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1
§ XX

KS/2020:432

Redovisning av Utvärdering av kommunens hantering av
Covid-19
Salem kommun har tagit beslut om att utvärdera sin hantering av Coronapandemin under
perioden 1 februari 2020 till den 1 juli 2020. Det övergripande målet med utvärderingen är
att öka Salems kommuns krisledningsförmåga. Utgångspunkt för utvärderingen har varit att
se till den centrala hanteringen för att få en helhetsbild men också specifikt på vissa berörda
förvaltningar som varit involverade i hanteringen. Den primära fokusen har varit kommuninternt och inte inkluderat t.ex. kommunala bolag eller externa aktörer. Den samlade
bedömningen, givet ramarna för denna utvärdering är att Salems kommun varit proaktiva
och tidigt formade sig i krisledning och även varit proaktiva i sin beslutsprocess.
Krisledningsnämnden har den 5 februari 2021 lämnat en skriftlig kommentar på
konsultrapporten.
Den utsedda styrgruppen (Olle Glimvik (M), Åsa Dahl (L) och Tommy Eklund (S)) har tagit del
av rapporten och står bakom den.
Styrgruppens ordförande Olle Glimvik (M) deltar på mötet och informerar kommunstyrelsen
om styrgruppens uppdrag och överlämnar därefter rapporten till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 1/2021
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

______________________
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 1
Redovisning av Utvärdering av kommunens hantering av
Covid-19
Salem kommun har tagit beslut om att utvärdera sin hantering av Coronapandemin under
perioden 1 februari 2020 till den 1 juli 2020. Det övergripande målet med utvärderingen är
att öka Salems kommuns krisledningsförmåga. Utgångspunkt för utvärderingen har varit att
se till den centrala hanteringen för att få en helhetsbild men också specifikt på vissa berörda
förvaltningar som varit involverade i hanteringen. Den primära fokusen har varit
kommun-internt och inte inkluderat t.ex. kommunala bolag eller externa aktörer. Den
samlade bedömningen, givet ramarna för denna utvärdering är att Salems kommun varit
proaktiva och tidigt formade sig i krisledning och även varit proaktiva i sin beslutsprocess.
Krisledningsnämnden har den 5 februari 2021 lämnat en skriftlig kommentar på
konsultrapporten.
Den utsedda styrgruppen (Olle Glimvik (M), Åsa Dahl (L) och Tommy Eklund (S)) har tagit del
av rapporten och står bakom den.
Styrgruppens ordförande Olle Glimvik (M) deltar på mötet och informerar kommunstyrelsen
om styrgruppens uppdrag och överlämnar därefter rapporten till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX

KS/2021:63

Revidering av avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till
föreningsliv m.fl. 2021

Utifrån Kommunfullmäktige beslutade rambudget för 2021-2023 (taget den 17 juni 2020)
samt beslut om att fastställa finansieringsbudgeten för 2021-2023 (taget den 25 november
2020) ska Kultur- och fritidsnämnden anpassa sin budgeten ytterligare med -45 tkr utöver de
budgetrammar nämnden fattade beslut om den 22 oktober 2020.
I underlaget till Kommunfullmäktiges förslag till finansieringsbudget för 2021-2023 finns i
bilaga förslag att kulturnämndens budget anpassas med -45 tkr för 2021-2023 via ändringar
av "Avgifter i idrottshallar Justeringar". Det har inte genomförts någon justering av avgifterna
för denna sortens lokalanvändning sedan 2015. Förslaget är ett av flera som kultur- och
fritidsförvaltningen samt andra förvaltningar har lämnat till Kommundirektören i syfta att
kommunen ska kunna vara förberedd på ev anpassningar på g a coronapandemins inverkan
på den kommunala ekonomin.
Kultur- och fritidsnämnden kan välja annan anpassning är den föreslagna
avgiftsförändringen. Beslut om anpassning måste vara beslutad hos Kultur- och
fritidsnämnden innan mars.
Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 november 2020,
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för
uthyrning av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag för 2021-2023 samt att följande
avgiftsförändring föreslås gälla fr o m 2021-04-01.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 6/2021
1. Kommunfullmäktige fastställer reviderade avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till
föreningslivet m fl för 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande avgiftsförändring ska gälla från och med 202104-01.
______________________
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi
Kommunikation
Arkivet

