750 16 786 16 665 16 615 

Befolkningsförändring, antal  119 -36 121 50 189 

Nyckeltalsdefinitioner är enligt Kolada. 
*Nyckeltal utifrån utfall per 2020-07-31.  

Alla nyckeltal förutom investeringsrelaterade indikerar en förstärkning under de senaste fem år. 
Årets resultat har alltid överträffat det antagna målet på 1 procent av skatter och bidrag. Detta 
avspeglas även i årets prognostiserade resultat som  blir ca 2,9 % av skatter och bidrag exklusive 
jämförelsestörande poster.  
 
Självfinansieringsgraden minskar med anledning av att kommunen nu går in i en 
investeringsexpansiv period som andra kommuner i länet. Den långfristiga låneskulden per invånare 
håller sig  inom det  beslutade riktmärke som är länets snitt. Exklusive VA kommer skulden stanna på 
cirka 19 680 kronor mot länets 22 500 kronor.  
Kassalikviditeten är tillfredsställande då den ligger över 100 procent och kan då möta kostnaderna 
för kortfristiga skulder. Finansnettot håller på att försvagas pga svängningar på finansiella 
marknaden.  
 
Den sammanfattande bilden av kommunen utifrån ett finansiellt perspektiv är en kommun med 
mycket god ekonomi i grunden. Detta avspeglas bland annat i en hög soliditet, goda årsresultat och 
god kassalikviditet. 
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Den kommunala organisationen 

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. 

För varje nämnd finns en tjänstemannaorganisation 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 har heller inte något koncernföretag, därmed 

upprättas inte några sammanställda räkenskaper. I årsredovisningen lämnas upplysningar om 

intresseföretag. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Sveriges ekonomiska utveckling 

Källa: SKR augusti 2020 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla 

mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Nedgången har varit större än vad som 

antogs i skatteunderlagsprognosen i april. Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser 

svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras.  

Det är mer stabilt nu, både i Sverige och i omvärlden jämfört med månaderna mars, april och maj. 

Det är dock fortfarande stor osäkerhet om hur den globala utvecklingen ska bli de sista månaderna i 

år. Botten tycks vara nådd och SKR räknar med att BNP ska öka från och med det tredje kvartalet i år. 

Uppgången under det andra halvåret beräknas bli svagare än tidigare antaganden.  

 

Antalet arbetade timmar överskattades i den kalkyl som gjordes i april och i nuvarande antagande är 

antalet arbetade timmar under kvartal två betydligt lägre. För helåret stannar bedömningen om en 

nedgång om 5,5 procent (att jämföra med -3,3 procent i april). Antalet arbetslösa fortsätter upp och 

andelen arbetslösa kommer att ligga över nio procent över en längre tid.  

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer vid bedömningen som bland annat gäller uppskjutna 

avtalsförhandlingar och hur dessa kan påverka beräkningar av lönesumman.  
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Bedömningen är att lågkonjunkturen består ända till år 2023. Först mot slutet av 2023 antas att 
någon form av jämvikt uppstår mellan antal sysselsatta och antal arbetade timmar.  

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 

Källa: SKR augusti 2020 

För år 2020 räknar SKR med en ytterligare inbromsning, till följd av fortsatt kraftig minskning av 

arbetade timmar. Detta motverkas något av utbetalningar av permitteringslöner (som syns som 

löneutbetalningar i statistiken, dock utan arbetsinsats, vilket innebär höjda timlöner) men 

lönesumman ökar ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. 

Att det inte blir lägre beror på en kraftig ökning av inkomsterna från de beskattningsbara sociala 

ersättningarna (tex arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringsersättningar). Krisåtgärder som 

satts in för att mildra ekonomiska effekter av covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe 

skatteunderlagstillväxten.  

 

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar under hösten och att antalet arbetade timmar 

börjar återhämtas. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020 och SKR utgår här 

från att inga permitteringslöner utbetalas nästa år.  

Skatteunderlaget dämpas av att de beskattningsbara sociala ersättningarna minskar när 

“coronaåtgärder” upphör 2021. Det innebär att skatteunderlagstillväxten blir lika låg som 

finanskrisens värsta år, 2009. Den underliggande ökningstakten är den lägsta sedan 1993.  
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I scenariot för att konjunkturell balans 2022-2023 kommer kraftig konjunkturåterhämtning med 

stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt 

genomsnittlig takt.  

 

Jämfört med prognosen i april räknar SKR med en väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 

2020 (tabell 2).  

Förändringen för år 2019 beror på att möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att 

avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond utnyttjats i betydligt 

mindre omfattning än vad SKR räknat med.  

För år 2020 beror förändringen på att lönesumman bedöms öka mer än föregående prognos. 

Huvudförklaringen är att permitteringslöner (löner som inte motsvaras av någon arbetsinsats) drar 

upp den genomsnittliga timlönen. Samtidigt har antalet arbetade timmar är nedjusterats och 

nettoeffekten av dessa båda är positiv.  

För år 2021 är utvecklingen nedjusterad då scenariot räknar med att lönesumman ökar mindre. Det 

är en följd av att timlönen ökar svagt eftersom det antas att inga permitteringslöner betalas ut.  

Befolkning  

Salems befolkning uppgick till 16 759  invånare den 30 juni 2020. Det var en ökning med 9 personer 

(+ 0,05 procent) jämfört med årsskiftet 2019/2020. Under samma period ökade Stockholms län med 

8 562 personer (+ 0,4 procent).  

Befolkningsökningen i Sverige under första halvåret 2020 har varit den lägsta sedan år 2005. Den 

låga folkökningen beror till stor del på minskning i invandringen samt en ökning av antal dödsfall. 

Antalet födda och antalet som utvandrat har minskat marginellt mot tidigare år. Det har lett till en 

halvering av både invandrings- och födelseöverskottet jämfört med tidigare år.  
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Finansiella risker och riskhantering 

Under januari-juli 2020 hanterades finansiella risker i enlighet med de av fullmäktige beslutade 
finanspolicyn och policyn för förvaltning av pensionsmedel.  

Ränterisk 

Kommunen har amorterat banklån på 101 miljoner kronor under året, motsvarande belopp kommer 
att lånas om under hösten. Per 31 juli 2020 uppgick kommunens totala upplåning hos kreditinstitut 
till 237,2 (338,2 i årsskiftet) miljoner kronor. 

Till följd av kommande investeringar kommer kommunen att ta ett nytt lån i slutet av året eller i 
början av nästa år. 

Per 31 juli 2020 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 0,1 år (0,2 år vid årsskiftet) och 
den genomsnittliga räntan var 0,4 (0,4) procent. En ökad ränta med en procentenhet skulle medföra 
ökade kostnader på 2,4 miljoner kronor per år.  

Finansierings- och refinansieringsrisk  
Utifrån låneskuldens sammansättning per balansdagen, förföll 3,4 (103,4) miljoner kronor eller 1,4 
(30,6) procent av kommunens låneskuld inom ett år. Indikativa räntor för framtida lån tyder på 
marginella förändringar. Ökade investeringsbehov och låneskuldens omfattning pekar dock på högre 
räntekostnader i framtiden. 

Marknadsrisk i finansiella placeringar 
Per 31 juli 2020 låg pensionsportföljen inom de marknadriskslimiter som definieras för respektive 
tillgångsslag i policyn:  

● andelen aktier uppgick till 6 procent (35 procent i årsskiftet), den fick uppgå till maximalt 15 
(39) procent av portföljens värde.  

● Svenska aktier uppgick till 30 (29) procent av aktieandelen, fick uppgå till maximalt 50 (50) 
procent av aktieandelen. 
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Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel  

Källa: Söderberg & Partners och Skandia  

Enligt placeringspolicyn är syftet med uppföljningen att kontrollera att: 

● förvaltade pensionsmedel på lång sikt finansierar kommunens pensionsförpliktelser.  

● Finansiella placeringar avseende pensionsmedel har en snittavkastning på 2 procent per år 

eller mer under 5-års perioden,  justerat för inflation. 

Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering, i miljoner kronor: 

 

Per den 31 juli 2020 ökade kommunens pensionsförpliktelser till 385,0 miljoner kronor (377,9 vid 
årsskiftet).  

För att långsiktigt minska belastningen från kommunens pensionsförpliktelser på resultaträkningen 
och likviditeten placerar kommunen medel i en värdepappersportfölj. Under perioden januari-juli 
2020 placerades nyinsättningar på 23,1 miljoner kronor i portföljen. Per den 31 juli 2020 uppgick 
portföljens värde till 110,0 (92,3 i årsskiftet) miljoner kronor. Därmed förbättrades 
konsolideringsgraden, det vill säga andelen av pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av 
förvaltade pensionsmedel, till 32,6 (28,5) procent. 

Till 31 december 2020 förväntas den rensade för inflation genomsnittliga årliga avkastningen i 

portföljen under 5 årsperioden bli 1,9 procent, vilket är en aning lägre än placeringspolicyns 

långsiktiga avkastningsmål på 2,0 procent.  

 

För helår 2020 uppvisar portföljens prognos en negativ avvikelse mot budget om -4,9 miljoner 

kronor och förklaras med den snabba börsnedgången till följd av coronavirusets spridning. 
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Portföljens utveckling under januari-juli 2020: 

 

Under januari-juli 2020 blev portföljens utfall -5,4 miljoner kronor (-5,5 procent), vilket är sämre än 

portföljens sammansatta jämförelseindex, som minskade med -1,2 procent under samma period. 

Utfallet under perioden bestod av:  

● +2,1 miljoner kronor som mellanskillnaden mellan försäljnings- och anskaffningsvärdet, som 
genererades vid fondbyten i portföljen. Fondbyten genomfördes i linje med policyns modell 
för hantering av marknadsrisker. 

● -7,5 miljoner kronor i värdereglering, då marknadsvärdet på balansdagen 31 juli 2020 
förändrats negativt jämfört med marknadsvärdet föregående balansdag 31 december 2019.  

Om det ekonomiska läget medger kommer kommunen i överensstämmelse med placeringspolicyn 

att förstärka finansiering av pensionsförpliktelser genom att avsätta nytt kapital i pensionsportföljen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

● Under våren har arbetet med att flytta lönehanteringen till Håbo kommun genomförts.  

● Coronapandemin, Covid-19, har påverkat verksamheterna mycket under året. Krisledningsnämnd 
och krisledningsgrupp aktiverades under våren har aktivt arbetat under året. I verksamheterna 
har det vidtagits åtgärder för att bromsa och förhindra smittspridning genom bland annat 
distansundervisning på gymnasiet, besöksförbud på äldreboenden, stängda sysselsättningar för 
äldre och funktionsnedsatta och inställda evenemang och kontinuerlig information till 
medborgare och medarbetare. 

● Rönninge torg har i stort sett färdigställts.  

● Klart för byggstart av Fågelsångens skola och idrottshall. I september inleds arbetet och nya 
Fågelsången beräknas stå färdig våren 2023, en skola för 500 elever från förskoleklass till årskurs 
nio och en idrottshall med fullstor plan och läktare för upp till 300 åskådare.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunens vision fastställs av kommunfullmäktige och utifrån denna beslutar de även om de 

övergripande målen. Fullmäktiges mål är grupperade inom  fem perspektiv: medborgare, miljö, 

utveckling och lärande, medarbetare samt ekonomi. Målen ska vara långsiktiga, strategiska och gälla 

för minst en mandatperiod men kan aktualiseras och förändras oftare vid behov. Fullmäktige anger 

vilka övergripande mål som ska brytas ned av samtliga nämnder respektive vilka som ska brytas ned 

av specifik nämnd/-er. 

Kommunens mål anger vad verksamheternas arbete ska leda till och behöver därför utvecklas till 

mätbara indikatorer som gör det möjligt att följa upp arbetet. Indikatorerna för varje mål vägs sedan 

samman till ett index som representerar måluppfyllelsen för respektive mål. 

Nämndernas mål är en nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande mål och omfattar 

målsättningar utifrån nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska förutom att svara upp på de 

direkt utpekade målområden från fullmäktige även beakta möjligheten att bidra inom sitt 

verksamhetsområde kopplat till de övergripande målen. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Utvärdering av 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 i stort uppnåtts per delår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning 

att kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2020. Målet för lärande miljö har 

anpassats till följd av coronapandemin då vissa delmoment inte genomförs i år, såsom nationella 

prov som har ställts in. 

Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål 6, 7, 8 och 9  uppnås helt per helår. Det är 

kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen kommer att ha en god ekonomisk 

hushållning helåret 2020. 

Mål 6 - Lärande miljö  

Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda 

förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå 

en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.  
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Målet för lärandemiljö följs upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 

1= målvärdet nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rött).  

Andelen  elever i grundskolan som anser att lärarna i deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

ligger på samma nivå som föregående år. Medan resultatet för gymnasiet däremot har försämrats 

mot föregående år. 2019 instämde 40 % i påståendet om att ens synpunkter tas tillvara på ett bra 

sätt på skolan, vilket kan jämföras med årets resultat om att endast 36 % av eleverna instämmer i 

det.  

Måttet för kunskapsnivå följs upp av flera faktorer, men har under året anpassats av barn- och 

utbildningsnämnden till följd av coronapandemin. De nationella proven i svenska och matematik 

som till viss del har legat till grund för bedömningen har inte genomförts detta år varvid dessa 

indikatorer har strukits från årets mätvärden.  

Det prognostiserade resultatet för kunskapsnivåerna har ökat något för behörighet till nationellt 

program i årskurs 9, minskat något för betyg i alla ämnen i årskurs 6 och i genomsnittligt meritvärde 

för årskurs 9. Det sista mätvärdet har inte kunnat tas fram till delårsbokslutet på grund av tekniska 

problem, där uppgifter tas fram för genomsnittlig betygspoäng för högskoleförberedande program 

på Rönninge gymnasium. En jämförelse görs av Salems kommuns elevers kunskapsresultat mot det 

genomsnittliga resultatet i Stockholms regions kommuner. Då jämförelsen görs vid tiden för 

delårsbokslutet har inte resultatet för övriga kommuner presenterats, varvid en jämförelse görs med 

senast kända resultat från föregående år.  

Därmed bedöms målet ej uppfyllt men det har av nämnden bedömts vara för tidigt att dra några 

definitiva slutsatser innan den officiella statistiken presenteras, eftersom vårterminen har varit 

turbulent i alla skolor och präglats av ovanligt hög frånvaro till följd av coronapandemin. 

Mål 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorerna för målet är antal avgångna tillsvidareanställda i förhållande till senast kända snitt i 

Stockholms län, andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen, 

rekryteringsförmågan som mäts genom antal sökande per tjänst samt sjukfrånvaro i jämförelse med 

Stockholms län. 
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Målet är uppnått vid delårsuppföljningen med ett relativt oförändrat resultat mot föregående år. 

Personalavgångarna är på ungefär samma nivå som föregående år vid samma tidpunkt. Till följd av 

coronapandemin har antalet sökanden per tjänst ökat, delvis kopplat till en rekryteringskampanj 

som gjordes under våren för den händelse att läget skulle förvärras. Det var ca 300 personer som 

sökte tjänster via den kampanjen.  

Vid jämförelse av första halvåret 2019 och 2020 så har år 2020 visat på en högre sjukfrånvaro för 

Salems kommun. Detta kan till viss del kopplas samman med den pågående coronapandemin. Senast 

kända sammanvägda värde för Stockholms läns kommuner är från årsskiftet 2019 som då låg på 6,6 

procent och jämfört med det har Salem en högre sjukfrånvaro. Dock kommer nog siffran se 

annorlunda ut på helårsbasis då de flesta kommuner har haft en högre sjukfrånvaro under våren än 

andra år.   
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Mål 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn 

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

 

 
Kommunalskatten är oförändrat mot föregående år och är fortfarande lägre än indikatormålvärdet. 

Detta bedöms ge en konkurrenskraftig skattesats och är lägre än genomsnittet för övriga Södertörn, 

därmed är målet uppnått. 

 

Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi  

Att ha en stabil ekonomi innebär för Salems kommun att vi har lägre kostnader för långfristiga 

skulder per invånare än genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Samt att kommunens resultat 

uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag exklusive VA och markförsäljning. 

 

 

 
Årets investeringsprognos ligger på ca 132 miljoner kronor på en total investeringsbudget på ca 317 

miljoner kronor. 

Under år 2020 beräknas investeringstakten bli lägre än budgeterad samt årets resultat inklusive 

jämförelsestörande poster beräknas bli väldigt starkt (ca 46,8 miljoner kronor), därmed hålls 

belåningsgraden nere. Prognostiserat för långfristiga skulder/invånare (exkl. långfristiga skulder till 

VA) uppnår målet med ett beräknat utfall på ca 19 680 kronor/invånare. 