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 6

KS/2021:63

Revidering av avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till
föreningsliv m.fl. 2021
Utifrån Kommunfullmäktige beslutade rambudget för 2021-2023 (taget den 17 juni 2020)
samt beslut om att fastställa finansieringsbudgeten för 2021-2023 (taget den 25 november
2020) ska Kultur- och fritidsnämnden anpassa sin budgeten ytterligare med -45 tkr utöver de
budgetrammar nämnden fattade beslut om den 22 oktober 2020.
I underlaget till Kommunfullmäktiges förslag till finansieringsbudget för 2021-2023 finns i
bilaga förslag att kulturnämndens budget anpassas med -45 tkr för 2021-2023 via ändringar
av "Avgifter i idrottshallar Justeringar". Det har inte genomförts någon justering av avgifterna
för denna sortens lokalanvändning sedan 2015. Förslaget är ett av flera som kultur- och
fritidsförvaltningen samt andra förvaltningar har lämnat till Kommundirektören i syfta att
kommunen ska kunna vara förberedd på ev anpassningar på g a coronapandemins inverkan
på den kommunala ekonomin.
Kultur- och fritidsnämnden kan välja annan anpassning är den föreslagna avgiftsförändringen.
Beslut om anpassning måste vara beslutad hos Kultur- och fritidsnämnden innan mars.
Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 november 2020,
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för
uthyrning av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag för 2021-2023 samt att följande
avgiftsförändring föreslås gälla fr o m 2021-04-01.

Ordförandes förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för uthyrning
av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande avgiftsförändring ska
gälla från och med 2021-04-01.

Yrkande och proposition
Björn Wivallius (S) yrkar på en 5% höjning av avgifterna och att ge förvaltningsledningen i
uppdrag att minska vissa budgetposter på mellan 5-10 tkr tills anpassningen uppnåtts.
Rickard Livén (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till Björn Wivallius yrkande.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Proposition

Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Björn Wivallius (S) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag, varpå votering begärs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Björn Wivallius (S) yrkande röstar ja
och den som vill bifalla yrkandet röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Björn
Wivallius (S) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd voteringslista. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå
yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för uthyrning
av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande avgiftsförändring ska
gälla från och med 2021-04-01.
______________________
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi
Kommunikation
Arkivet

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag budgetanpassning 2021-23 för Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige fastställa
reviderade avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för
2021, under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreliggande
budgetförslag för 2021-2023.
2. Följande avgiftsförändring föreslås gälla fr o m 2021-04-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2020-11-25 budgetramar för 2021-2023 för Kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden fastställde 2020-10-22 förslag till
budgetramar för 2021-2022. Men i Kommunfullmäktiges uppdrag finns att anpassa
budgeten ytterligare med -45 tkr

Ärendet
I underlaget till Kommunfullmäktiges förslag till budget för 2021-2023 finns i bilaga
förslag att kulturnämndens budget anpassas med -45 tkr för 2021-2023 via ändringar av
“Avgifter i idrottshallar Justeringar”. Förslaget är ett av flera som kultur- och
fritidsförvaltningen samt andra förvaltningar har lämnat till Kommundirektören i syfta att
kommunen ska kunna vara förberedd på ev anpassningar på g a coronapandemins
inverkan på den kommunala ekonomin. Kultur- och fritidsnämnden kan välja annan
anpassning är den föreslagna avgiftsförändringen. Beslut om anpassning måste vara
beslutad hos Kultur- och fritidsnämnden innan mars.
Förslaget bygger på att en ökning av hyrorna för kommunens lokaler som nyttjas av
allmänheten och föreningslivet. Dessa ökade avgifter avses både idrottshallar, aulor, Villa
Skönvik mfl. Förändringen av avgifterna avser att endast verksamhet för vuxna och för
privatpersoner/företag. Barn- och ungdomsverksamhet fortsätta att ha s k nolltaxa.
Förändringen har sin grund i att det ej genomförts någon justering av avgifterna för
denna sortens lokalanvändning sedan 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ett förslag på nya avgifter för idrottshallar,
bollplaner, Villa Skönvik , aulor mm. Det är lokaler som används för fritidsändamål för
föreningslivet eller privata bokare. Förslaget bygger på nuvarande avgiftsnivåer men är
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uppräknade ca 20 % och beräknas ge ökade intäkter med -45 tkr..

Finansiering
Avgifter i idrottshallar kommer tas ut från föreningslivet, privata bokare och företag fr o
m 2021-01-01 och förs som intäkt på verksamhet 41111 idrottsanläggningar.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef
Bilagor
Kultur- och fritidsförvaltningen , “Förslag till nya avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till
föreningslivet, privata bokare mfl”.
Delges
Kommunfullmäktige

Förslag hyreshöjning idrottsanläggningar, samlingssalar m.m
Förslaget innebär ca 20% höjning av avgifter för idrottsanläggningar och samlingssalar.

0-Taxa
För föreningar registrerade i Salems kommun med ungdomsverksamhet 5-20 år.
Gäller idrottshallar, fotbollsplaner och samlingssalar. 0-Taxa gäller ej i ishallen.

Idrottshallar vuxenverksamhet för registrerade föreningar
Lokal

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Mindre än 10 tim/vecka

Mer än 10 tim/vecka

Mindre än 10 tim/ vecka

Skogsängshallen

Förslag ny avgift
Mer än 10 tim/ vecka

105

90

125

110

Säbyhallen, A-hallen

95

85

115

100

Berga, Rönninge, Nytorp

85

65

100

80

Säby B-hallen, Noblaskolan

50

45

60

55

Bollplaner vuxenverksamhet för registrerade föreningar
Plan

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Mindre än 10 tim/vecka

Mer än 10 tim/vecka

Mindre än 10 tim/ vecka

Förslag ny avgift
Mer än 10 tim/ vecka

Gräs/ konstgräs 11-spel

120

100

145

120

Grusplan 11-spel

100

90

120

105

Konstgräs 7-spel

90

80

110

85

Vinterspel konstgräs, nov-april

220

220

265

265

Vinterspel grus, nov-april

200

200

240

240

Samlingslokaler vuxenverksamhet för registrerade föreningar
Lokal

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Mindre än 10 tim/vecka

Mer än 10 tim/vecka

Mindre än 10 tim/ vecka

Murgrönan, Aula Rönninge gymnasium

Förslag på ny avgift
Mer än 10 tim/ vecka

100

90

125

110

Lilla Murgrönan, Fritidsgården

90

70

110

85

Matsal, skolkök

90

70

110

85

Ämnesrum

70

70

85

80

Matchspel och enstaka arrangemang för registrerade föreningar
Lokal/bollplan

Nuvarande avgift per tillfälle

Förslag på ny avgift

Skogsängshallen

900

1100

Säbyhallen, A-hallen

800

950

Berga, Rönninge, Nytorp

650

800

Säby B-hallen, Noblaskolan

450

550

Bollplan

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Gräs/ konstgräs 11-spel

900

1100

Grus 11-spel

800

950

Konstgräs 7-spel

700

850

Samlingssalar

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Murgrönan, Aula Rönninge gymnasium

900

1100

Lilla Murgrönan, Fritidsgården

700

850

Matsal, ämnesrum

700

850

Villa skönvik
Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Enstaka arrangemang

Abbonemang

Enstaka arrangemang

Abbonemang

1 våning

500 kr /2 tim därefter 200 kr/tim

100 kr tim (min 2 tim)

600 kr/ 2 tim därefter 200 kr/tim

120 kr tim (min 2 tim)

2 våningar

800 kr/ 2 tim därefter 200 kr/tim

300 kr tim (min 2 tim)

950 kr/ 2 tim därefter 200 kr/tim

350 kr tim (min 2 tim)

Utställning (offentlig)

500 kr dag

2000 (2 veckor) 4000 (månad)

600 kr dag

2400 (2 veckor) 4800 (månad)

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Barn och ungdomföreningar 5-20 år eller föreningar med inriktning för personer med funktionsnedsättning = 0-taxa

Idrottsanläggningar - privatpersoner eller ej registrerade föreningar
Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Lokal

Avgift per timme

Må-to per tillfälle (2-6 tim)

Fr-sö per tillfälle (2-6 tim)

Bokning per termin

Avgift per timme

Må-to per tillfälle (2-6 tim)

Fr-sö per tillfälle (2-6 tim)

Bokning per termin

Skogsängshallen

1300

2300

2500 3800 kr 1 tim/vecka

1550

2750

3000

4550

Säbyhallen, A-hallen

1100

2100

2100 3800 kr 1 tim/vecka

1300

2500

2750

4550

Berga, Rönninge, Nytorp

750

1500

1700 1900 kr 1 tim/vecka

900

1800

2050

2300

Säby B-hallen, Noblaskolan

550

1100

1100 1900 kr. 1 tim/vecka

650

1300

1550

2300

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Bollplan

Avgift per timme

Må-to per tillfälle (2-6 tim)

Fr-sö per tillfälle (2-6 tim)

Bokning per termin

Avgift per timme

Må-to per tillfälle (2-6 tim)

Fr-sö per tillfälle (2-6 tim)

Förslag på ny avgift

Gräs/ konstgräs 11-spel

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

1550

2750

3000

4550

Grus 11-spel

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

900

1800

2050

2300

Konstgräs 7-spel

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

650

1300

1550

2300

Förslag på ny avgift

Bokning per termin

Samlingssalar - privatpersoner eller ej registrerade föreningar
Lokal

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Må-to per tillfälle (1-6 tim)

Fr-sö per tillfälle (1-6 tim)

Må-to per tillfälle (1-6 tim)

Fr-sö per tillfälle (1-6 tim)

Murgrönan

1700

2000

2050

2400

Aula Rönninge gymnasium, Fritidsgården

1500

1700

1800

2050

Matsal

1500

1700

1800

2050

Lilla Murgrönan

1100

1500

1300

1800

800

1100

950

1300

Ämnessal

Barnkalas eller skolklass
Nuvarande avgift
Lokal

Förslag på ny avgift

Kalas 3 timmar

Kalas 3 tim

Berga, Nytorp, Rönningeskolan

650

780

Säby B-hallen, Noblaskolan

650

780

Villa skönvik
Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Nuvarande avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Förslag på ny avgift