Prognostiserat resultat (exkl. VA och jämförelsestörande poster) beräknas bli ca 2,9 procent av 

skatter och bidrag. Budgeterat resultat är ca 0,6 procent av skatter och bidrag på grund av det 

ansträngda ekonomiska läget. Prognosen inklusive finans (exkl VA och jämförelsestörande poster) 

uppvisar en positiv avvikelse på ca 23,6 miljoner kronor. De största positiva avvikelserna återfinns 

under finans (ca 6,8 miljoner kronor) och KS till förfogande (ca 18 miljoner kronor). Prognosen för 

skatteunderlagets utveckling per augusti (2,4 procent) ser mycket bättre ut jämfört med läget per 

april (0,9 procent) samt att statliga stöd till kommuner ger en starkare grund för årets ekonomiska 

förutsättningar, vilket förklarar positiva avvikelserna under finans och KS till förfogande.  
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning  
Periodens resultat exklusive VA och tomförsäljningar är 30,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras 

med periodens budget på 6,1 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse med 24,5 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret är ett resultat exklusive VA och tomtförsäljningar på 29,8 miljoner kronor som 

ska jämföras med helårsbudgeten på 6,2 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 23,6 

miljoner kronor. Prognostiserat resultat är som andel av skatter och bidrag 2,9% att jämföra mot 

budgeterat 0,6%.  

I periodens resultat finns inga extraordinära poster.  Se vidare beskrivning under uppföljning av mål 

9 i avsnitt utvärdering av god ekonomisk hushållning.  

Budgetföljsamhet för drift  

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av 

att bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Av nämndernas redovisning kan vi se att 

budgetavvikelsen är positiv och uppgår vid juli månads utgång till 27,5 miljoner kronor. Samtliga 

nämnder förutom Socialnämnden uppvisar positiva resultat mot budget för perioden. Nämndernas 

prognoser för helåret visar på en positiv avvikelse mot budget på 24,5 miljoner kronor. Endast 

Socialnämnd samt Bygg- och miljönämnden redovisar negativa prognoser.  

Skatteintäkterna har ökat i prognosen, beroende på att den procentuella ökningen avseende 

skatteunderlaget för år 2020 har förändrats mellan SKR:s prognos i mars mot den som kom i augusti. 

Detta gör att prognosen för skatteintäkter för Salem går från en negativ avvikelse mot budget i mars 

till en positiv avvikelse mot budget i juli. Samtidigt är prognosen för skatteintäkterna väldigt osäker 

enligt SKR och kommer att bero på hur utvecklingen av antalet arbetade timmar och kostnaderna för 

permitteringslöner förändras under kommande månader.  

Kommunen har haft kostnader kopplade mot Covid-19 främst inom Socialnämndens område. En 

återsökning till Socialstyrelsen lämnades in i slutet av augusti och kommunen begär tio miljoner 

kronor för perioden januari till augusti. Återsökning avseende delposten skyddsutrustning är det 

område som omfattar störst belopp om 4,5 miljoner kronor och därefter området anpassning av 

lokaler med 2,8 miljoner kronor. 
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För helårsutfallet 2020 prognostiseras ett överskott för kommunen totalt jämfört med budget 
om 40,5 miljoner kronor. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster för 
markförsäljning blir prognosavvikelsen 23,6 miljoner kronor mot helårsbudgeten.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för perioden en positiv avvikelse  med 10,9 miljoner kronor och 

prognosen för helåret beräknas till en positiv avvikelse med 18,2 miljoner kronor. 

Avvikelsen avser den kompensation kommunerna fick med utökat statsbidraget som aviserades 

under våren med anledning av pandemin och budgeterades i kommunen som verksamhetens 

kostnad. Övriga enheter har samtliga prognoser som är i balans med tilldelad budget förutom hos 

kansliet som har en negativ prognos med -417 tkr som är kopplat till kommunens arbete med 

kompetensplanering, där del av en tjänst flyttats internt inom kommunen. Motsvarande summa är 

beräknad som ett positivt resultat inom en barn- och utbildningsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  exklusive VA och markförsäljning redovisar för perioden 

en positiv avvikelse om 4 miljoner kronor. Avvikelsen för helåret visar en positiv avvikelse om 0,1 

miljoner kronor mot budget.  

Vid en jämförelse mot föregående år har nettokostnaderna minskat med 5,1 miljoner. Den positiva 

utvecklingen av resultatet återfinns främst inom gatuenheten och fastighetsenheten.  

Inom gatuenheten har kostnaderna för utemiljö minskat med 2,7 miljoner kronor jämfört med 

samma period föregående år. De minskade kostnaderna beror i huvudsak på att enheten har 

omorganiserat sin verksamhet. Därutöver finns lägre kostnader för vinterunderhåll samt att avtalet 

med leverantören som hanterar kommunens skogsvård har omförhandlats.  

Inom fastighetsenheten förklaras det förbättrade resultatet jämfört med föregående år av minskade 

kostnader för reparationer samt larm och bevakning. Verksamheten har samordnat sina inköp och 

de inköp som avser investeringar har redovisats som investeringar enligt de redovisningsprinciper 
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som finns.  

Bygg- och miljönämndens avvikelse för perioden är 0,6 miljoner kronor och prognosen uppvisar en 

negativ avvikelse om -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden beror på att intäkterna i utfallet 

avser helåret, medan budgeten avser sju månader. För helåret bedöms personalkostnaderna öka 

samt att miljöenheten får lägre intäkter.  

Kultur- och fritidsnämnden har en positiv avvikelse för perioden om 0,7 miljoner kronor och 

prognosen för helåret beräknas till 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden beror på vakanser 

inom fritidsgård samt att många aktiviteter för biblioteket ligger under resterande del av året. 

Nämnden har påverkats av Covid-19, då det har ställts in större publika event som Salemsdagen, 

valborgsmässofirande samt nationaldagen. Även barnteater, seniorbio och utställningar har varit 

inställda. De förändrade riktlinjer har påverkat öppethållandet på Säby sim- och sporthall och där har 

även skolsimmet pausats. Det har även varit minskade bokningar i idrottshallarna.  

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret beräknas till 0,5 miljoner kronor.  

Inom förskoleverksamheten ses att den nyöppnade förskolan i Botkyrka har valts av ett antal Salems 

föräldrar, detta innebär att kommunens egna förskolor har minskat med samma antal barn.  

Inom grundskolan finns en negativ prognos för grundskolorna som till största delen balanseras av att 

volymerna är lägre än vad som förväntades inom fritidshem när budgeten lades. Även här ses att 

Botkyrkas nyöppnade grundskola varit attraktiv för föräldrar i Salem.  

Det har varit problematiskt att göra prognos för gymnasiet, då valet till gymnasium inte varit klart 

när prognosen gjorts och bedömningen är att prognosen kommer att vara i nivå med beslutad 

budget.  

Socialnämnden har för perioden en negativ avvikelse med -7,9 miljoner kronor och prognosen 

beräknas till -1,2 miljoner kronor. I resultatet ingår merkostnader för Covid-19 med 7,6 miljoner 

kronor, vilka till stor del kommer att återsökas hos Socialstyrelsen.  

Äldreomsorgen har en avvikelse för perioden på -9,9 miljoner kronor och en prognos på -2,2 

miljoner kronor. Här återfinns största delen av det som ska återsökas avseende Covid-19. 

Hemtjänsten i egen regi har en prognosavvikelse på -3,5 miljoner kronor som avser höga kostnader 

för övertid på grund av ineffektiv schemaplanering. Översyn av schema och övertid har gjorts, vilket 

har medfört att övertidskostnaderna har minskat under juli. Särskilt boende lämnar en prognos på 

1,3 miljoner bättre än budget, vilket är ett resultat av externa intäkter i form av stimulansmedel 

samt intäkter för Covid-19-relaterade kostnader.  

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor vilket består av lägre 

kostnader avseende arbetsmarknadsåtgärder då de inte har behövt full bemanning under pandemin. 

Det har även varit färre placeringar under första halvåret inom familjevården.  

Blockhyrorna avseende flyktinglägenheter har en prognos på -3,3 miljoner kronor. Detta avser både 

höga kostnader för lokalerna samt att det inte kommer några nya flyktingar till lägenheterna. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat och beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 

2,3 miljoner då volymerna minskat.  

Övriga nämnder består av överförmyndarnämnd och revisionsnämnd. Båda nämnderna har en 
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prognos i balans med den budget som finns eller ett liten positiv avvikelse.  

Finans verksamhetsrelaterad innebär de delar av finansförvaltningen som hanterar kostnader och 

intäkter som är hänförbara till verksamhetsresultatet. Det är bland annat skatteintäkter och bidrag, 

avskrivningskostnader och ränta på avskrivningar samt kostnader för semesterlöneskuld och 

pensionskostnader.  

För perioden ligger avvikelsen på en positiv avvikelse om 18,5 miljoner och prognosen visar en 

positiv avvikelse om 6,8 miljoner kronor. Att avvikelsen förändras så mycket beror på att 

semesterlöneskulden i juli månad är låg då många har tagit ut semester och sedan byggs den på 

under hösten. Därutöver har en engångsersättning från Naturvårdsverket för naturmark kommit 

under första delen av året. Skatter och generella bidrag avviker positivt och det avser de medel som 

kommunen erhållit med anledning av pandemin (8,4 miljoner kronor för perioden). Skatteintäkterna 

som enskild post har blivit 5,4 miljoner kronor lägre för perioden.  

Avvikelsen på årsbasis förklaras med svårigheter att budgetera både vilka antaganden som ska göras 

för att bestämma hur mycket semester personalen inte kommer att ta ut och vilka antaganden som 

görs för avsättningen av pensioner. Det är alltfler inom kommunen som berörs av en avsättning då 

lönenivåerna ökar.  

Budgetföljsamhet för investeringar  

Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande utfall och prognos för nämnder och 

förvaltningar: 

 

För perioden har nämnder och förvaltningar investerat 27,3 miljoner mot planerat 184,7 miljoner 

kronor. Det är en avvikelse på 157,5 miljoner kronor. Precis som tidigare år kommer 

investeringskostnaderna under senare delen av året.  

Prognosen för helåret visar att 132,3 miljoner kronor beräknas att användas under året. I budgeten 

för året ligger en investeringsvolym på 316,7 miljoner kronor. Avvikelsen för investeringsutfallet 

beräknas till 184,4 miljoner kronor.  

Investeringarna beräknas minska med -26,7 miljoner kronor jämfört med föregående års helårsutfall.  
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Störst förbrukning under perioden har Rönninge centrums projekt haft, följt av Fågelsången och 

Karlskronaviken.  

 

De projekt som i prognosen har största förbrukningen är Fågelsångens skola som har uppstart nu 

under hösten samt OVK-åtgärder inom kommunen.  

 

Största avvikelserna mot årets budget har Fågelsångens skola, vilket beror på att projektet 

överklagats och kommer igång först efter sommaren 2020. 

Balanskravsresultat  

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott 
som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och 
förvaltningsorganisation.  

Kommunen har sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet, och det finns således inte något 
underskott att återställa. Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 59,8 miljoner kronor. 

Årets prognostiserat balanskravsresultat är positivt och uppgår till 53,2 miljoner kronor (46,5), vilket 
därmed lever upp till lagens krav.  

Vid avstämning av balanskravet (prognostiserat resultat) i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) 
görs följande slutsatser: 

● Det finns inte något historiskt underskott att återställa. 

● Resultatet innehåller orealiserade förluster i värdepapper på 6,4 miljoner kronor som har 
räknats med/återförts. 

● Årets resultat innehåller realisationsvinster på exploateringsverksamheten om  17 miljoner 
kronor samt en ersättning från Naturvårdsverket för naturmark på 5,9 miljoner kronor, 
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dessa engångsintäkter får ingå i balanskravsresultatet. 

● Det finns ingen planerad reservering till resultatutjämningsreserven, då nuvarande nivå på 
resultatutjämningsreserven anses vara tillräcklig (59,8 miljoner kronor). 

 
Balanskravsutredning för prognostiserat resultat i årsbokslut 2020  (miljoner) 

 

Väsentliga personalförhållanden  

Antalet anställda den 31 juli 2020 var totalt 1436 personer (1531 personer 31 juli 2019), varav 939 

tillsvidareanställda (979 föregående år). Omräknat till årsarbetare uppgår det till 877 

tillsvidareanställda (807 föregående år). 

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och månadsavlönade var i snitt 7,5 % under perioden januari till 

juli månad 2020, 5,62 % föregående år samma period. Anledningen till den ökade sjukfrånvaron i 

jämförelse med 2019 beror på den pågående coronapandemin, då betydligt fler personer har varit 

sjukfrånvarande även vid lättare förkylningssymptom. 

Antalet ansökningar per tjänst har ökat mycket, till stor del kopplat till den rekryteringssatsning som 

gjordes under våren till följd av coronapandemin.  

Förväntad utveckling  

Kommunen påverkas av att befolkningen under 2019 minskade jämfört med år 2018. Ekonomin 
påverkas både under år 2020 och år 2022 med lägre skatteintäkter som följd. Detta påverkar även 
kostnaderna. På grund av svängningar i skatteprognoser upprättades och beslutades en reviderad 
budget som avser 2020 i april. Ram och budget för år 2021-2023 är byggt utifrån befolkningsprognos 
per 2020-02-15.  
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 2020 2021 2022 2023 

Prognos folkmängd vid tillfället för budget 2020-2022 17 130 17 330 17 359 - 

Prognos folkmängd vid tillfället för ram/budget 2021-2023 16 869 17 162 17 191 17 259 

Differens -261 -168 -168  

 
Effekten av att folkmängden minskat mellan den prognos som användes för budgeten 2020 och den 
som används för ramarna till år 2021-2022 innebär att volymerna för verksamheterna för år 
2021-2022  kommer att bli relativ lägre än de som meddelats i budgeten för år 2020-2022. Det som 
ses är att det är främst barn i förskoleåldern samt vuxna upp till 40-årsåldern som minskar mest. 
Effekten blir att kommunen behöver se över behoven av förskole- och skolplatser till följd av att 
befolkningsprognosen förändrats. Det påverkar även till viss del äldreomsorgen, till exempel 
förskjuts behovet av att bygga nytt särskilt boende etc. 

För att klara de kortsiktiga ekonomiska utmaningarna antog kommunfullmäktige en reviderad 
budget för år 2020 i april (efter delårsuppföljningen per mars). Den reviderade budgeten innebär att 
barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens budget justerats ner utifrån volymer i 
befolkningen med respektive  -4,3 miljoner och -2 miljoner kronor. I  samband med 
ram/budgetarbetet för år 2021 och plan 2022-2023 pågick en redan beslutat effektivisering för att 
matcha mot befolkningsvolymerna samt för BNP svängningarna. Kommunens preliminära resultat 
inför kommande år är lägre än tidigare år för att kommunen ska kunna möta ett allt kärvare 
ekonomiskt läge.  

Under våren 2020 arbetade kommunen fram ett planeringsunderlag för investeringar åren 
2021-2023. I ram/budgetberedningen 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.  
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Ekonomiska sammanställningar 

Resultaträkning  

 

 

*För budget för år 2020 finns följande fullmäktiges beslut: 

● VA:s budget (KF §52 2019-11-21) +61 tkr. 

● Överföringar (KF §14 2020-04-23) +266 tkr från 2019 till 2020 års budget; överföringarna 

avser kommunala grundskoleenheters underskott inom Barn- och utbildningsnämnd.  

● Den reviderade budget 2020 exklusive VA (KF §17 2020-04-23) 5970 tkr. 
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Balansräkning 
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Noter 

Innehåll 

Not 1 Redovisningsprinciper. Not 2-8 till resultaträkning. Not 9-21 till  balansräkning.  

Not 1 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning 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. För ytterligare information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till 
årsredovisningen för år 2019 sidan 45. 

Leasing 

Befintliga leasingavtal omfattar i huvudsak bilar, kopiatorer, byggnadsmoduler och 
IT-utrustningar. 
De avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från och med 2020-01-01 (0,4 

miljoner kronor per 31 juli 2020) redovisar Salems kommun i enlighet med RKR R5. Finansiella avtal 

redovisas som anläggningstillgång (del av not 9c) och förpliktelserna att betala leasingavgifterna 

redovisas som skuld i balansräkningen (not 18d). Påverkan på årets resultat på grund av ändringen 

av redovisningsprincipen är obefintlig.  

Leasingavtal tecknade före 2020 har tagits som operationell leasing (not 21)  i kommunen 
(framför allt utifrån avtalstid samt avtalsinnehåll) och innebär att någon tillgångs- eller skuldpost 
inte redovisas i balansräkningen.  

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde är 1 PBB (47 300 kronor år 2020) och gäller som gemensam gräns för materiella och 
immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. 

För tillgångar med identifierbara komponenter på minst 100 000 kronor tillämpas 
komponentavskrivning. Avskrivningstider för komponenter på byggnader och tekniska anläggningar 
finns som bilaga till delårsrapporten. 

Periodisering 
Väsentligt belopp för att periodisera intäkter och kostnader är 50 000 kronor. 
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* Jämförelsestörande poster 
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**Utfallet baseras på SKR:s augusti-cirkulär. Det erhållna stödet från staten för att stärka välfärden 
är på 30,4 miljoner kronor och ingår i prognos 2020 i Övriga generella statsbidrag; 17,7 miljoner 
kronor, som är 7/12 delar av beloppet, ingår i delårsutfallet. 

 

 
Som jämförelsestörande betraktas följande poster:  

● realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning 
i samband med markexploatering 

● nedskrivningar.  
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Linjär avskrivning tillämpas. 
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Linjär avskrivning tillämpas. 

 
Linjär avskrivning tillämpas. 
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Drift- och investeringsredovisning  

Driftredovisning 

 

* Enligt KF-beslut §52 2019-11-21, §14 2020-04-23 och §17 2020-04-23 avseende budget för år 2020. 

** Justeringsposter specificeras i bilaga till delårsrapporten. 
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Investeringsredovisning 
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Investeringsredovisning med större** pågående projekt särredovisade. Faktiska och 

prognostiserade utfall 

 
** Som större investeringsprojekt definieras de investeringsprojekt, som har över 3 miljoner kronor i 

budget för år 2020 samt investeringsprojekt inom exploateringsområden. Projekten var pågående 

(inte färdigställda) per 31 juli 2020. 

Upplysningar till drift- och investeringsredovisning om uppbyggnad med mera finns som bilaga till 

delårsrapporten. 
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Bilagor 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisning 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Allmänt  
Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till 

kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör 

därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. 

 

Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår i juni. Nämnderna och 

kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade detaljbudgetar för sina ansvarsområden för 

beslut i nämnderna under oktober.  

Driftbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna 

ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av 

taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av 

fullmäktige på nämnder och verksamhetsområden. Omdisponering av anslag mellan 

verksamhetsområden och nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året.  

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på 

intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive 

nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge 

de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.  

Ekonomin för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör 

budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår.  

Investeringsbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige 

tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier och transportmedel 

samt för komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov.  

 

Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två 

därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars 

planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive 

planeringsår.  
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Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt beslutas av fullmäktige att överföras till 

kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. Ej förbrukade investeringsmedel som 

ingår i ramanslag överförs normalt inte som tilläggsanslag i nästa års budget.  

VA-verksamhet 
Den löpande VA-verksamheten finansieras med  egna brukningsavgiftser. VA-verksamhetens 

investeringar finansieras med VA-ansluttningsavgifter. VA:s drift- och investeringsbudget regleras 

och beslutas av fullmäktige.  

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för driftredovisningen  

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 

ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av 

omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast 

innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, 

såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 

resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.  

 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är: 

● avskrivningar och periodiserade investeringsinkomster (med undantag för VA-verksamheten: 

VA-verksamhetens avskrivningar och periodiserade anslutningsavgifter finns i 

driftredovisningen)  

● skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

● finansiella intäkter och kostnader, extraordinära poster  

● statsbidrag Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen 

● statsbidrag för naturmark från Naturskyddsverket 

● gatu- och exploateringsersättningar från privata aktörer 

● VA-verksamhetens överskott skuldfört till VA-kollektivet 

● pensionsutbetalningar och förändring i pensionsavsättningar. 

  

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:  

● VA-verksamhetens kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. 

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består 

av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på 

tillgångarnas bokförda restvärde. Internräntan 2020 för VA-verksamheten har satts 

preliminärt till 0,4 % och motsvarar den genomsnittliga räntan för kommunens lån i banker 

och kreditinstitut.  

 

De väsentliga kostnader som interndebiteras till kommunens olika verksamheter är:  

● hyreskostnader: internhyran för inhyrda lokaler interndebiteras av fastighetsförvaltningen 

till några av socialförvaltningens verksamheter; 

● VA-brukaravgifter. 
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De gemensamma kostnader som interndebiteras av Kommunstyrelsens förvaltning  till 

VA-verksamheten är kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader, löne- och 

ekonomiadministration samt försäkring.  

Upplysningar till tabellen för driftredovisning 

Justeringsposter består delvis av tillägg av de verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas 

centralt inom finansenheten; och delvis av avdrag av de poster som finns inom nämnder, men ej är 

hänförbara till verksamhetens kostnader och intäkter i resultaträkningen. 

 

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för 

investeringsredovisningen 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 

anläggningspersonals timkostnader.  

VA-verksamhetens extern och intern fakturering av anläggningsavgifter sker till en och samma taxa.  
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Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga 

delar  
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Avskrivningstider för komponenter på byggnader och 

tekniska anläggningar 

Komponent Avskrivningstid, år 

Komponenter för byggnader  

Grund och stomme 50, evig 

Fasad 10-50 

Fönster och ytterdörrar 5-33 

Yttertak 10-33 

Köksinredning 10-33 

Inre golv 10-33 

Inre ytskikt väggar, innertak 10-33 

Ventilation 10-40 

Hiss 10-40 

El 10-50 

Värme, Sanitet (VS) 10-50 

Styr- och övervakningssystem för energiförbrukning 15 

Gatukomponenter  

Gatudränering och diken 10-33 

Toppbeläggning 10-33 

Gatubelysningsanläggningar 10-40 

Planteringar 10-33 

Broreparation 10-20 

Lekställningar 5-15 

VA-komponenter  

VA-ledningar 33-70 

VA-byggnader och byggkomponenter 15-50 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 80 KS/2020:153 - 040

Förslag på överföring av investeringsmedel avseende 
belysningsstolpar

För att på sikt minska reparations- och driftskostnad för gatubelysning föreslår 
kommunstyrelsens tekniska utskott att  investeringsramen 2020 utökas med 800 tkr till 
projekt 73001 Belysningsstolpar.

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom MSB har en ackumulerad 
budgetavvikelse om +69 236 tkr t o m mars, vilket motsvarar 93% av ackumulerad 
investeringsbudget. På helår prognostiseras en budgetavvikelse om +139 519 tkr. 

Med anledning av tekniska utskottets förslag föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar om att överföra 800 tkr från Kommunstyrelsens till förfogande till 
projekt 73001 Belysningsstolpar. Detta för att på sikt minska reparations- och 
driftkostnaderna för gatubelysningen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 3 september 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeterade investeringsmedel om 800 tkr från 
Kommunstyrelsen till förfogande till tekniska utskottets projekt 73001 Belysningsstolpar.

______________________

Beslutsexpediering
Ekonomi
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

Salems 
kommun 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Ida Malmborg 
Kommunsekreterare  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Förslag på överföring av investeringsmedel från KS till 

förfogande till projekt 73001 Belysningsstolpar  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeterade investeringsmedel om 800 tkr från 
Kommunstyrelsen till förfogande till tekniska utskottets projekt 73001 Belysningsstolpar.  
 

Ärendet 

För att på sikt minska reparations- och driftskostnad för gatubelysning föreslår 
kommunstyrelsens tekniska utskott att  investeringsramen 2020 utökas med 
800 tkr till projekt 73001 Belysningsstolpar. 

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom MSB har en ackumulerad 
budgetavvikelse om +69 236 tkr t o m mars, vilket motsvarar 93% av ackumulerad 
investeringsbudget. På helår prognostiseras en budgetavvikelse om +139 519 tkr. Den 
största avvikelsen +123 315 tkr avser Fågelsången. 

 
Med anledning av tekniska utskottets förslag föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar om att överföra 800 tkr från Kommunstyrelsens till 
förfogande till projekt 73001 Belysningsstolpar. Detta för att på sikt minska reparations- 
och driftkostnaderna för gatubelysningen.  

 

Finansiering 

Investeringsbeloppet är finansierat i budget år 2020. Nya medel behöver inte tillföras. 

 

 

 
 
 
 Mats Bergström  

Kommundirektör 

Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 
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KSTU § 41 KS/2020:153 - 040

Delårsrapport per mars 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens tekniska utskotts mål och indikatorer följs upp först vid årsbokslutet, men 
redovisas i bilagd verksamhetsplan.

Delårsbokslutet per mars 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen summerar i en 
positiv budgetavvikelse om +401 tkr, avvikelser beskrivs i bilagd verksamhetsplan. Exklusive 
VA-verksamheten uppgår budgetavvikelsen till +429 tkr. Helårsutfallet prognostiseras till noll 
avvikelse mot budget.

Delårsbokslutet per mars 2020  visar en slutreglering av avseende Norra Vitsippan och       
17 032 tkr har bokförts för perioden. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med  17 
032 tkr, då det i dagsläget inte finns kännedom om ytterligare markförsäljningar för året. 

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom MSB har en ackumulerad 
budgetavvikelse om +69 236 tkr t o m mars, vilket motsvarar 93% av investeringsbudgeten. 
På helår prognostiseras en budgetavvikelse om +139 519 tkr. Den största avvikelsen +123 
315 tkr avser Fågelsången. 

Ärendets ekonomiska konsekvenser beskrivs i texten ovan samt i bilagorna.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020.

Tekniska utskottets beslut: 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott 

godkänner redovisad delårsrapport per mars 2020 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive helårsprognos.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
föreslår kommunstyrelsen att utöka investeringsramen 2020 med 800 tkr till projekt 
73001 Belysningsstolpar.

______________________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Salems 
kommun 
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 Ekonomienheten 
Sonja Moré 
Förvaltningsekonom 

 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 
 Delårsrapport per mars 2020 för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner redovisad delårsrapport per mars 2020 
för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive helårsprognos. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att utöka 
investeringsramen 2020 med 800 tkr till projekt 73001 Belysningsstolpar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mål och indikatorer 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts mål och indikatorer följs upp först vid årsbokslutet, 
men redovisas i bilagd verksamhetsplan. 

Drift 

Delårsbokslutet per mars 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen summerar i 
en positiv budgetavvikelse om +401 tkr, avvikelser beskrivs i bilagd verksamhetsplan. 
Exklusive VA-verksamheten uppgår budgetavvikelsen till +429 tkr. Helårsutfallet 
prognostiseras till ingen avvikelse mot budget. 

Delårsbokslutet per mars 2020  visar en slutreglering av avseende Norra Vitsippan och 
17 032 tkr har bokförts för perioden. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med 
17 032 tkr, då det i dagsläget inte finns kännedom om ytterligare markförsäljningar för 
året.  

Investeringar 

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom MSB har en ackumulerad 
budgetavvikelse om +69 236 tkr t o m mars, vilket motsvarar 93% av ackumulerad 
investeringsbudget. På helår prognostiseras en budgetavvikelse om +139 519 tkr. Den 
största avvikelsen +123 315 tkr avser Fågelsången.  

För att på sikt minska reparations- och driftskostnad för gatubelysning föreslås 
investeringsramen 2020 utökas med 800 tkr till projekt 73001 Belysningsstolpar 

 

Finansiering 

Ärendets ekonomiska konsekvenser beskrivs i texten ovan samt i bilagorna. 
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 Christina Lood                        Sonja Moré 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 

 

 
 Bilagor 

1. Verksamhetsplan TU Delår mars 2020 
2. Verksamhetsplan Mark inköp och försäljning Delår mars 2020 
3. Exploateringsredovisning mars 2020 - ny kalkyl 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten, Arkiv 

 

 



Tekniska utskottet 
Nämndens ordförande: Lennart Kalderen \(M\) 

Delår mars 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet 

Må/beskrivning 

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

~ ik~to!7i~Hi'1<atorer -~~!'i!'-',, ,; -~i~ail<_ator_n:ål'{är9l [mr,~ff~-t~-· ,, . Vikt Värdering : 
I 

,',; :,.!~' .. 

MSB - Handläggningstider TU -4% 20% 

Tillgänglighet/kommunikation - E-post 90% 30% • (procent) 

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon 90% 30% • (procent) 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

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

Stockholms län. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott -Trygghet 

Må/beskrivning 

Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet 

Salems 
kommun 



3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur 

Må/beskrivning 

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

Indikator/Indikatorer lndikatormålvårde '. ' Utfall 

MSB - Fastighetsunderhåll 75 

MSB - Felanmälan 90% 

MSB - Infrastruktur 600000 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö 

Må/beskrivning 

Vikt 

25% 

25% 

25% 

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö 

Värdering 

-
• • 

f:11iidiHl4--,iliiLi-~&.P~\¼lliii, 
MSB - Trafikskador 3 100% 

Kommunstyrelsens tekniska utskott- VA-verksamhet 

Må/beskrivning 

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

~ åt~m~ '.f.~toi-er dt:1,iJ;; ,)'ll:~;iif1n11r~~lmiri~ ,~ . ,~, -~~- ,,,.__ "':f.2J• ,-d J ____ r:,"V1kt · 

MSB - Avloppsvatten 25% 

MSB - Inköp vatten 15% 

Miljö - Perspektiv 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning 

Må/beskrivning 

Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska 

. . . I • I -

MSB - Energiförbrukning 2017- 2 

d ,:lco. 2020-04-2'" 1(;:15 

25% 

25% 

100% 

Värdering ~ 

' 

• 



Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter 

Må/beskrivning 

CO2-utsläppen från egna transporter ska minska 

Indikator/Indikatorer lndikatormålvärde . Utfall Vikt Värdering 

MSB - Andelen fossil bränslefria 
personbilar 2019 (procent) 

45% ... 
Utveckling och lärande - Perspektiv 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö 

Må/beskrivning 

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

Medarbetare - Perspektiv 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Attraktiv arbetsplats 

Må/beskrivning 

Det ska vara en god•arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem 
ang (HME) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning 

Må/beskrivning 

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

MSB Praktikanter 2019- 1 100% 

Ekonomi - Perspektiv 

thrloo. 20:.0-04-. 15:15 



9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans 

Må/beskrivning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - lnvesteringsprojekt 

Må/beskrivning 

Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras 

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet 

Må/beskrivning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat 

clirloo. 202J· •4·2" 15:15 
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kommun 



Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

Utf Jan - BudJan 

Mar 201 • Mar 

: 9 2020 
---

3 - Intäkter 13 439 14195 

9 - Interna intäkter 2895 1947 

INTÄKTER 16334 16142 

4 - Kostnader/Utgifter -6 340 -4 928 

5 - Kostnader för arbetskraft -6 102 -6045 

6 - Övr verksamhetskostnader -18 333 -17 547 

7 - Övr verksamhetskostnader -3 309 -3 296 

8 - Finansiella intäkter och 
kostnader -11 

9 - Interna kostnader -1274 -1423 

KOSTNADER -35 369 -33 239 

Totalt -19 035 -17 097 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

1· Utf Jan -'~· , BudJan 
r-- . Mar 201 • Mar ~' \Ji. ' 

• • > "" V 

9 2020 . 
2110 - Central förvaltning -438 -855 

2111 · Gata -4 684 -2 888 

2112 - Fastighet -12 657 -12 043 

2113 - Plan och exploat. enhet -1050 -1381 

251-VA -206 70 

Tekniska utskottet -19 035 -17 097 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

2110 - Central förvaltning -113 

2111 - Gata -1247 -6163 

2112 - Fastighet -6 386 -66 531 

2113 - Plan och exploat. enhet 

251-VA -78 -1359 

Tekniska utskottet -7711 -74165 

chrloo, 2 lc0-04-2 15:1 5 

Bud avv 

Utf Jan - Jan -
Mar 202 Mar 202 Budget 

0 . 0 Utf 2019 2020 

13 263 -931 53 512 56 779 

3 395 1448 13 379 7 788 

16658 516 66891 64567 

-5 073 -144 -20 056 -19 714 

-5 741 303 -23 976 -24 910 

-18 485 -938 -70186 -70 187 

-3 076 221 -15 202 -13 186 

-5 -5 -11 

-974 449 -4143 -5 690 

-33 354 -115 -133 573 -133 687 

-16 696 401 -66 682 -69121 

~~,..r • .,. 
-iBua avv -

Utf Jan• E n-
: 'I 

-- Mar202 1:Mar 202 • 1'° T .--{ Budget 

.·-~.o :-o:;1,~u_tf2019 ,,,.:· 2020 

-501 354 -2 799 -3 452 

-2 558 331 -16 282 -11835 

-12 746 -703 -45 860 -48 294 

-934 447 -4 382 -5 602 

42 -28 2 641 61 

-16 696 401 -66 682 -69121 

1 114 -306 -450 

-503 5 660 -5 052 -24 651 

-4 291 62 240 -60 719 -266125 

0 

-136 1222 -3 683 -5 435 

-4930 69236 -69 761 -296 661 

Prognos 

2020 

56482 

7 788 

64270 

-19 658 

-24 248 

-70 014 

-13 770 

-5 700 

-133 391 

-69121 

Prognos 

2020 

-3 452 

-11835 

-48 297 

-5 599 

61 

-69121 

-450 

-20 694 

-130 563 

0 

-5 435 

-157142 

Salems 
kommun 

Bud avv , 

2020 

-296 

0 

-296 

56 

662 

173 

-585 

-10 

296 

-0 

Bud avv .. 
. 2020 .; 

-0 

-0 

-3 

3 

-0 

-0 

0 

3957 

135 562 

0 

0 

139 519 



Ekonomisk redogörelse 

Ekonomisk redogörelse MSB 

Delårsbokslutet per mars 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen summerar i en positiv 
budgetavvikelse om +401 tkr. Exklusive VA-verksamheten uppgår budgetavvikelsen till +429 tkr. 
Helårutfallet prognostiseras utan avvikelse mot budget. 