Enstaka arrangemang 1 vån

Enstaka arrangemang 2 vån

Abbonemang 1 vån

Abbonemang 2 vån

Enstaka arrangemang 1 vån

Enstaka arrangemang 2 vån

Abbonemang 1 vån

Abbonemang 2 vån

Förening 0-20 år

1000 kr/ 2 tim därefter 300 kr/tim

2000 kr/ 2 tim därefter 300 kr/tim

200 kr/ tim min 2 tim

400 kr/ tim min 2 tim

1200 kr/ 2 tim därefter 350 kr/tim

2400 kr/ 2 tim därefter 350 kr/tim

250 kr/ tim min 2 tim

500 kr/ tim min 2 tim

Vuxenverksamhet från 20 år

2000 kr/ 2 tim därefter 300 kr/tim

3000 kr/ 2 tim därefter 300 kr/tim

400 kr/ tim min 2 tim

700 kr/ tim min 2 tim

2400 kr/ 2 tim därefter 350 kr/tim

3600 kr/ 2 tim därefter 350 kr/tim

500 kr/ tim min 2 tim

850 kr/ tim min 2 tim

Utställning (offentlig)

1000 kr/ dag

1200 kr/ dag

4000 kr/ två veckor

4800 kr/ dag

8000 kr/ månad

9600 kr/ månad
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§ XX

KS/2020:386

Riktlinje och taxa för foodtrucks

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett intresse att
bedriva foodtruck-verksamhet i kommunen, speciellt på Rönninge torg.
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på information och riktlinjer
för foodtruck-verksamhet i Salems kommun. Informationen och riktlinjerna beskriver vilka
tillstånd som behövs, utseende och skötsel av bilen/verksamheten, lämpliga platser för
bilarna samt övriga driftfrågor. I gällande taxa för markupplåtelser antagen av
kommunfullmäktige finns ingen taxa för foodtrucks. Under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för foodtrucks behöver gällande taxa för
markupplåtelse uppdateras med upplåtelse av s.k. foodtrucks. Taxan föreslås träda i kraft
den 11 mars 2021.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 16 december 2020 där
utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjer för foodtrucks i Salems
kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att taxan kompletteras
avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks. Taxan träder i kraft 11 mars 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 16/2021

1. Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks.
2.

Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag.

3. Tillstånd får sökas för max tre månader i taget.
4. Taxan träder i kraft den 11 mars 2021.
______________________
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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kommun
Kommunstyrelsen

KS § 16 

KS/2020:386

Riktlinje och taxa för foodtrucks
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett intresse att
bedriva foodtruck-verksamhet i kommunen, speciellt på Rönninge torg.
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på information och riktlinjer
för foodtruck-verksamhet i Salems kommun. Informationen och riktlinjerna beskriver vilka
tillstånd som behövs, utseende och skötsel av bilen/verksamheten, lämpliga platser för
bilarna samt övriga driftfrågor. I gällande taxa för markupplåtelser antagen av
kommunfullmäktige finns ingen taxa för foodtrucks. Under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för foodtrucks behöver gällande taxa för
markupplåtelse uppdateras med upplåtelse av s.k. foodtrucks. Taxan föreslås träda i kraft
den 11 mars 2021.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 16 december 2020 där
utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjer för foodtrucks i Salems
kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att taxan kompletteras
avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks. Taxan träder i kraft 11 mars 2021.

Ordförandes förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun enligt
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386,
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
2. Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks.
3. Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag.
4. Tillstånd får sökas för max tre månader i taget.
5. Taxan träder i kraft den 11 mars 2021.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet ska återremitteras så att elförsörjningen kan regleras
samt att texten avseende utbud kan ses över.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems
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kommun
Kommunstyrelsen
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Proposition

Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) återremissyrkande mot att ärendet avgörs idag och
finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun enligt
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386,
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
2. Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks.
3. Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag.
4. Tillstånd får sökas för max tre månader i taget.
5. Taxan träder i kraft den 11 mars 2021.
______________________
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Taxa för foodtrucks
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun enligt
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386,
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
2.
3.
4.
5.

Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks.
Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag.
Tillstånd får sökas för max tre månader i taget.
Taxan träder i kraft den 11 mars 2021.

Ärendet
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett intresse
att bedriva foodtruck-verksamhet i kommunen, speciellt på Rönninge torg.
Foodtrucks blir allt vanligare i stadsbilden och Rönninges nya torg har blivit en mer
attraktiv plats för denna typ av verksamhet. Detta är en positiv utveckling som bidrar till
att skapa en levande stadsmiljö med ett händelserikt centrum. Det är dock viktigt att
foodtrucken passar in i stadsmiljön både gällande utseende och storlek.
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på information och
riktlinjer för foodtruck-verksamhet i Salems kommun. Informationen och riktlinjerna
beskriver vilka tillstånd som behövs, utseende och skötsel av bilen/verksamheten,
lämpliga platser för bilarna samt övriga driftfrågor.
I gällande taxa för markupplåtelser antagen av kommunfullmäktige finns ingen taxa för
foodtrucks. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för
foodtrucks behöver gällande taxa för markupplåtelse uppdateras med upplåtelse av s.k.
foodtrucks. Taxan föreslås träda i kraft den 11 mars 2021.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Förvaltningen föreslår att taxan för foodtrucks i kommunen ska vara 4000 kr/månad eller
400 kr/dag. Tillstånd får sökas max 3 månader i taget.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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Linda Brander
Gatuingenjör/Trafikplanerare

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
anta riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att taxan kompletteras avseende upplåtelse för s.k.
foodtrucks. Taxan träder i kraft 11 mars 2021.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett intresse
att bedriva foodtruck-verksamhet i kommunen, speciellt på Rönninge torg.
Foodtrucks blir allt vanligare i stadsbilden och Rönninges nya torg har blivit en mer
attraktiv plats för denna typ av verksamhet. Detta är en positiv utveckling som bidrar till
att skapa en levande stadsmiljö med ett händelserikt centrum. Det är dock viktigt att
foodtrucken passar in i stadsmiljön både gällande utseende och storlek.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på information och
riktlinjer för foodtruck-verksamhet i Salems kommun (bilaga 1). Informationen och
riktlinjerna beskriver vilka tillstånd som behövs, utseende och skötsel av
bilen/verksamheten, lämpliga platser för bilarna samt övriga driftfrågor.

Avgift
I gällande taxa för markupplåtelser antagen av kommunfullmäktige finns ingen taxa för
foodtrucks.
Förvaltningen föreslår att taxan för foodtrucks i kommunen ska vara 4000 kr/månad eller
400 kr/dag. Tillstånd får sökas max 3 månader i taget.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef
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Bilagor
1. Riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun
2. Jämförelse andra kommuner - taxa för foodtrucks
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Riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun
Inledning

En foodtruck är ett fordon utrustat för att tillreda och servera mat. Det som
kännetecknar och skiljer en foodtruck från andra typer av livsmedelsverksamheter
(restauranger, caféer, glasskiosker, gatukök etc.) är att en foodtruck är mobil och
därmed flexibel att förflytta sig dit kunderna befinner sig.

Ansökan och tillstånd

Registrering av livsmedelsanläggning
Registrering av livsmedelsverksamhet ska göras minst två veckor innan planerad start av
verksamhet. Vid en senare registrering åläggs intressenten betala en sanktionsavgift.
Polistillstånd
Varje intressent ska söka eget polistillstånd för sin foodtruck. Kommunen som markägare
får sedan yttra sig på ansökan. Kommunen har rätt att ställa villkor för upplåtelsen i
egenskap av huvudman för den offentliga platsen.
Endast ett tillstånd per intressent kommer att beviljas. Intressenterna ska till sin ansökan
bifoga en verksamhetsbeskrivning som tydligt anger vilken typ av inriktning på mat som
ska säljas. Foodtrucksen ska ha varierat utbud och kommunen förbehåller sig rätten att
välja den typ av inriktning som kommunen anser är mest intressant för att få ett varierat
utbud.
Till ansökan ska bifogas:
● Bilder på bilen
● En kort verksamhetsbeskrivning inkluderande en beskrivning av matkonceptet
och tillagning
● Kopia för F-skatt eller FA-skatt från Skatteverket
● Beskrivning av hur foodtrucken försörjs med el
Den som får tillstånd ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan
myndighet gällande t.ex. brandsäkerhet, hälsa, miljö, avfall.
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Användbara länkar
Kommunens information gällande markupplåtelser:
https://www.salem.se/trafik--infrastruktur/torg-och-allmanna-platser/tillstand-och-regler
Kommunens information om livsmedelsverksamheter:
https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/livsmedel
Blankett för registrering av livsmedelsanläggning:
https://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/?selfServiceId=7908#page-7908
Blankett för att söka tillstånd om att använda offentlig plats:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats

Allmän information om foodtrucks i kommunen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.
El ingår ej i tillståndet.
Ej tillåtet med elgeneratorer som drivs med fossila bränslen.
Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in-och utfart eller
utgöra fara för ordning och säkerhet i trafiken.
Tillståndet gäller på kommunens mark på angiven plats enligt detta dokument,
eller enligt annan överenskommen plats.
Tillstånd kan sägas upp och återkallas. Skäl för uppsägning kan bl.a. vara
upprepade brister i städningen eller att man bryter mot tidpunkterna.
Foodtrucks uppmanas att ta hänsyn till omkringliggande verksamheter,
exempelvis genom att inte skymma lunchrestauranger vid lunchtid.
Foodtrucken får stå på angiven plats mellan kl 6-22.
Foodtrucken får endast vara uppställd under tid för försäljning och måste varje
kväll avlägsnas från platsen.