Samma period föregående år uppgick budgetavvikelsen för MSB exkl VA-verksamheten till -2 311 tkr, 
förvaltningen har därmed förbättrat sitt resultat med 2 740 tkr. Den positiva utvecklingen av resultatet 
återfinns främst inom gatuenheten. Nedan redogörs för ekonomin för respektive enhet. 

Gata 

Gatuenheten redovisar en budgetavvikelse om +331 tkr per delårsbokslutet för mars att jämföra med -1 
757 tkr under samma period föregående år. En förbättring har skett om 2 088 tkr och avser i huvudsak 
skötseln inom utemiljö. Helårsprognosen visar noll i budgetavvikelse. 

Totala kostnader avseende verksamheten för utemiljö har minskat med 1821 tkr jämfört med samma 
period föregående år och intäkterna har ökat med 444 tkr. När det gäller intäkterna prognostiseras dessa 
på helår uppgå till samma nivå som fg år. När det gäller kostnaderna har enheten effektiverat sin 
verksamhet med ca 600 tkr per mars till följd av förvaltningens omorganisation och på helår beräknas 
omorganisationen generera en effektivisering om ca 1 350 tkr. Resterande förbättring av utfallet per 
mars jämfört med fg år (motsvarande ca 1 200 tkr) förklaras av en betydligt mildare vinter i år jämfört 
med ett "normalt" år. 

Fastighet 

Fastighetsenheten redovisa r en budgetavvikelse om -703 tkr per mars att jämföra med -1153 tkr per 
mars 2019. Helårsutfallet prognostiseras uppgå till -3 tkr. 

Budgetavvikelsen avser främst el- och fjärrvärmekostnader som totalt överskrider budget med -1 350 tkr 
per mars och beror främst på att el- och fjärrvärme är dyrare första kvartalet jämfört med resterande del 
av året. 

Hyror har en positiv avvikelse om ca +504 tkr och beror i huvudsak på att helårsbudgeten om 1 200 tkr 
för de fyra paviljongerna till förskolegrupperna inte kommer att nyttjas i år. För de/år mars motsvarar det 
en positiv budgetavvikelse om +300 tkr. 

Plan och exploatering 

Delårsbokslutet för plan- och exploateringsenheten summerar en budgetavvikelse per mars på +447 tkr. 
Avvikelsen avser främst lägre personalkostnader än budgeterat och lägre IT kostnader. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av högre frånvaro bland personalen än budgeterat. 
Kostnaden för IT beräknas öka under året och möta budgeterad nivå. 

Helårsprognosen redovisar ·en budgetavvikelse om +3 tkr. 

VA-verksamheten 

Delårsresultatet per mars visar en budgetavvikelse på -28 tkr. Helårsprognosen visar noll i 
budgetavvikelse. 

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) 

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en 
ackumulerad budgetavvikelse på +69 236 tkr tom mars (motsvarar 93% av ackumulerade budgeten) 
och för helåret prognostiseras en budgetavvikelse på +139 519 tkr. Den enskild största budgetavvikelsen 
per mars avser den nya skolan Fågelsången med +51 558 tkr, vilket huvudsakligen beror på att 
byggstarten har blivit försenad till följd av att byggentreprenörer har överklagat upphandlingen. 
Byggstart beräknas ske under vår/sommar 2020. De projekt som står för den prognostiserade 
budgetavvikelsen på helår är Fågelsången med 123 315 tkr samt renovering befintliga förskolor med 9 
000 tkr. Renovering av befintliga förskolor skjuts upp till 2021 i inväntan på antagen fastighetsstrategi. 

.• , -;~r. 2020-c i-:s 1s:1s C 



Mark inköp och försäljning 
Nämndens ordförande: Lennart Kalderen \(M\) 

Delår mars 2020 

Vision 

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

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

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende. 

Miljö - Perspektiv 

Medarbetare - Perspektiv 

Ekonomi - Perspektiv 

sivjon. 20''0-04<\., 1 ::;::.:5 



Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

Utf Jan • Bud Jan • Utf Jan• 

Mar 2019 Mar 2020 Mar 2020 

3 · Intäkter 11 835 17 032 

INTÄKTER 11835 17032 

4 • Kostnader /Utgifter -943 

7 - Övr verksamhetskostnader -40 0 

9 - Interna kostnader 

KOSTNADER -984 0 

Totalt 10851 17032 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

Utf Jan• Bud Jan • Utf Jan • 

Mar 2019 Mar 2020 Mar 2020 

291 - Mark inköp och försäljning 10 851 17 032 

29 • Markförsäljning 10851 17032 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

; ~f~ ~;~ .. . 
Utf Jan • Bud Jan • Utf Jan • 1...-. .... :--

... ~ ,,· ~: Mar 2019 Mar 2020 Mar2020 'i:...-"-·) .-:. 'M.t. • 

291 - Mark inköp och försäljning 

29 • Markförsäljning 

si :j011. 20, 0--0 :-28 1:, ~5 

Bud avv 

Jan• Mar Budget 

2020 Utf 2019 2020 

17 032 30 535 

17032 30535 

-967 

0 -70 

0 -1037 

17 032 29498 

Bud avv 

Jan • Mar Budget 

2020 , . Utf 2019 : 2020 

17 032 29 498 

17 032 29498 

. Bud avv i ,~· ~;- :: .~ 
. ;!~ . r~ . Budget Jan • Mar 

,. :.t\2020 ·t:utt201~--f~;- 2020 -~- .,(, '~ , 

-108 

-108 

Prognos 

2020 

17 032 

17032 

0 

0 

17032 

Prognos 

2020 

17 032 

17032 

Prognos 

2020 

Salems 
kommun 

Bud avv 

2020 

17 032 

17032 

0 

0 

17032 

Budaw 

2020 

17 032 

17032 

Bud avv 

2020 



Ekonomisk redogörelse 

Drift 

Vid delårsbokslutet per mars 2020 har slutreglering skett avseende Norra Vitsippan och 17 032 tkr bokförts för perioden. 
Prognosen för helåret är ett postivt resultat med 17 032 tkr, då det inte finns kännedom om ytterligare markförsäljningar för året. 

Salems 
kommun 



Exploateringsredovisning mars 2020 (tkr) 

Awikelse 

Projekt- prognos mot 

Exploateringsområde Konto Ram totalt Utfall totalt Utfall 2020 prognos totalt ram totalt 

Exploateringar totalt Summa -101248 -134 837 -1365 -98 929 2 319 

Exploateringar totalt Intäkter 239 473 44552 509 254 928 15 455 

Exploateringar totalt Kostnader -340 721 -179 389 -1874 -353 857 -13 136 

Rönninge Centrum Summa -26 320 -15 587 -341 -22 300 4020 

Rönninge Centrum Intäkter 24 635 32 932 25 37007 12 372 

Rönninge Centrum Kostnader -50 955 -48 519 -366 -59 307 -8 352 

Heliodal Summa -27 880 -43 937 -36 -29037 -1157 

Heliodal Intäkter 22 220 10 239 25 303 3 083 

Heliodal Kostnader -50 100 -54176 -36 -54 340 -4 240 

Karlskronaviken Summa -39 848 -55 198 -665 -40 356 -508 

Karlskronaviken Intäkter 34 006 1381 484 34 006 0 

Karlskronaviken Kostnader -73 854 -56 579 -1149 -74 362 -508 

Södra Ekdalen Summa -12 900 -189 -4 -12 900 0 

Södra Ekdalen Intäkter 15 000 0 15 000 0 

Södra Ekdalen Kostnader -27 900 -189 -4 -27 900 0 

Rönninge Kungsgård Summa -41228 -857 -72 -41264 -36 

Rönninge Kungsgård Intäkter 15 700 0 15 700 0 

Rönninge Kungsgård Kostnader -56 928 -857 -72 -56 964 -36 

Södra Hallsta Summa 46 928 -19 069 -247 46928 0 

Södra Hallsta Intäkter 127 912 0 127 912 0 

Södra Hallsta Kostnader -80 984 -19 069 -247 -80 984 0 

Salems centrum Summa 0 0 0 0 0 

Salems centrum Intäkter 0 0 

Salems centrum Kostnader 0 0 
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Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 omfattar cirka 770 bostäder 
(påbörjade) varav 625 lägenheter i flerbostadshus (81 %), en utökning av antalet bostäder 
från 570 i beslutat program. Programmet följer de riktlinjer som anges i Översiktsplan 2030 
som beslutades av fullmäktige den 14 juni 2018. RUFS 2050 bedömer att bostadstillskottet i 
Salem bör vara 100 bostäder per år beroende på ekonomisk utveckling. Programmet 
uppfyller detta.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-
2024.

Yrkanden och proposition 
Maria Trap (R) yrkar avslag till ordförandes förslag till beslut. 

Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Proposition
Ordföranden ställer ordförandes förslag till beslut mot Maria Traps (R) yrkande om avslag till 
ordförandens förslag till beslut  och finner att enbart ordförandens förslag till beslut 
föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024.

Reservation

Maria Trap (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, se bilaga 1.

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen 

 

 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att fullmäktige antar Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Salem 2020-2024. 

Sammanfattning 

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 omfattar cirka 770 bostäder 
(påbörjade) varav 625 lägenheter i flerbostadshus (81 %), en utökning av antalet 
bostäder från 570 i beslutat program. Programmet följer de riktlinjer som anges i 
Översiktsplan 2030 som beslutades av fullmäktige den 14 juni 2018. RUFS 2050 bedömer 
att bostadstillskottet i Salem bör vara 100 bostäder per år beroende på ekonomisk 
utveckling. Programmet uppfyller detta.  
 
Riktlinjerna skickades under våren/sommaren 2019 till kommunens nämnder, 
myndigheter, grannkommuner och kollektivtrafikhuvudmän med begäran om yttrande, 
och synpunkterna har arbetats in i programmet. 
 
Jämfört med antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 har det skett en 
förskjutning av inflyttningstidpunkt för ett par bostadsprojekt beroende på 
överklaganden, omfattande detaljplanearbete med tidskrävande avtalsdiskussioner mm. 
Bostadsområdena Vitsippan Norra, Söderby Gärde 2.0, Trekanten (samtliga avser 
flerbostadshus) har tillkommit i förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 
jämfört med 2016-2020. 
 
Ärendet 

Förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 omfattar cirka 770 bostäder 
(påbörjade) varav 625 lägenheter i flerbostadshus (81 %), en utökning av antalet 
bostäder från 570 i beslutat program. Programmet följer de riktlinjer som anges i 
Översiktsplan 2030 som beslutades av fullmäktige den 14 juni 2018. RUFS 2050 bedömer 
att bostadstillskottet i Salem bör vara 100 bostäder per år beroende på ekonomisk 
utveckling. Programmet uppfyller detta.  
 
Riktlinjerna är ett verktyg för den strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i 
Salems kommun, och är framtaget enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar och ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och sina 
bostadspolitiska målsättningar.  
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Enligt lagen ska dokumentet innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Salems kommun har 
en vision samt ett antal övergripande mål som fungerar vägledande för det 
bostadsstrategiska arbetet.  
 
Kommunens planerade insatser för bostadsbyggandet och utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet sammanfattas i elva riktlinjer. Riktlinjerna styr arbetet mot visionen 
och syftar till att uppnå våra övergripande mål. Förutom mål innehåller dokumentet 
planerad nyproduktion av bostäder för perioden 2020-2024 med utblick mot år 2030. 
 
Riktlinjerna skickades under våren/sommaren 2019 till kommunens nämnder, 
myndigheter, grannkommuner och kollektivtrafikhuvudmän med begäran om yttrande, 
och synpunkterna har arbetats in i programmet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden hade inga erinringar mot programmet. Bygg- och 
miljönämnden tillstyrkte med förbehåll för bygg- och miljöenhetens och 
fastighetsenhetens smärre synpunkter, övriga MSB-enheter hade inget att erinra. Kultur- 
och fritidsnämnden hade inga synpunkter. Socialnämnden tillstyrkte förslaget men 
påpekade uppdateringar gällande behovet av äldreboende, LSS-bostäder, bostäder för 
nyanlända och socialt utsatta, samt förtydliganden om vräkningsförebyggande åtgärder. 
Länsstyrelsen ansåg att Salem framför allt behöver precisera vilka insatser som ska vidtas 
för att de bostadspolitiska målen ska nås, samt att statistiken på vissa ställen behöver 
uppdateras. Region Stockholm ser gärna att kommunen beskriver hur målen ska nås och 
följas upp, att det ekonomiska perspektivet lyfts fram tydligare och att särskilda gruppers 
bostadsbehov tydligare återspeglas i riktlinjerna. Botkyrka kommun såg det som 
problematiskt att hyresrättsaktörer rustar upp och renoverar på ett sätt som leder till 
kraftigt ökade hyresnivåer. Södertälje kommun tyckte kartorna var svårlästa och att det 
inte var helt tydligt var i kommunen de olika områdena som lyfts fram ligger. 
 
Jämfört med antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 har det skett en 
förskjutning av inflyttningstidpunkt för följande bostadsprojekt beroende på 
överklaganden, omfattande detaljplanearbete med tidskrävande avtalsdiskussioner mm. 
 

● Södra Hallsta, flerbostadshus och småhus från 2018-2019 till 2022-2025 

● Salems Centrum, flerbostadshus från 2019-2020 till 2022-2030 
 
Bostadsområdena Vitsippan Norra, Söderby Gärde 2.0, Trekanten (samtliga avser 
flerbostadshus) har tillkommit i förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 
jämfört med 2016-2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunala intäkter och kostnader för VA, gata och mark i exploateringsområden enligt 
projektplan redovisas i kommunens investeringsbudget.  
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 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 
 Bilagor 

1. Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024 

Delges 

Arkiv 
Länsstyrelsen: henrik.weston@lansstyrelsen.se 
Botkyrka kommun: mohammed.al.kamil@botkyrka.se 
Södertälje kommun: mats.a.johannesson@sodertalje.se 
SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltning: registrator.trf@sll.se 
Traveller buss AB: ann.nilsson@travellerbuss.se 
Keolis AB: mark.kesper@keolis.se 
Akelius AB: myr.ullhammar@akelius.se 
Pia Andersson Fastighetsbyrå AB: info@pianfa.com 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 
2020-2024  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Antaget av kommunfullmäktige den xx xx 20xx, § x 
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Ett planeringsverktyg för bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet 

Kommunens bostadsstrategiska arbete 

Utgångspunkt i planeringen 

Så ska riktlinjerna användas 

Koppling till plan- och bygglagen 

Framtagande av riktlinjerna 

Den nära kommunen i Sveriges främsta tillväxtregion 

En växande kommun i Stockholmsregionen 

Så flyttar vi 

Efterfrågan på bostäder 

Den attraktiva bostaden 

Behov hos särskilda grupper 

Äldre och pensionärer 

Ungdomar och studenter 

Personer med funktionsnedsättning 

Nyanlända 

Socialt utsatta 

Mål för Salems bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbestånd 

Nationella och regionala mål 

Salems kommuns vision och dess påverkan på bostadsförsörjningen 

Kommunens övergripande mål 

Kommunens insatser för att nå målen 

Riktlinjer för bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet 

Planerat bostadsbyggande 2020-2024 

Ett planeringsverktyg för bostadsförsörjning och utveckling av 
bostadsbeståndet 

Kommunens bostadsstrategiska arbete 

Detta dokument är ett verktyg för den strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i Salems 
kommun. Verktyget är framtaget enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar och ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och sina bostadspolitiska 
målsättningar.  
 
Enligt lagen ska dokumentet innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Salems kommun har en vision samt ett antal 
övergripande mål som fungerar vägledande för det bostadsstrategiska arbetet.  
 
Kommunens planerade insatser för bostadsförsörjning och utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet sammanfattas i elva riktlinjer. Riktlinjerna styr arbetet mot visionen och syftar till 
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att uppnå våra övergripande mål. Förutom mål innehåller dokumentet planerad nyproduktion av 
bostäder för perioden 2020-2024 med utblick mot år 2030. 