Utseende och skötsel
●

●
●
●

Varje intressent ansvarar för att hantera sitt avfall. Tillståndshavaren skall städa
inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till verksamheten) och
hålla egna anläggningen i vårdat skick. Egna kärl för avfall måste finnas i
anslutning till foodtrucken.
Bilen ska vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på max
3,5 ton.
Foodtrucks ska utformas på ett sätt som lämpar sig i det tilltänkta stadsrummet
och bilen ska vara hel, ren och klotterfri.
Det får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning
till dessa försäljningsställen.
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Avgift

Enligt lag (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats m.m. har kommuner rätt att ta ut en skälig avgift med hänsyn till ändamålet
för upplåtelsen.
Avgiften för foodtrucks är 4000 kr/månad eller 400 kr/dag.
Tillstånd ges max 3 månader i taget.

Platser

Det finns plats för ett (1) fordon på Rönninge torg.

Vid önskemål om annan plats än den angivna, var god kontakta gatuenheten, Salems
kommun, för dialog.
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Jämförelse andra kommuner - taxa för foodtrucks

Kommun

Taxa foodtrucks

Botkyrka

5000 kr/ 3 månader
10 000 kr/ 6 månader
15 000 kr/ 9 månader
20 000 kr/ 12 månader

Södertälje

zon A
25 000 kr/år
zon B
20 000 kr/år
zon C
15 000 kr/år

Huddinge

10 000 kr/ 6 månader

Österåker

>15m2 43000 kr/ år
Minimumavgift 500 kr/dag för dag 1-7.
Ansökan över 5 dagar 3 500 kr/månad. Fast
avgift per mån efter dag 7. 43 000 kr/år
<15m2 21500 kr/år
Minimumavgift 250 kr/dag för dag 1-7.
Ansökan över 5 dagar 1 750 kr/månad. Fast
avgift per mån efter dag 7. 21 500 kr/år

Nacka

300 kr/dag

Vallentuna

3 000 kr/månad
20 000 kr/år

Nynäshamn

500 kr/vecka

Danderyd

2598 :-/kvm /år
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Kommunfullmäktige
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§ XX

KS/2020:401

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan för 2021
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag
från Storsthlm.
Ärendet behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 september
2020 där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastslå prislistan för
gymnasieskolan 2021 baserat på en genomsnittlig uppräkning om noll procent.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 7/2021

Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2021 i enlighet med
tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020.
______________________
Barn- och utbildningsnämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 7

KS/2020:401

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan för 2021
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag
från Storsthlm.
Ärendet behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 september
2020 där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastslå prislistan för
gymnasieskolan 2021 baserat på en genomsnittlig uppräkning om noll procent.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för gymnasieskolan 2021
i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020.
______________________
Barn- och utbildningsnämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Malin Gulde
Handläggare

Barn- och utbildningsnämnden

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för
nationella program i gymnasieskolan 2021
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastslå prislistan för
gymnasieskolan 2021 baserat på en genomsnittlig uppräkning om noll procent.

Ärendet
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag från
Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg
(inklusive programprislista 2021) ska vara fattade före 15 december 2020. Förslaget i sin helhet
lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga.

Ekonomiska konsekvenser
-Ny föreslagen uppräkning av programpengen är 0 %.
Förvaltningen har i den tidigare budgetprocessen och inför tidigare rambudget 2020-2022
budgeterat för en uppräkning med 1 % (KPI) på programpriset inför 2021 och 2022. Rambudget
har inte justerats ned till 0 % uppräkning för programpeng. En ramjustering beräknas motsvara
183 tkr år 2021 och 323 tkr år 2022.
-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägg är 0 %
Förvaltningen budgeterar strukturtillägg utefter utfall för närmast föregående år. Strukturtillägg
betalas ut i februari och oktober. Strukturtillägg utgår från alla elevers individuella meritvärden
från årskurs 9 och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Meritvärdet från
årskurs nio utgör grund för beräkning även för gymnasieelever i årskurs två och tre.
Sammanfattning ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har i rambudget inför 2021 räknat med en kostnadsökning motsvarande KPI 1 %
för programpriset 2021. En ramjustering för programpriset beräknas motsvara 183 tkr år 2021
och 323 tkr år 2022.
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Katarina Sweding
Förvaltningschef
Bilagor

Malin Gulde
Handläggare

Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2021
Delges
Rektor Rönninge gymnasium
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Beslutad av Storsthlm styrelse 2020-06-04
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Prislista för gymnasieskolan i
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Samverkansavtalet utgör grunden
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga
kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns
landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga
Naturbruksgymnasium.
I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för
elevens utbildning.

Prislistans uppbyggnad
Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras
separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.
Årlig uppräkning görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas
från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån
hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader.
Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge
och gemensamma politiskt prioriteringar.
Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse.
Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att
kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengen för vissa
program ökar mer och andra mindre.

Strukturtillägg infördes VT 2015
Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika
förutsättningar och behov.
Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program.
Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.
För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den
samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.
Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid
200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med
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antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm
hemsida.

Belopp för strukturtillägget under 2021
Meritvärdesintervall

Belopp kalenderår 2021 (kr)

Belopp per termin 2021 (kr)

7 346

3 673

1 – 79

10 370

5 185

80 – 119

10 370

5 185

120 – 159

9 076

4 538

160 – 199

5 834

2 917

0 – saknar meritvärde

Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser
inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed
inte heller av strukturtillägg.

Ersättning till fristående huvudmän
Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. Programpriser beslutade av
Skolverket i riksprislistan är inklusive moms.

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående
skola
För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)
Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB)
och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag
ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven
går.
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Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i
kommunal skola (eller regiondriven skola) utanför
samverkansområdet
Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) utanför
samverkansområdet. Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre,
ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.
Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde. Exempel: Elev folkbokförd i
Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i
kommunal skola i vårt samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt
samverkansområde.
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.
De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om
ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka
elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning
för detta.
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Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i
fristående skola inom vårt samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.
Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som
går i skola i vårt samverkansområde.

Priser beslutade av Skolverket m.fl.
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex.
Skolindex för 2021 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2020. För
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan.
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2020 och rikspris
i slutet av januari 2021. Riksprislistan avser priser inklusive moms.

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV)
Ersättningen för IMV utgår ifrån det programpris som finns för det nationella program
som det programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 §§ för kommunala
skolor samt 17 kap 35-36 §§ för fristående anordnare).
Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman
för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet
som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 000 kronor per elev och ämne 17 kap.
16 § skollagen.
Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet.
Prislista för IMV är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de
nationella program som IMV riktar sig till.
Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde
som går i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor.
För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så
ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i
samverkan).
För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i
kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid
jämförelse med anordnarens pris.
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet
Program och inriktning

Pris 2021

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

83 334

Fritid- och hälsa (BFFRI)

83 334

Pedagogiskt arbetet (BFPED)

83 334

Socialt arbetet (BFSOC)

83 334

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1

115 874

Husbyggnad (BAHUS)

115 874

Mark och anläggning (BAMAR)

115 874

Måleri (BAMAL)

115 874

Plåtslageri (BAPLA)

115 874

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3 – eget pris

217 675

Ekonomiprogrammet (EK)

79 099

Ekonomi (EKEKO)

79 099

Juridik (EKJUR)

79 099

El- och energiprogrammet (EE)

110 823

Automation (EEAUT)

110 823

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)

110 823

Elteknik (EEELT)

110 823

Energiteknik (EEENE) – eget pris

117 683

Estetiska programmet (ES)

107 789

Bild och formgivning (ESBIL)

107 789

Dans (ESDAN)

107 789

Teater (ESTEA)

107 789

7(16)

Estetik och media (ESEST) – eget pris

112 066

Musik (ESMUS) – eget pris

125 573

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1

136 702

Godshantering (FTGOD)

136 702

Karosseri och lackering (FTKAR)

136 702

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)

136 702

Personbil (FTPER)

136 702

Transport (FTTRA) – åk 2 och 3 – eget pris

207 231

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

87 182

Administrativ service (HAADM)

87 182

Handel och service (HAHAN)

87 182

Hantverksprogrammet (HV)

108 349

Finsnickeri (HVFIN)

108 349

Florist (HVFLO)

108 349

Frisör (HVFRI)

108 349

Textil design (HVTEX)

108 349

Övriga hantverk (Skolverket har koder)

108 349

Hotell- och turismprogrammet (HT)

87 451

Hotell och konferens (HTHOT)

87 451

Turism och resor (HTTUR)

87 451

Humanistiska programmet (HU)

79 395

Kultur (HUKUL)

79 395

Språk (HUSPR)

79 395

Industritekniska programmet (IN)

142 984
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Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)

142 984

Processteknik (INPRO)

142 984

Produkt och maskinteknik (INPRK)

142 984

Svetsteknik (INSVE)

142 984

Naturbruksprogrammet (NB)

166 718

Djur (NBDJU)

166 718

Lantbruk (NBLAN) Berga – Region Stockholm – eget pris

206 632

Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller

-

Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller

-

Naturvetenskapliga programmet (NA)

87 510

Naturvetenskap (NANAT)

87 510

Naturvetenskap och samhälle (NANAS)

87 510

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)

128 490

Bageri och konditor (RLBAG)

128 490

Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR)

128 490

Kök och servering (RLKOK)