Utgångspunkt i planeringen  

Kommunen ska ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. Detta enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Kommunens mål och riktlinjer ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.  
 
Kommunens vision, översiktsplan, markanvisningspolicy och andra strategiska dokument har varit 
vägledande vid framtagandet av riktlinjerna. Därutöver har kunskap inhämtats från lokala och 
regionala studier med relevans för bostadsmarknaden.  

Så ska riktlinjerna användas  

Salems kommun ställer höga krav för att uppnå uppsatta målsättningar, i samspel med marknaden. 
Riktlinjerna är styrande för hur kommunen prioriterar och utformar översiktsplaner, 
detaljplaneprogram, gestaltningsprogram och detaljplaner.  
 
Riktlinjerna är ett verktyg för kommunen i arbetet med befintliga och framtida bostäder och ska 
fungera som ett stöd i samband med framtagandet och genomförandet av detaljplaner. Dessutom 
ska riktlinjerna ligga till grund för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens lokalplanering. 

Koppling till plan- och bygglagen  

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska planläggning främja bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger i sin tur att de riktlinjer 
för bostadsförsörjningen som kommunen antar ska vara vägledande vid tillämpningen av plan- och 
bygglagen.  
 
Kopplingen mellan lagarna ligger i hur riktlinjerna och kommunens översiktsplan samspelar. 
Kommunen har en översiktsplan från 2018. Vid framtagandet av riktlinjerna har översiktsplanen gåtts 
igenom  för att få en tydlig bild av vilka utmaningar kommunens bostadsförsörjning står inför. I 
kommande översiktsplaneprocesser är riktlinjerna vägledande.  

Framtagande av riktlinjerna 

Riktlinjerna har tagits fram av planeringsstrategen i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljöenheten. Dialog 
har även förts med länsstyrelsen och en fastighetsägare i kommunen.  
 
Enligt rekommendationer i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har samråd 
genomförts för att samla in synpunkter från bland annat kommuner, länsstyrelsen, 
kollektivtrafikhuvudmän och tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms län. Samrådstiden 
var den 14 maj  till och med den 9 september 2019.  
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Riktlinjerna ska antas varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Vid framtagande av nya riktlinjer 
ska uppgifterna särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar (lag om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, 2000:1383). . Förslagsvis kan det ske genom att följa upp de av 
kommunens övergripande mål som bedömts ha koppling till riktlinjerna. Uppföljning och utvärdering 
görs också vid förmöten med förvaltningarna inför nästa riktlinjer för bostadsförsörjning. Detta blir 
ett underlag i en eventuell revidering av riktlinjerna.  

Den nära kommunen i Sveriges främsta tillväxtregion 

En växande kommun i Stockholmsregionen 

Salems kommun ligger på Södertörn och har knappt 17 000 invånare. Kommunen har nästan alltid 
haft en stadig befolkningstillväxt och har i sina strategiska planeringsdokument uttryckt en avsikt att 
fortsätta växa i en rimlig takt.  
 

 
Antalet kommuninvånare förväntas öka från 16 750 år 2019 till 17 588 personer år 2024. Antalet 

förskolebarn ökar med 85 mellan år 2019 och år 2024 medan antalet grundskolebarn minskar med 

-24 och gymnasieelever ökar med 88. Antalet  invånare 25-64 år väntas öka med 390, antalet 65-84 

år minskar med -127 invånare medan antalet över 85 år (vårdkrävande) ökar med 114 personer . 2

 

 

 

2 Källa: WSPs befolkningsprognos 2020-02-25 
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År/Ålder 0 1-5 6-15 16-17 18-24 25-64 65-84 85-w Totalt 

2019 173 1 108 2 616 490 1 274 8 150 2 597 342 16 750 

2020 203 1 094 2 626 489 1 333 8 177 2 598 349 16 869 

2024 219 1 193 2 592 578 1 539 8 540 2 470 456 17 588 

Förändr 
2019-2024 

46 85 -24 88 265 390 -127 114 838 

Förändr procent 27 8 -1 18 21 5 -5 33 5 

 
Enligt nuvarande barn- och elevprognos bedöms behovet av förskoleplatser  vara en ny förskola år 
2023/2024 och därefter ytterligare 2 nya förskolor. En ny F-9 skola öppnar 2022 och denna kommer 
de första åren inrymma en temporär förskola för att täcka en del av behovet av förskoleplatser.  
 
Befolkningspyramid i Salems kommun 
 

 
 
E4/E20 passerar genom kommunen och järnvägen passerar Rönninge centrum. De goda 
kommunikationerna med pendeltåg, regionaltåg och buss mot Storstockholm, Mälardalen och 
Arlanda har varit avgörande för kommunens tillväxt. Salem är en typisk pendlingskommun där 81 
procent av de arbetande Salemborna gör det utanför kommunen varav 96 procent i Stockholms län .  3

 
Salems kommun har en stor fördel av sin geografiska placering i Stockholmsregionen och i takt med 
att transportinfrastrukturen byggts ut och förbättrats har kommunen integrerats allt mer med 
regionens marknader för bostäder, arbete, varor, tjänster, service och kultur. Kommunen är 
välplacerad mellan de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Kungens kurva och Södertälje.  

3 Källa: SCB 
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Så flyttar vi  

Genomsnittssvensken flyttar elva gånger under livet. Två sker i barndomen tillsammans med 
föräldrarna. Sex av tio sker inom kommunen och tre av tio inom samma församling. En av tio beror 
på arbetet. 19 till 23-åringar flyttar till de större studieorterna men i åldrarna 24 till 28 år går 
flyttströmmen istället från universitets- och högskoleorterna till storstäderna. När man är kring 30 år 
eller något äldre går flyttströmmen tillbaka ut från storstäderna till förortskommunerna. Dessutom 
tenderar vi att flytta längs kommunikationslederna.  
 
Denna generella beskrivning av flyttströmmar stämmer väl in på Salems kommun. Med ett strategiskt 
läge vid E4/E20 och stambanan erbjuder kommunen prisvärda bostäder och goda kommunikationer 
och samtidigt lokal närhet till natur och rekreation. Av 1 286 inflyttade i Salem år 2017 var 129 i 
åldern 19-23 år medan utflyttade var 195 stycken, netto -66. I åldern 24-28 år var inflyttade 223 
medan de utflyttade var 220 stycken, netto +3. I åldern 29-34 år var inflyttade 172 medan de 
utflyttade var 148 stycken, netto +24. 

Efterfrågan på bostäder  

I genomsnitt flyttar cirka 1 300 personer till Salem varje år varav 72 procent från andra kommuner i 
länet, 15 procent från övriga Sverige och 13 procent från utlandet. Inom länet kommer de främst från 
orter i södra Stockholm och längs pendeltågslinjen. Det är inte ovanligt att bostadssökande i 
Storstockholm söker hus eller lägenhet längs pendeltågslinjen och letar sig längre och längre ut från 
centrala Stockholm. När stockholmaren går in i en ny familjebildande fas i livet och börjar söka efter 
en större bostad i form av villa eller radhus söker sig denne kanske till Salem just på grund av de goda 
kommunikationerna mot Stockholm, och de attraktiva bostadspriserna . Den dämpade 4

bostadsmarknaden märker Salem inte så mycket av än så länge, priserna håller i sig hyggligt både på 
villor och bostadsrätter, trots de förändrade reglerna för bolånetak och amorteringskrav.  5

 
I takt med att kommunen blivit en alltmer integrerad del av regionen har attraktionskraften ökat. 
Regionen växer i takt med att andelen människor bosatta i städer fortsätter att växa. Enligt 
beräkningar kommer befolkningen i storstadsregionen runt Mälaren att öka med omkring 500 000 
personer under åren 2020-2030, det vill säga en årlig ökning på 50 000 personer . En stor utmaning 6

för regionen och Salems kommun är att tillhandahålla bostäder i relation till efterfrågan. Det råder 
stor brist på bostäder i regionen och viss brist i kommunen inom vissa bostadssegment, se vidare 
under avsnittet Behov hos särskilda grupper nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Källa: Lokala bostadsmarknader i Stockholms län 2014-2016, SLL 
5 Källa: Svensk mäklarstatistik september 2019 
6 Källa: RUFS 2050 
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Bostadsbyggande i Salems kommun per årtionde 
 

 
 
Enligt mäklarstatistik och medborgarundersökning efterfrågas lägenheter i Salems kommun. 
Kommunens bostadsproduktion under uppbyggnadsskedet på 1960- och 70-talen hade stort fokus på 
radhus (småhus) i naturnära lägen medan det under senare år har varit mer jämnt fördelat mellan 
småhus och flerbostadshus. 
  
Bostadsbeståndets fördelning i Salems kommun 2018 

 
 
Efterfrågan på hyreslägenheter i Salem återspeglas i kötiden som är 2-3 år enligt Akelius uppskattning 
och ännu längre tid enligt Stockholms bostadsförmedling. Utbudet räcker inte till för att mätta 
dagens behov, särskilt för yngre medborgare. I Salem fanns i slutet av år 2018 cirka 1 050 hyresrätter 
enligt SCBs bostadsstatistik. Drygt 900 av dessa hyreslägenheter ägs av Akelius AB och kommunens 
förvaltning har därför tät kontakt med Akelius. Samtliga lediga lägenheter i Akelius bostadsbestånd i 
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förmedlas genom en egen bostadsförmedling. Akelius rustar enbart upp när en hyresgäst lämnar sin 
lägenhet ochdå beräknas hyran höjas. 
 
Bostadsbeståndets upplåtelseformsfördelning i Salems kommun och länet  7

 
Här noteras att Salems hyresrätter i flerbostadshus uppgår till 41 procent medan länets siffra är 43 
procent, alltså ungefär samma fördelning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Källa: SCB 
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Bostadsbeståndets fördelning i Salems kommun, antal rum 2017-2018  8

 
Salems bestånd av ettor och tvåor utgör cirka 43 procent av det totala flerbostadsbeståndet medan 
länets siffra är cirka 53 procent. Skillnaden mellan Salem och länet utgör cirka 200 ettor och tvåor. 
Kommunen kommer att öka beståndet av mindre lägenheter, bland annat genom byggandet av 
Kvarteret Norra Vitsippan . 
 
Under perioden 2006-2018 har det färdigställts 894 bostäder varav 633 småhus (71 %) i Salem, se 
nedanstående diagram. I genomsnitt har det tillkommit 69 bostäder per år. 
 

 
Sedan 2005, när utbyggnaden av Söderby Park startade, har nya bostäder framförallt tillkommit i 
kommundelen Salem så att befolkningen ökade med över 1 100 personer mellan 2005 och 2014. 

8 Källa: SCB 
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Mark saknas för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Salem på sikt, se nedanstående karta. 
Bornsjöns vattenskyddsområde som ägs av Stockholm Vatten och Avfall AB utgör reservvattentäkt 
för hela Stockholms län. Vattenskyddsområdet (gul markering) omfattar större delen av Salems 
glesbygd norr om E4/E20 och även all mark 200-300 meter söder om E4/E20. Vattenskyddsområdet 
som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, naturvård och kulturminnesvård skyddas av miljöbalken 
och kan inte utnyttjas för någon form av bebyggelse.  

 

 
All mark nordväst om vattenskyddsområdet är i privat ägo. Kommunen (grå färg) äger endast 
bebyggd mark och grönområden inom tätt bebyggda områden. 

Den attraktiva bostaden  

Att vilja flytta från villan till centrum- och kollektivtrafiknära lägenheter är en generell 
urbaniseringstrend som pågår i Stockholm och Sverige. Stadens utbud av varor, tjänster, bostäder 
och arbete, kultur, nöjen, motion, mötesplatser, handel och service är en stor attraktionsfaktor för 
människor och företag. Enligt teorier om den nya ekonomiska geografin är det befolkningsmängd och 
-täthet som har störst betydelse för regioners möjlighet till tillväxt. Större befolkningsunderlag skapar 
högre lönesummor, större marknad och fler företag. Detta leder i sin tur till ökade valmöjligheter för 
individen och även enklare matchning mellan arbetskraft och företag. Fler människor och större 
utbud skapar större underlag och efterfrågan på utbildning och forskning vilket ökar kunskapen och 
kompetens hos arbetskraften. Fler människor skapar underlag för infrastrukturen som utvecklas och 
ger närhet mellan företag och kunder och detta leder till att konkurrensen ökar .  9

9 Källa: En ny ekonomisk geografi, Tillväxt Miljö Regionplanering m fl, 2013 
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Alla dessa fördelar ger storstadsregionerna attraktionskraft och leder till en avfolkning av lands- och 
glesbygderna. I takt med att storstäderna växer blir frågan om hur vi skapar stadskvaliteter allt 
viktigare. Enligt en idéstudie genomförd av Spacescape och Evidens i syfte att identifiera hur 
människor värderar stadskvaliteter i Stockholms stad med kranskommuner, har närhet till stad, 
närhet till spårstation och urbana verksamheter, park, motion och mötesplatser och vatten stor 
betydelse i hur vi värderar stadens karaktär. Detta indikerar att vi inte bara efterfrågar att bo i den 
urbana och täta staden utan även att denna stad uppfyller särskilda kvalitetskrav med särskild 
utformning .  10

 
I Salem har vi inte bara geografisk närhet till storstaden utan även till naturen. Detta kräver 
boendemiljöer, friluftsliv och rekreation som vänder sig mot naturen och skapar ett tillgängligt 
gränssnitt mellan bebyggelsen och tätortsnära naturområden. Samtidigt har kommunen ett stort 
ansvar att förvalta och bevara känsliga naturmiljöer. Utmaningen ligger i att på ett långsiktigt hållbart 
sätt tillgängliggöra naturen för boende och besökare och samtidigt utveckla hållbara system för 
boende och kommunikation.  

Behov hos särskilda grupper  

Äldre och pensionärer  

Salems kommun har en ojämn åldersfördelning med en stor andel barn i skolålder samt medelålders 
och äldre. Salem har en förhållandevis ung befolkning men kommunens prognoser pekar på att 
befolkningen blir äldre. Att ha god beredskap för en åldrande befolkning med delvis andra krav på 
boende är således en utmaning för kommunen.  
 
Trenden med en åldrande befolkning och en större andel pigga pensionärer förskjuter behovet av 
särskilda boenden upp i åldrarna. Runt år 2030 bedöms ytterligare ett äldreboende behövas, fram till 
dess kan behovet tillgodoses genom köp av enstaka platser. Genom att öka tillgängligheten i det 
befintliga beståndet kan man möjliggöra för äldre att bo kvar längre i befintliga bostäder. Samtidigt 
ökar sannolikt efterfrågan hos äldre på centrumnära bostäder. Som ett komplement till nuvarande 
bostadsutbud kan tänkas att marknaden identifierar att det finns utrymme i Salem för  ett 
trygghetsboende (troligen i bostadsrättsform).  

Ungdomar och studenter  

Det råder i dagsläget en viss brist på bostäder för ungdomar i Salems kommun. Det beror generellt på 
att det saknas små hyresrätter. Unga vuxna ställs ofta inför valet att bo kvar hemma eller flytta ut 
från kommunen för att söka eget boende. Kommunen satsar på att bygga fler små, centrumnära 
hyresrätter, exempelvis i nya etableringar såsom kvarteret Norra Vitsippan  och Rönninge centrum. 
Detta underlättar flyttkedjor genom att frigöra bostäder i det äldre hyresrättsbeståndet.  

Personer med funktionsnedsättning  

För denna grupp finns två bostadsformer: gruppbostad och servicebostad. Vad gäller gruppbostäder 
så bedöms behovet uppfyllas genom byggandet av LSS-gruppbostad i Södra Hallsta år 2023 och 
ytterligare en gruppbostad till 2025/2026. Beträffande LSS-servicebostad beräknas behovet öka med 

10 Källa: Värdering stadskvaliteter, Spacescape och Evidens, 2011 
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10 platser under perioden 2020-2025 varav hälften tillfredsställs i Torghuset vid Rönninge centrum 
under år 2020. Det är i detta sammanhang viktigt att tänka på att ett antal av dessa lägenheter bör 
planeras in i ett ordinarie byggande.  
 
En målsättning i LSS-lagstiftningen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som 
andra, gärna i centrumnära lägen med goda kommunikationer. Tillvägagångssättet är att ge 
entreprenörer i uppdrag att bygga integrerade och tillgänglighetsanpassade bostäder där 
möjligheten finns att omvandla till särskilt boende om efterfrågan skulle förändras.  

Nyanlända  

Det råder just nu överskott på bostäder för nyanlända personer. Kommunen har ett regelbundet 
samarbete med privata fastighetsägare och blockhyr bostäder  och modulhus och har även köpt ett 11

par bostadsrätter. Det finns en ambition att underlätta flyttkedjan för nyanlända genom att 
kommunen möjliggjort för privata byggherrar att producera  hyresrätter, vilket nu också sker. 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder bosökeriverksamhet till de nyanlända hela tiden, även efter två år. 
 
Kommunen har beredskap för oförutsedda omvärldshändelser, och har idag tillräckligt med bostäder 
för de individer som kommer under de närmaste åren, förutsatt att inga stora förändringar blir av 
och att kommunen kan ha en dialog med Migrationsverket angående om det är ensamstående eller 
familjer som kommer. 

Socialt utsatta  

Kommunen har 40 lägenheter som är förenade med tillsyn, särskilda villkor eller regler. Kommunen 
hyr lägenheter i det ordinarie beståndet och andrahandshyresgästen kan ta över hyreskontraktet om 
allt fungerar, det vill säga att hyreslagen följts. En sådan prövning sker vanligen efter två år. Målet är 
att hyresgästerna i vissa fall ska ta över kontrakten. För att underlätta inträdet på bostadsmarknaden 
arbetar kommunen med så kallade sociala kontrakt för vissa behövande grupper. 
 
Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning utan någon väntetid. För att vara extra synliga och 
tillgängliga finns den dessutom på biblioteket på kvällstid en gång i månaden. I de fall hyresvärdar tar 
kontakt med socialförvaltningen när det är fråga om vräkning, tar socialförvaltningen kontakt med 
den drabbade för att erbjuda olika typer av stöd. Målsättningen är att barnfamiljer aldrig ska bli 
vräkta. För att hjälpa flyktingar och ungdomar att få en egen bostad driver arbetsmarknadsenheten 
en “bosökeriverksamhet”, med undervisning i hur man hittar en egen bostad. 

Mål för Salems bostadsförsörjning och utveckling av 
bostadsbestånd 

Nationella och regionala mål 

Kommunen ska ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. Detta enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Vid framtagande av riktlinjerna har Boverkets Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk 
samhällsplanering inventerats och i huvudsak adresserats i kommunens vision och mål: 
 

11 Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019 
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● Bostäder efter människors behov 
● Attraktiva livsmiljöer  
● God tillgänglighet i vardagen  
● Bättre resurshushållning 
● Långsiktig livsmedelsförsörjning  
● En funktionell grönstruktur  
● Färre olyckor 
● God bebyggd miljö (Sveriges miljömål) 

 
Även RUFS 2050 har inventerats. Därutöver har kommunen hämtat underlag från lokala och 
regionala studier med relevans för bostadsmarknaden.  
 
Nationella och regionala styrdokument utgår generellt från att det råder stor bostadsbrist i 
Stockholmsregionen. Målsättningen för Stockholms län är att producera bostäder för att möta dels 
en bostadsbrist och dels en pågående befolkningsökning. Det finns en ambition att planering av 
bostäder ska möta en långsiktig efterfrågan. För Stockholmsregionen bedöms behovet av nya 
bostäder uppgå till knappt 22 000 bostäder per år fram till år 2030, varav Region Stockholm bedömer 
Salems andel till 100 bostäder årligen. 
 
Därutöver finns tydliga målsättningar såväl nationellt som regionalt att skapa och utveckla ekologiskt 
hållbara bostäder i planering, byggnation och drift. Det innebär energi- och yteffektiv planering som 
samlar funktioner och förtätar i kollektivtrafiknära lägen. RUFS 2050 anger bland annat målet till år 
2030 om att minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i regionens relativt sett mest 
tillgängliga lägen. Ambitionen enligt RUFS 2050 är att skapa ett stadslandskap med fler täta, 
attraktiva, promenadvänliga och varierande miljöer. Det innebär också att planering av boende 
samordnas med kommunikationer och service. I RUFS 2050 är Salems tätorter utpekade som 
strategiska stadsutvecklingslägen, medan sydvästra Rönninge är utpekat som ett sekundärt 
bebyggelseläge och har en potential att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör i första 
hand lokaliseras till lägen med högre regional tillgänglighet, se karta nedan .  12

 

12 Källa: RUFS 2050 
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De nationella och regionala målen har implementerats i planeringsinstrument på lokal nivå.  

Salems kommuns vision och dess påverkan på bostadsförsörjningen 

“Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 

naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi 

tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil 

ekonomi. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 

föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och 

nytänkande är värdeord för kommunens arbete.” 

Kommunens vision är vägledande för hela den kommunala verksamheten, bland annat för planering, 
produktion och utveckling av bostäder. Visionen säger att Salem är den nära kommunen, vilket 
betyder att det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och 
alla som arbetar för dem. Det innebär också att regionen och kommunens marknader för varor, 
tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur blir mer integrerade. Vi kommer närmare resten av 
regionen om vi bor och verkar nära kollektivtrafikens infrastruktur. Salems kommun blir på så sätt 
ännu mer en del i regionens utbud. 
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Kommunens naturnära områden erbjuder attraktiva boendemiljöer men är ofta känsliga för 
exploatering. Dessa miljöer är därför även ett stort ansvar för kommunen. Vi ska tillhandahålla 
naturnära boendemiljöer med hög tillgänglighet för invånare och besökare till naturen. Samtidigt ska 
all nyproduktion och exploatering utföras långsiktigt hållbart. 
 
Visionen uttrycker att här är det bra att växa upp och bo hela livet. Tätorten ska dels vara 
sammanhängande och tät samt vara lugn och trivsam med närhet till naturen. Det innebär en 
förtätning som främjar blandade funktioner och variationsrik arkitektur. Vi ställer krav på utformning 
och gestaltning i vårt bostadsbyggande så att den nära kommunens lugn bevaras, men även ger 
möjlighet till egen och gemensam aktivitet.  
 
Visionen säger också att kommunen skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. 
I ett socialt sammanhang innebär detta inkluderande och mångfacetterade bostadsområden och 
goda boendemiljöer för alla. Vi blandar upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom 
gemenskap och delaktighet. Vårt bostadsbyggande är hållbart i sin produktion och sin utformning. I 
Salem gynnas hållbara färdsätt och sammanhållen bostadsbebyggelse genom att vi främst nyttjar 
redan ianspråktagen mark för bostadsbebyggelse.. I samband med produktion och förvaltning av 
bostäder säkerställer kommunen en stabil ekonomi.  

Kommunens övergripande mål  

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 nio övergripande mål för kommunens verksamheter. Av dessa 
mål är de nedanstående vägledande för planeringen, produktionen och utvecklingen av 
bostadsbeståndet.  
 
1. Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet 
och effektivitet skapa förtroende. Inom bostadsbyggande och utveckling av det befintliga 
bostadsbeståndet innebär detta att vi ökar möjligheterna till delaktighet och medbestämmande och 
en strävan efter transparens och öppenhet. Vi vill skapa attraktiva bostäder och goda boendemiljöer 
med arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter.  
2. Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. Vi planerar och utformar dagens och framtida bostadsområden så att tryggheten 
tillgodoses genom exempelvis upplysta ytor. 
3. Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och 
utvecklas. Bostadsbyggandet ska ske i anslutning till befintlig och planerad infrastruktur. 
4. Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer. För bostadsbyggandet 
innebär detta att medborgarnas behov tillgodoses vid planering och produktion av nya bostäder men 
även vid utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet, i nära samarbete med privata 
fastighetsägare.  
5. Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. Vi bygger nya 
bostäder för att kommunen ska kunna växa, främst i centrumnära lägen. Vår tillväxt är genomtänkt 
och väl balanserad och sker i etapper. Den är långsiktigt hållbar. 
9. Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. Det kommande och befintliga bostadsbeståndet 
utvecklas utifrån väl genomarbetade förkalkyler med beprövade nyckeltalsanalyser så att 
kommunens ekonomi inte utsätts för onödiga risker. 

Kommunens insatser för att nå målen 

Generellt disponerar kommunerna över en välfylld verktygslåda för bostadsförsörjningen (se 
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länsstyrelsens bild nedan). Dock ägs lejonparten av marken i Salems kommun av Stockholm Vatten 
och avfall, och utgör ej byggbar mark pga skyddsvattentäkt. Detta begränsar möjligheten till mer 
omfattande bostadsbyggande. Kommunen har dock ett antal förutsättningar för att åstadkomma ett 
bra arbete med bostadsförsörjningsfrågorna. Dessa är:  
 

● att det finns kompetens och resurser att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjning  
● att arbetet sker förvaltningsövergripande  
● att arbetet sker i nära dialog med den politiska ledningen 
● kommunen arbetar inte med egen allmännytta utan väljer istället att i nära dialog med 

marknadsaktörer skapa bostadsprojekt där så befinns lämpligt mht behov och möjlighet. 

 
 
De insatser som ska vidtas för att de bostadspolitiska målen ska nås går att följa på kommunens 
hemsida under http://mal.salem.se/?_p=malportal, i form av de övergripande målen och dess 
underliggande indikatorer som följs upp minst årligen. Även underordnade nämndmål med 
indikatorer följs upp och återfinns här. 
 
Kommunen arbetar långsiktigt för att öka andelen hyresrätter och antalet olika hyresvärdar, vilket 
inte minst märks genom det planerade Kvarteret Norra Vitsippan  med 100 relativt billiga  13

hyresrätter år 2020. Därutöver har antalet hyresrätter i Rönninge centrum ökat från tidigare 
planerade 30 till 62, och Södra Hallsta och Salems centrum planeras med minst 30 procent 
hyresrätter. Dock är det oftast svårt att skapa låga hyror i det nya beståndet, så också när befintliga 
bestånd genomgår mer omfattande renoveringar.  Förhoppningsvis kan dock flyttkedjor leda till 
lediga hyresrätter i det resterande bostadsbeståndet. Samtidigt får man inte glömma att 
bostadsmarknaden Botkyrka-Salem redan har den näst högsta andelen hyresrätter i länet och 

13 Källa: Google, hyra för enrumslägenhet cirka 2 200 kronor per kvadratmeter och år 
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därmed i praktiken god tillgång till hyresrätter i sin bostadsmarknad . 14

 
Den löpande planeringen och uppföljningen av kommunens bostadsförsörjning bereds i kommunens 
arbetsutskott. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet 

Utifrån visionen och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat riktlinjer för 
bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet, redovisas nedan utan inbördes rangordning.  
 
I formuleringen av riktlinjer har kommunen även tagit stor hänsyn till gällande översiktsplan samt 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen.  
 

1. Den årliga produktionen av bostäder sker balanserat i etapper och samspelar med 
kommunens och regionens tillväxtambitioner. Det planeras för att producera drygt 100 
bostäder per år i kommunen - i genomsnitt sett över en längre tidsperiod 

2. Kommunen har framförhållning i bostadsproduktionen och god beredskap för 
befolkningsökningen. God framförhållning gällande detaljplaner upprätthålls.  

3. Kommunen utvecklar goda och trygga boendemiljöer för barn med platser för rekreation, lek, 
motion och aktivitet i takt med att bostadsbeståndet byggs ut. I det befintliga beståndet 
säkerställs att barn och unga har tillgång till aktivitetsytor, mötesplatser efter lokala behov 
och önskemål.  

4. Delaktighet, transparens och öppenhet ska säkerställas vid planering av nya 
bostadsområden. Särskilt fokus läggs på dialog i tidigt skede.  

5. Nyproducerade bostäder har en god kapacitet för uppkoppling till fast eller mobilt bredband. 
Tillgång på bredband i det befintliga beståndet utvecklas av marknaden och genom enskilda 
initiativ.  

6. Bostäder som produceras i tätort eftersträvas ha maximalt 300 meters promenadväg till 
hållplats för kollektivtrafik. Utanför tätort eftersträvas avståndet maximalt vara 700-1 000 
meter.  

7. Grönområden och ekosystemtjänster säkras genom förtätning av befintliga bostadsområden 
utan att försämra tätortsnära rekreationsmöjligheter. Tillgängligheten till naturen säkras med 
lättillgängliga passager mot omkringliggande naturområden.  

8. Salems kommun eftersträvar goda boendemiljöer genom variation i arkitektur och estetisk 
utformning. Kulturmiljövärden i bebyggelse och miljö ska användas som en resurs och 
hanteras utifrån sina förutsättningar. 

9. Nyproduktion som förtätar i befintliga bostadsområden, längs kommunikationsstråk, med 
närhet till service och målpunkter samt i kollektivtrafiknära lägen prioriteras högt.  

10. En blandning av upplåtelseformer bör prioriteras i områden med flerfamiljsboende.  
11. Salems kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen genom att 

möjliggöra framtida bostadsanpassning redan när byggnaden uppförs. 

 

14 Källa: Region Stockholm, Långsiktigt bostadsbehov och flyttmönster 
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Planerat bostadsbyggande 2020-2024 

 
 

 

Under åren 2022-2024 planeras 150 nya bostäder påbörjas i Salems Centrum, resterande 450 
bostäder påbörjas åren 2025-2030. 
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185 nya bostäder planeras påbörjas i Södra Hallsta åren 2023-2024, resterande 75 bostäder påbörjas 
år 2025. 
 

 
År 2020 planeras 100 bostäder (hyresrätter) påbörjas i Kvarteret Norra Vitsippan . 
 
I och med att färdiga detaljplaner har fastställts i södra Rönninge har utbyggnaden av enskilda 

småhus ökat. Under 2014 färdigställdes dock endast totalt 18 nybyggda småhus i Salem men takten 

ökade till 69 stycken 2015 och 29 stycken 2016. 2017 sjönk antalet till 23 stycken och 2018 endast 5 

stycken. Eftersom detaljplanerna för sydvästra Rönninge kommit allt längre i planprocessen, så har 

avstyckningsönskemål bland fastighetsägare att stycka av tomter och bygga nytt ökat markant i dessa 

områden. Flera detaljplaner i sydvästra Rönninge beräknas bli klara de närmaste åren. 

 

Enligt aktuell bostadsförsörjningsprognos (daterad 2019-08-20) beräknas det påbörjas cirka 774 

bostäder varav cirka 150 småhus under åren 2020-2024 i Salems kommun. Nya trender är att bilda 

bostadsrättsföreningar i nybyggda friliggande en- och tvåbostadshus, samt att Attefallshus används 

som bostäder, vilket är en utmaning för kommunens infrastrukturplanering. Följande större 

bostadsområden planeras: 
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● Salems Centrum 

● Södra Hallsta 

● Söderby Gärde 2.0 

● Kvarteret Norra Vitsippan  

 

Påbörjade bostäder åren 2020-2024 

 

 

 
Namn på områdena återfinns i tabellen ovanför kartan, till exempel F5 = Kv Norra Vitsippan  
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Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 87 KS/2020:260 - 003

Förslag på förändring i socialnämndens reglemente  
respektive barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämnden  beslutade vid sitt sammanträde den 1 september 2020 att 
föreslå kommunstyrelsen att flytta ansvaret för ungdomsmottagningen från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 
7 september att föreslå kommunstyrelsen att flytta över ansvaret för ungdomsmottagningen 
från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. 

Utifrån detta föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att ansvaret för ungdomsmottagningen 
flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Vidare föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att §1, punkt 14 (ungdomsmottagning) tas bort ur barn- och 
utbildningsnämndens reglemente samt att lägga till en punkt 7 under §1 
(ungdomsmottagning)  i socialnämndens reglemente. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret 
för ungdomsmottagningen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämnden från och med den 1 januari 2021.

2. Kommunfullmäktige tar bort § 1, punkt 14 
ur barn- och utbildningsnämndens reglemente “ungdomsmottagning”. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till 
en punkt 7 under § 1 i socialnämndens reglemente “ungdomsmottagning”. 

Yrkanden 
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag. Ordföranden konstaterar att enbart 
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
det. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret 
för ungdomsmottagningen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämnden från och med den 1 januari 2021.

Salems 
kommun 
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2. Kommunfullmäktige tar bort § 1, punkt 14 
ur barn- och utbildningsnämndens reglemente “ungdomsmottagning”. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till 
en punkt 7 under § 1 i socialnämndens reglemente “ungdomsmottagning”. 

____________________
Beslutsexpediering
Arkiv

Salems 
kommun 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Förslag på förändring i socialnämndens reglemente 

respektive barn- och utbildningsnämndens reglemente  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.  
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för ungdomsmottagningen flyttas från 

barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 
2021. 

2. Kommunfullmäktige tar bort § 1, punkt 14 ur barn- och utbildningsnämndens 
reglemente “ungdomsmottagning”.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en punkt 7 under § 1 i socialnämndens 
reglemente “ungdomsmottagning”.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden  beslutade vid sitt sammanträde den 1 september 2020 
att föreslå kommunstyrelsen att flytta ansvaret för ungdomsmottagningen från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 
den 7 september att föreslå kommunstyrelsen att flytta över ansvaret för 
ungdomsmottagningen från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden.  

 
Utifrån detta föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att ansvaret för 
ungdomsmottagningen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. 
Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att §1, punkt 14 (ungdomsmottagning) tas 
bort ur barn- och utbildningsnämndens reglemente samt att lägga till en punkt 7 under 
§1 (ungdomsmottagning)  i socialnämndens reglemente.  

 

Ärendet 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente ingår att ansvara för Salems kommuns 
ungdomsmottagning (§1, punkt 14). Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en 
god psykosocial och sexuell hälsa bland ungdomar i åldrarna 12-22 år, samt stärka 
ungdomars identitetsutveckling.  

 

 

 

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-09-15 
Dnr KS/2020:260 

2 av 2 
 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer i samråd med socialförvaltningen att 
ansvaret bör övergå till socialnämndens mot den bakgrund att ungdomsmottagningen 
direkta uppdrag har fler samarbetsytor kopplade till socialförvaltningens verksamheter.  

 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Ida Malmborg 
Kommunsekreterare 

 
 Bilagor 

protokollsutdrag SN § 68, 20-09-07  
Tjänsteskrivelse Ändring av reglemente för socialnämnden, 20-08-19 
protokollsutdrag BoU § 47, 20-09-01 
Tjänsteskrivelse, Ändring av reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 20-09-01  
 

Delges 
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BoU § 47 Dnr. BUN/2020:107 

Ändring av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
I barn- och utbildningsnämndens reglemente ingår att ansvara för Salems kommuns 
ungdomsmottagning (§ 1, punkt 14). Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en god 
psykosocial och sexuell hälsa bland ungdomar i åldrarna 12-22 år, samt stärka ungdomars 
identitetsutveckling. 

För att fullgöra uppdraget har ungdomsmottagningen en kurator motsvarande en heltidstjänst. 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer i samråd med socialförvaltningen att ansvaret bör 
övergå till socialnämnden mot den bakgrund att ungdomsmottagningens direkta uppdrag har 
fler samarbetsytor kopplade till socialförvaltningens verksamheter. 

I barn- och utbildningsnämndens förslag till mål och budget för år 2021 föreslås att barn- och 
utbildningsnämndens ram ändras så att kostnaderna för ungdomsmottagningen (i huvudsak 
personalkostnad för kurator) övergår till socialnämnden. Ändring av ansvar och överflyttning av 
medel föreslås ske från och med 1 januari 2021. 

Barn-och utbildningsnämndens till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ansvaret för 

ungdomsmottagningen ska flyttas till socialnämnden och därmed ändra barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändringen 
ska gälla från och med 1 januari 2021. 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sofia Gullberg 
Verksamhetsstrateg 

 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 
 Ändring av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
ansvaret för ungdomsmottagningen ska flyttas till socialnämnden och därmed 
ändra barn- och utbildningsnämndens reglemente.  
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
ändringen ska gälla från och med 1 januari 2021. 

 

Ärendet 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente ingår att ansvara för Salems kommuns 
ungdomsmottagning (§ 1, punkt 14).  

Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland 
ungdomar i åldrarna 12-22 år, samt stärka ungdomars identitetsutveckling. Salems 
ungdomsmottagning drivs genom ett delat huvudmannaskap där kommunen är 
huvudman för psykosociala insatser och regionen är huvudman för hälso- och sjukvården.
För att fullgöra uppdraget har ungdomsmottagningen en kurator motsvarande en 
heltidstjänst. Denna arbetar nära den av regionen anställda barnmorskan. Kuratorn 
arbetar också nära andra verksamheter inom Växthuset, såsom Öppenvårdsteamet och 
Minimaria, vilka faller inom socialnämndens ansvar.  

Mot bakgrund av att ungdomsmottagningens direkta uppdrag har fler samarbetsytor 
kopplade till flera av socialförvaltningens verksamheter bedömer barn- och 
utbildningsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen att ansvaret för 
ungdomsmottagningen bör övergå till socialnämnden. De direkt inblandade; kurator och 
chef för ungdomsmottagningen samt socialförvaltningen är positiva till att ansvaret 
flyttas. 

Ungdomsmottagningens uppdrag ligger fast och verksamheten kommer fortsatt ha kvar 
samma samarbetsytor med skolenheterna och andra av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. Det som föreslås ändras är regleringen av ansvaret från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden. 

 

Finansiering 

I barn- och utbildningsnämndens förslag till mål och budget för år 2021 föreslås att barn- 
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och utbildningsnämndens ram ändras så att kostnaderna för ungdomsmottagningen (i 
huvudsak personalkostnad för kurator) övergår till socialnämnden. Ändring av ansvar och 
överflyttning av medel föreslås ske från och med 1 januari 2021. Detta är under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av nämndernas 
reglementen. 

 
 
 
 Katarina Sweding 

Förvaltningschef 
Sofia Gullberg 
Verksamhetsstrateg 

 
  

Delges 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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Socialnämnd 

SN § 68 SN/2020:118.767 

Ändring av reglemente för socialnämnden 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente ingår att ansvara för Salems kommuns 
ungdomsmottagning (§ 1, punkt 14). 

Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland 
ungdomar i åldrarna 12-22 år, samt stärka ungdomars identitetsutveckling. Salems 

ungdomsmottagning drivs genom ett delat huvudmannaskap där kommunen är 

huvudman för psykosociala insatser och regionen är huvudman för hä lso- och sjukvården. 
För att fu llgöra uppdraget har ungdomsmottagningen en kurator motsvarande en 
heltidstjänst. Denna arbetar nära den av regionen anställda barnmorskan. Kuratorn 

arbetar också nära andra verksamheter inom Växthuset, såsom Öppenvårdsteamet och 
M inimaria, vilka faller inom socialnämndens ansvar. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringen 

av socialnämndens reglemente som innebär att ansvaret för 
ungdomsmottagningen övergår från barn- och utbildningsnämnden til l 
socialnämnden. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändringen ska gälla 
från och med 1 januari 2021. 

Bes I utsexpediering: 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kornrnunfullrnaktige 

Ordf. sign . 

23 av 24 

Just. sign. 



• • Salems 
kommun 

Socialförvaltningen 
Coumba Sobel Fall 
Nämndsekreterare 

Socialnämnden 

Ändring av reglemente för socialnämnden 

Förslag till beslut 
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1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringen 
av socialnämndens reglemente som innebär att ansvaret för 
ungdomsmottagningen övergår från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämnden. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändringen ska gälla 
från och med 1 januari 2021. 

Ärendet 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente ingår att ansvara för Salems kommuns 
ungdomsmottagning (§ 1, punkt 14). 

Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland 
ungdomar i åldrarna 12-22 år, samt stärka ungdomars identitetsutveckling. Salems 
ungdomsmottagning drivs genom ett delat huvudmannaskap där kommunen är 
huvudman för psykosociala insatser och regionen är huvudman för hälso- och sjukvården. 
För att fullgöra uppdraget har ungdomsmottagningen en kurator motsvarande en 
heltidstjänst. Denna arbetar nära den av regionen anställda barnmorskan. Kuratorn 
arbetar också nära andra verksamheter inom Växthuset, såsom Öppenvårdsteamet och 
Minimaria, vilka faller inom socialnämndens ansvar. 

Mot bakgrund av att ungdomsmottagningens direkta uppdrag har fler samarbetsytor 
kopplade till flera av socialförvaltningens verksamheter bedömer socialförvaltningen i 
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen att ansvaret för ungdomsmottagningen 
bör övergå till socialnämnden. 

De direkt inblandade: kurator, chef för ungdomsmottagningen, socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen är positiva till att ansvaret flyttas. 

Ungdomsmottagningens uppdrag ligger fast och verksamheten kommer fortsatt ha kvar 
samma samarbetsytor med skolenheterna och andra av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. Det som föreslås ändras är regleringen av ansvaret från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden. 
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I barn- och utbildningsnämndens förslag till mål och budget för år 2021 föreslås att barn
och utbildningsnämndens ram ändras så att kostnaderna för ungdomsmottagningen i 
form av personalkostnad för kurator övergår till socialnämnden. Ändring av ansvar och 
överflyttning av medel föreslås ske från och med 1 januari 2021. Detta är under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av nämndernas 
reglementen. 

Jenny Thorsell 
Förvaltningschef 

Delges 

Akten 

Revisorer 

Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Coumba Sobel Fall 
Nämndsekreterare 
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……………
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KS § 85

Salems centrum - Uttalande om bankomaten

Ordförande föredrar ärendet:

Sedan nyåret 2020 har bankomaten i Salems centrum varit ur funktion. Detta har har ännu 

inte åtgärdats trots tidigare utfästelser av både centrumförvaltaren Paliro AB och av  

centrumägaren Grandholm AB att detta skulle ske omedelbart efter sommaren 2020. Många 

salemsbor har kontaktat kommunen för att kommunen ska idka påtryckning på 

Paliro/Grandholm om att bankomaten ska ersättas skyndsamt, vilket kommunen också gjort 

vid flera tillfällen. Det finns fortsatt inga synliga eller andra tecken på att bankomaten är på 

väg att installeras. Även om samhället går mot att bli alltmer kontantlöst finns det 

fortfarande ett stort antal kommuninvånare som är beroende av en fungerande bankomat. 

Ordförandes bedömning är att  ett återinsättande av en bankomat är en så pass angelägen 

servicefråga för kommunen att  fullmäktige - med hänsyn till den tid som förflutit - bör 

utfärda ett uttalande för att tillräcklig effekt ska kunna uppnås och centrumägaren väljer att 

fullfölja sitt åtagande.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bifalla bilagda uttalandet (se bilaga 2).

Yrkanden 
Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L), Maria Zitting Nilsson (C) , Maria Trap (R) och Mona 
Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. Ordföranden konstaterar att enbart 
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
det. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bifalla bilagda uttalande.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

Salems 
kommun 



2020-09-08 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Uttalande om bankomaten i Salems centrum 
 

Förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bifalla bilagda uttalande (bilaga 1). 
 

Bakgrund 
 
Sedan nyåret 2020 har bankomaten i Salems centrum varit ur funktion. Centrumförvaltaren 
Paliro AB och centrumägaren Grandholm AB har - i likhet med Bankomaten AB - uttalat att 
bankomaten ska ersättas. Många salemsbor har kontaktat kommunen för att kommunen ska 
idka påtryckning på Paliro/Grandholm om att bankomaten ska ersättas skyndsamt, vilket 
kommunen också gjort vid flera tillfällen. I juni månad uttalade Paliro att ett kontantcenter 
(inklusive bankomat) skulle vara färdiginstallerat snarast efter sommaren 2020 .  
 
Även om kontantlösa transaktioner blir allt vanligare är ett stort antal kommuninvånare 
beroende av en fungerande bankomat i Salems centrum. Inom kort har september månad 
gått. Det finns inga synliga eller andra tecken på att Bankomaten är på väg att installeras.  
 
Jag bedömer ett återinsättande av en bankomat som en så pass angelägen servicefråga för 
kommunen att  fullmäktige - med hänsyn till den tid som förflutit - bör utfärda ett uttalande för 
att tillräcklig effekt ska kunna uppnås och centrumägaren väljer att fullfölja sitt åtagande. 
 
 
 
Lennart Kalderén 
 
 
Bilagor 
1  Förslag till uttalande 
2  Webb-nyhet på www.salem.se, juni 2020 
 
 
 

http://www.salem.se/


Bilaga 1 
 

2020-10-01 
 

Uttalande om bankomaten i Salems centrum 

Installera ny bankomat nu! 
 
Sedan nyåret 2020 har bankomaten i Salems centrum varit ur funktion. Centrumförvaltaren 
Paliro AB och centrumägaren Grandholm AB har - i likhet med Bankomaten AB - uttalat att 
bankomaten ska ersättas. Våren gick utan någon bankomat. Många salemsbor har kontaktat 
kommunen för att kommunen ska idka påtryckning på Paliro/Grandholm om att bankomaten 
ska ersättas skyndsamt, vilket kommunen också gjort vid flera tillfällen. I juni månad uttalade 
Paliro att ett kontantcenter (inklusive bankomat) skulle vara färdiginstallerat snarast efter 
sommaren 2020 .  
 
Även om kontantlösa transaktioner blir allt vanligare är ett stort antal kommuninvånare 
beroende av en fungerande bankomat i Salems centrum. Paliro AB har också instämt i att 
detta är en viktig samhällsservice till kunder och andra besökare av Salems centrum.  
 
Inom kort har september månad gått. Det finns ännu inga synliga eller andra tecken på att 
Bankomaten är på väg att installeras. Vi är kritiska till att centrumägaren inte lever upp till 
sina åtaganden. Det är en pinsam och allvarlig brist att det saknas en möjlighet att ta ut 
kontanter i ett köpcentra av Salems storlek och historia. Som representanter för Salems 16 
700 invånare är det beklämmande att höra att kommuninvånare väljer andra köpcentra där 
bankomat finns.  
 
Samtliga politiska partier i Salems kommun kräver därför av Paliro AB / Grandholm AB att ni 
omgående fullföljer era åtaganden och installerar bankomaten.  
 
Moderaterna Socialdemokraterna Rönningepartiet  
 
 
Lennart Kalderén Arne Närström Anders Klerkefors 
 
Liberalerna Centerpartiet Sverigedemokraterna 
 
 
Petter Liljeblad Raili Nilsson Mona-Lisa Larsson 
 
Vänsterpartiet Miljöpartiet 
 
 
Sanna Jansson Wiberg   Berit Carlsson 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 

Nyhet på www.salem.se 12 juni 2020 
 

http://www.salem.se/
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KS § 84 KS/2018:238 - 001

Svar på motion - Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) har den 11 juni 2018 inkommit med en motion 
angående företagsstöd.

Centerpartiet yrkar:

1. att frågan om en bredare företagssatsning inom kommunen utreds.

2. att det utreds hur vi kan få ett bättre stöd till företagare genom att starta en 
Näringslivsnämnd.

3. att det inom kommunen finns en tjänsteman med klara arbetsuppgifter att stödja 
småföretagarna och med kunskap att kunna hänvisa dem vidare till rätt instans.

4. att medel avsätts i budget till 2019 för att finansiera en satsning på företagare i Salem.

Ärendet behandlades vid Näringslivskommitténs sammanträde den 24 februari 2020 §6. I sitt 
svar förde Näringlivskomitén bland annat fram att näringslivfrågorna redan nu får sin 
välförtjänta politiska uppmärksamhet ,att det finn stöd inom kommunen för småföretagare 
samt att kundnöjdheten hos företagarna i kommunen överträffar aktuella målvärden. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Mot bakgrund av kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2020 
anses motionen besvarad.

Salems 
kommun 



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-09-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jan Lorichs
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Motionsvar angående företagarstöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) har den 11 juni 2018 inkommit med en motion
angående företagsstöd.

Centerpartiet yrkar:

1. att frågan om en bredare företagssatsning inom kommunen utreds.
2. att det utreds hur vi kan få ett bättre stöd till företagare genom att starta en

Näringslivsnämnd.
3. att det inom kommunen finns en tjänsteman med klara arbetsuppgifter att stödja

småföretagarna och med kunskap att kunna hänvisa dem vidare till rätt instans.
4. att medel avsätts i budget till 2019 för att finansiera en satsning på företagare i

Salem.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Vid näringslivskommitténs möte den 13 februari 2020 ställde sig kommittén bakom
kommunstyrelseförvaltningens synpunkter.

Salems kommun har en särskild situation för näringslivet där vi har ett antal småföretag
men saknar näringslivspolitiska instrument eftersom vi inte har någon potentiell
industrimark. Däremot visar ranking vi deltar i att Salems kommun gör ett gott arbete
med de förutsättningar vi har. Kommunstyrelseförvaltningen besvarar motionärernas
yrkanden nedan.

1. att frågan om en bredare företagssatsning inom kommunen utreds.

Det är bra att frågan lyfts fram eftersom näringslivet är viktigt för kommunen på många
sätt. Samtidigt kan man konstatera att Salems näringsliv är blygsamt sett ur ett nationellt
perspektiv: i Svenskt Näringslivs årliga rankingundersökning hamnade Salem förra året på
plats 282 av 290 kommuner när det gäller "antal arbetsställen med minst en anställd" så i
den jämförelsen har Salems kommun ganska få företag, men trenden är positiv sedan
2012.
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Ur ett Södertörnsperspektiv satsar kommunen också relativt lite på näringslivsfrågor. Vid
en informell jämförelse i näringslivschefsgruppen vintern 2019 visades följande siffror:

Kommun Antal tjänster Antal företag Antal företag/tjänst

Botkyrka 4 3643 911

Haninge 4 4289 1072

Huddinge 7 5440 777

Nykvarn 2 550 275

Nynäshamn 5 1580 316

Salem 0,3 607 2023

Södertälje 7 4240 606

Tyresö 1 2310 2310

Totalt 30,3 22659 748

Som synes är det endast Tyresö som har lägre kommunal bemanning för näringslivsfrågor
i förhållande till hur många företag som är verksamma i kommunen.

Samtidigt visar de årliga kundnöjdhetsundersökningar som Salem deltar i på en hög och
stigande grad av kundnöjdhet från näringslivets sida:

2015 2016 2017 2018 2019

Lokalt företagsklimat (NKI-index) 60 59 71 69 78

Service till företag (index) 2,93 3,15 3,24 3,40 3,40
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Inom båda måtten har Salem med marginal det högsta värdet på Södertörn och är
således ett föredöme. Förvaltningen drar därför slutsatsen att en utredning om en
bredare företagssatsning inte behövs så länge kundnöjdheten överträffar uppsatta
målvärden.

2. att det utreds hur vi kan få ett bättre stöd till företagare genom att starta en
Näringslivsnämnd.

Självklart är företagarna väldigt viktiga för kommunen och antalet får mycket gärna bli
större. Det försöker kommunen visa på olika sätt. Salem har som sagt två indikatorer som
följs upp: Lokalt företagsklimat och Service till företag. För att nå målsättningarna försöker
kommunen förbättra hanteringen gällande bygglov, brandtillsyn, livsmedelskontroll osv.
Kommunen försöker också bibehålla och förbättra dialogen med företagarna genom att
ha en näringslivskommitté, numera ett kvartalsvis nyhetsbrev och månatliga luncher med
företagare osv. Målen följs upp av näringslivsansvarig tillsammans med
kommundirektören och berörda förvaltningschefer med syftet att underlätta för
företagarna.

Förvaltningen anser att näringslivsfrågorna redan får sin välförtjänta politiska
uppmärksamhet eftersom fyra av sex representanter i näringslivskommittén även sitter i
kommunstyrelsen, antingen som ledamöter eller ersättare. En av ledamöterna är
dessutom oppositionsråd och två är gruppledare.

Utskottet för nämndorganisation (UNO) har nyligen sett över nämndorganisationen under
hösten 2018.

3. att det inom kommunen finns en tjänsteman med klara arbetsuppgifter att stödja
småföretagarna och med kunskap att kunna hänvisa dem vidare till rätt instans.

Det finns redan en sådan tjänsteman, med klara arbetsuppgifter att stödja
småföretagarna och med erforderliga kunskaper.

4. att medel avsätts i budget till 2019 för att finansiera en satsning på företagare i
Salem.

Sveriges kommuner och även så Salems kommun har ett ansträngt budgetläge och
kommunstyrelseförvaltningen avråder därför från en sådan satsning. En satsning på
företagare i Salem skulle även behöva en ytterligare precisering för att kunna verkställas
på bästa sätt.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av motionen.

Mats Bergström
Kommundirektör

Jan Lorichs
Planeringsstrateg
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Bilagor
1. Motion angående företagarstöd
Delges

Arkiv
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Näringslivskommi�én  

_________________  
Beslutsexpediering:  
[Plats]  

NK   §6  

Mo�onsvar   Företagsstöd  
Jan   Lorichs   presenterade   den   mo�on   som   inkommit   om   utökat   stöd   �ll   kommunens  
företagare.   E�er   diskussion   beslöt   kommi�én   a�   lämna   nedanstående   svar.   

Näringslivskommi�éns   beslut  
Näringslivskommi�éns   främsta   roll   är   a�   genom   representanter   från   kommunens  
näringsliv,   tjänstemän   samt   poli�ker   medverka,   informera   och   a�   utveckla   ändamålsenlig  
poli�k,   �llsammans   genom   a�   sä�a   målsä�ningar   och   ge   förslag,   som   främjar   vårt  
näringsliv.   Näringslivskommi�éns   huvudsakliga   inriktning   blir   således   a�   utgå   från   a�   nå  
e�   bra   klimat   för   vårt    näringsliv   som   leder   �ll   ökat   företagande   och   också   utvecklar  
kommunen.   Beträffande   yrkandena   svarar   kommi�én   enligt   nedan.  

1.    a�   frågan   om   en   bredare   företagssatsning   inom   kommunen   utreds.
Svar:   En   utredning   om   en   bredare   företagssatsning   behövs   inte   så   länge
kundnöjdheten   överträffar   uppsa�a   målvärden.

2.    a�   det   utreds   hur   vi   kan   få   e�   bä�re   stöd   �ll   företagare   genom   a�   starta   en
Näringslivsnämnd.

……………  
Ordf.   sign.  

……………  
Just.   sign.  
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Näringslivskommi�én  

Svar:   Kommi�én   anser   a�   näringslivsfrågorna   redan   får   sin   välförtjänta   poli�ska  
uppmärksamhet   e�ersom   fyra   av   sex   representanter   i   näringslivskommi�én   även  
si�er   i   kommunstyrelsen,   an�ngen   som   ledamöter   eller   ersä�are.   En   av  
ledamöterna   är   dessutom   opposi�onsråd   och   två   är   gruppledare.  

3.    a�   det   inom   kommunen   finns   en   tjänsteman   med   klara   arbetsuppgi�er   a�
stödja   småföretagarna   och   med   kunskap   a�   kunna   hänvisa   dem   vidare   �ll   rä�
instans.

Svar:   Det   finns   redan   en   sådan   tjänsteman,   med   klara   arbetsuppgi�er   a�   stödja  
småföretagarna   och   med   erforderliga   kunskaper.  

4.    a�   medel   avsä�s   i   budget   �ll   2019   för   a�   finansiera   en   satsning   på   företagare  
i   Salem.

Svar:   Sveriges   kommuner   och   även   så   Salems   kommun   har   e�   ansträngt  
budgetläge   och   kommi�én   avråder   därför   från   en   sådan   satsning.   En   satsning   på  
företagare   i   Salem   skulle   även   behöva   en   y�erligare   precisering   för   a�   kunna  
verkställas   på   bästa   sä�.  

……………  
Ordf.   sign.  

……………  
Just.   sign.  



SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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MOTION ANGÅENDE FÖRETAGARSTÖD 

I Salems kommun har vi ett stort antal småföretagare. Det finns två företagarorganisationer, 
Salemföretagarna och Företagarna Botkyrka/Salem. Exempelvis har Salemföretagarna ett 
hundratal medlemmar, i huvudsak. småföretagare. Enligt Nyföretagarcentrums statistik 
startas i genomsnitt 5,4 st nya företagare per 1.000 st innevånare i kommunen. Det är ett 
nittiotal nya företag i kommunen varje år. 

För att stödja företagarna i kommunen finns Näringslivskommitten som sammanträder fyra 
gånger per år. Det är inget beslutande organ med egen budget, utan fungerar mer som ett 
diskussionsforum. Förutom de politiskt tillsatta ingår näringslivsansvarige och representanter 
från de båda företagarorganisationerna. 

De synpunkter som framkommit i dialog med ett antal småföretagare är att stödet inte är 
tillräckligt. Man vill ha en väg in i kommunen där man kan få hjälp med bl.a. 
tillståndsärenden. Man saknar det småskaliga i dialogen med kommunen .. 

Det finns ingen mötesplats på kommunen för företagare. Nyföretagarcentrum erbjuds c/o hos 
biblioteket. Man har ingen adress dit nyföretagare kan gå för enskild rådgivning och allmän 
information. 

Centerpartiet yrkar: 

att frågan om en bredare företagssatsning inom kommunen utreds. 

att det utreds hur vi kan få ett bättre stöd till företagare genom att starta en 
Näringslivsnämnd. 

att det inom kommunen finns en tjänsteman med klara arbetsuppgifter att stödja 
småföretagarna och med kunskap att kunna hänvisa dem vidare till rätt instans. 

att medel avsätts i budget till 2019 för att finansiera en satsning på företagare i Salem. 

Rönninge 11 juni 2018 

CENTERPARTIET I SALEM 

Ankie Bosander 
CMo/7,;/~ 

GunnyJ~-;t 



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-06-14

1 av 1

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 36

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga  interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Inkomna motioner

Motion -  "Små grodorna" i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo 

Eriksson (L)

Motion -  Ny len sand på Mölle Stran, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia Franzén  (L) och Bo Eriksson (L)

Motion -  Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)

Motion - Motion om stängning av skola och fritidshem för gemensam kompetensutveckling 

och planering, väckt av Maria Trap (RÖP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 83 KS/2020:91 - 000

Svar på motion - Pris till årets eldsjäl, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, (RÖP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion “Pris till årets eldsjäl”. 
Motionen handlar om att kommunen bör inrätta ett pris till att uppmärksamma en eldsjäl 
inom föreningslivet i Salems kommun. Att Kultur- och fritidsnämnden blir jury och att 
prissumman fastställs till 10 tkr.

Ärendet behandlades vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 maj 2020 § 25 
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uttalar följande:

Kommunen uppmärksammar idag behjärtansvärda insatser genom diplom, blommor 
etcetera vid lämpliga tillfällen, vilket motsvarar stora delar av motionens intentioner.

2. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen om “Pris till årets eldsjäl”

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

Salems 
kommun 
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 
 Svar på motion “Pris till årets eldsjäl” 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå motionen om “Pris till årets eldsjäl”. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Klerkefors, (RÖP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion “Pris till årets 
eldsjäl”. Motionen handlar om att kommunen bör inrätta ett pris till att uppmärksamma 
en eldsjäl inom föreningslivet i Salems kommun. Att Kultur- och fritidsnämnden blir jury 
och att prissumman fastställs till 10 tkr. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, RÖP har till kommunfullmäktige lämnat en motion “Pris till årets 
eldsjäl”. Motionen handlar om att kommunen bör inrätta ett pris till att uppmärksamma 
en eldsjäl inom föreningslivet i Salems kommun. Föreningslivet och idrotten fungerar 
som en positiv kraft i samhället och särskilt i ungdomars liv. För att kunna driva sin 
verksamhet inom föreningslivet och ungdomsidrotten är man beroende av eldsjälarna 
och de ideella krafterna. Eldsjälen arbetar ideellt för en förening, vilket är ett arbete som 
de anser är så viktigt att de lägger ner både sin fritid och sin själ i det. Till årets eldsjäl 
inom idrott och/eller kultur kan en person nomineras inom idrotts och/eller kulturlivet i 
Salems Kommun. Vid urvalet läggs särskild vikt vid oegennyttigt arbete riktat till 
ungdomar. Inget pris skall utdelat postumt. Juryn har också att över tid ta hänsyn till 
pristagarens genus och verksamhetsgenre så att inte densamma premieras år efter år. 

Motionens yrkande på beslut: 

● Ett pris för årets eldsjäl inrättas enligt ovan 
● Juryn består av Salems kommuns Kultur- och fritidsnämnden 
● Prissumman är 10 tkr. 

Salems Kommun stipendier idag 

Salems kommun delar årligen, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden, ut ett 
idrottstipendium på 10 tkr och ett kulturstipendium på 10 tkr. 

För idrottsstipendiet gäller följande : 

Kultur- och fritidssnämnden utser årligen idrottsstipendiat. 

Idrottsstipendiet kan utdelas och för förtjänstfulla eller lovande insatser, till ledare eller 
aktiva inom idrottsrörelsen i Salems kommun. 
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Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. 

Ansökan eller förslag på stipendiat med motivering skall lämnas till Salems kultur- och 
fritidsenhet, senast 15 oktober.  

För kulturstipendiet gäller följande. 

Salems Kommuns Kulturstipendium utdelas som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 
eller lovande insatser inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, dans, journalistik, 
fortbildning eller för annan betydelsefull insats. Stipendiet kan tilldelas förtjänt 
person/personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess invånare. 

Stipendiesumman är på 10 000 kr. Förslag på stipendiat/stipendiater skall med 
motivering lämnas till Salems kultur- och fritidsenhet, senast den 1 maj. 

Förslag på stipendiat/stipendiater ska med motivering lämnas till Salems kommun, 
Kultur- och fritidsnämnden senast den 1 maj.  

Motionen från Anders Klerkefors (RÖP) avser inte att priset för årets eldsjäl ska ersätta 
idrotts- eller kulturstipendierna. 

Finansiering 

För idrotts- och kulturstipendierna  har kultur- och fritidsnämnden medel i budget. Men 
medel för pris för årets eldsjäl saknas och då syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla 
insatser inom kultur- och idrottsverksamheterna i kommunen inryms detta inom 
uppdraget för de idag befintliga idrotts- och kulturstipendierna.  

 
 
 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
Annika Holmertz 
Fritidskonsulent 

 
 Bilagor 

Rönningepartiet, Motion “Pris till årets eldsjäl” 

Delges 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



Salems 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 25 

Svar på motion "Pris till årets eldsjäl" 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-14 
5 av 12 

Dnr. KFN/2020:37 

Anders Klerkefors, (R) har till kommunfullmäktige lämnat en motion "Pris till årets eldsjäl". 
Motionen handlar om att kommunen bör inrätta ett pris till att uppmärksamma en eldsjäl 
inom föreningslivet i Salems kommun. 

Motionens yrkande på beslut: 

• Ett pris för årets eldsjäl inrättas enligt ovan 
• Juryn består av Salems kommuns Kultur- och fritidsnämnden 
• Prissumman är 10 tkr. 

Salems kommun delar årligen, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden, ut ett 
idrottstipendium och ett kulturstipendium om vardera 10 tkr. 
För idrotts- och kulturstipendierna har kultur- och fritidsnämnden medel i budget. Men 
medel för pris för årets eldsjäl saknas och då syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla 
insatser inom kultur- och idrottsverksamheterna i kommunen inryms detta inom 
uppdraget för de idag befintliga idrotts- och kulturstipendierna. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om 
"Pris till årets eldsjäl". 

Yrkanden och proposition 
Björn Wivallius (S) och Anna Brandt (C) yrkar bifall till ordförandens förslag 

Michael Lindahl (R) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om "Pris till årets eldsjäl". 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Michael Lindahls (R) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut. 

Reservation 

Michael Lindahl (R) och Bernd Priemer (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om 
"Pris till årets eldsjäl". 

Beslutsexpediering: 
Kommunfullmäktige 

~ 
Ordf. sign 



 
 
Motion, Kommunfullmäktige  
 
Datum: 2020-02-16 
Rönningepartiet, Anders Klerkefors  
 
Pris till årets eldsjäl 

”Det är lättare att skapa starka barn och ungdomar, än att laga trasiga unga vuxna.”  
Patrick Thorneus (idrottare, ledare och polis) 
 
Föreningslivet och idrotten fungerar som en positiv kraft i samhället och särskilt i ungdomars liv. 
Många ungdomar får genom idrott och kultur en gemenskap. Denna gemenskap kan vara en 
räddning för många och även vara brottförebyggande. Föreningslivet och främst ungdomsidrotten 
är helt beroende av eldsjälar och ideella krafter för att driva sin verksamhet.  
 
En eldsjäl är någon som brinner för något. Eldsjälen arbetar ideellt för en förening, vilket är ett 
arbete som de anser så viktigt att de lägger ned såväl sin fritid som sin själ i det. Eldsjälarna 
arbetar oftast bakom kulisserna och de får alltför sällan det erkännande som de är värda. Utan 
dessa eldsjälar skulle föreningslivet och kanske framför allt ungdomsidrotten inte alls kunna 
bedrivas i vår kommun.  
 
I Salems kommun finns redan ett bra idrottspris som främst genom åren delats ut till 
framträdande idrottare och ledare. Många av dessa har på ett förtjänstfullt vis satt Salem på 
kartan genom nationella och internationella framgångar. Detta pris som föreslås här är inte tänkt 
att på något vis ersätta det. 
 
Vi tänker oss att till årets eldsjäl inom idrott och/eller kultur kan nomineras en person inom 
idrotts och/eller kulturföreningslivet i Salems kommun.  
Vid urvalet läggs särskild vikt vid sådant oegennyttigt arbete som syftar till att stärka 
föreningslivet och underlätta för andra att delta i föreningens arbete, eller att utöva den 
verksamhet som föreningen ägnar sig åt. Främst ska verksamhet riktad mot ungdomar premieras. 
Utdelning av priserna syftar till att hylla och lyfta fram föreningslivets eldsjälar som arbetar ideellt 
för något de brinner för, inte sällan i bakgrunden, och som lägger ner såväl fritid som sin själ i det 
ideella arbetet. Inget pris delas ut postumt. Juryn har också att över tid ta hänsyn till pristagarens 
genus och verksamhetsgenre så inte detsamma premieras år efter år.  

Med hänvisning till ovanstående yrkas att; 
 

• ett pris för årets eldsjäl inrättas enligt ovan. 
• juryn består av Salems kommuns Kultur-och fritidsnämnd.  
• prissumman är 10000kr.  

 
 
_________________________ 
 
Anders Klerkefors 
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