128 490

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1

78 924

Beteendevetenskap (SABET)

78 924

Samhällsvetenskap (SASAM)

78 924

Medier, info och kommunikation (SAMED) – åk 2 och 3 – eget pris

94 041

Teknikprogrammet (TE)

91 556

Design och produktutveckling (TEDES)

91 556

Informations- och medieteknik

91 556

Produktionsteknik (TEPRO)

91 556
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Samhällsbyggande och miljö (TESAM)

91 556

Teknikvetenskap (TETEK)

91 556

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

112 141

Fastighet (VFFAS)

112 141

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)

112 141

Ventilationsteknik (VFVEN)

112 141

VVS (VFVVS)

112 141

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

87 519

Inga nationella inriktningar

-

Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper
Från och med prislistan 2020 finns ett fastställt pris för elever som är behöriga till ett
nationellt program inom samverkansområdet och har behov av att gå
studievägsvarianten ”mindre undervisningsgrupper”. Elever som har antagits till dessa
grupper har tidigare ersatts med interkommunal ersättning.
En arbetsgrupp har haft uppdraget att hitta en lösning på att ersätta IKE med en
fastställd ersättning för denna studievägsvariant. För att skapa tydighet kring villkoren
för ersättningen, gäller följande kriterier för vad som definierar de ekonomiska
förutsättningarna för en mindre undervisningsgrupp:
•
•
•
•
•

Gruppstorlek: 8-10 elever
1 lärare per grupp utan elevassistent
Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare
Elevgruppen har ökat behov av skolhälsovård
Elevgruppen har ökat behov av administration/övrigt (har många kringkontakter,
mm).

Ersättningen för elever som antas till mindre undervisningsgrupper beräknas med
programpris + 154 749 kr. Detta tillägg ersätter inte individuellt sökbart tilläggsbelopp
från hemkommunen.

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt
för elever i klass med hörselanpassning
Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter
överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21.
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Samtidigt beslutades om att inför interkommunal ersättning för elever som går i klass
med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad). Ersättningen för klasser med
hörselanpassning har justerats upp i förslaget om 2021-års priser för att motsvara
Stockholms stads kostnader.
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

2021

Rör ett stort antal godkända utbildningar

Tilläggsersättning Lagidrott

17 608

Tilläggsersättning Individuell idrott

21 130

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

2021

Ersättning kr/elev/läsår

8 711

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med
hörselanpassning
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)

2021

Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium

345 883

Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium

345 519

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra
gymnasium

308 858

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra
gymnasium

308 858

Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium

309 607

Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium

363 560

El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium

445 525

Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat val
Ersättningen för IMV ska utgå ifrån de programpris för det nationella program som det
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för
elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMV är av den anledningen exklusive
avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program som IMV riktar sig till.
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Program

Pris 2021

Samhällsvetenskapsprogrammet

80 556

Ekonomiprogrammet

80 556

Humanistiska programmet

80 556

Handels- och administrationsprogrogrammet

90 667

Hotell- och turistprogrammet

90 667

Naturvetenskapliga programmet

88 403

Barn- och fritidsprogrammet

86 486

Teknikprogrammet

93 385

Vård -och omsorgsprogrammet

90 667

Estetiska programmet

109 654

Restaurang - och livsmedelsprogrammet

131 392

Bygg-och anläggningsprogrammet

119 517

VVS- och fastighetsprogrammet

115 683

Hantverksprogrammet

111 466

El- och energiprogrammet

113 871

Fordons- och transportprogrammet

140 287

Naturbruksprogrammet

169 592

Industriprogrammet

145 723

Priser 2020 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad
(yrkesdansare).
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2020 års skolindex. Skolindex för 2020
är 1,0306. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2020 års pris (inkl
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2020.
Program och inriktning

Pris 2020
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Estetiska programmet (ES)
Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) ÅK1 och ÅK2

164 790

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) ÅK3

161 273

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK1 och ÅK2

164 770

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK3

164 336

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK1

175 202

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK2 och ÅK3

176 600

Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris

333 234

Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)

114 605

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)

101 995

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S) ÅK1 och ÅK2

174 004

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S) Åk3

173 546

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)

173 500

Örjanskolan (ESWALVE) ÅK1 och ÅK2

104 563

Örjanskolan (ESWALVE) ÅK3

99 824

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALVE)

104 563

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S)

117 141

Järfälla – Järfälla gymnasium (ESBIL0S)

117 455

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Sjömansskolan Långholmen (SX)

161 241

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER) ÅK1 och ÅK2

145 940

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER) ÅK3

135 553

Industritekniska programmet (IN)
Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R) ÅK1 och ÅK2

163 629
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Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R) ÅK3

167 098

Naturbruksprogrammet (NB)
Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)

189 125

Naturvetenskapliga programmet (NA)
Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)

98 407

Örjanskolan i Järna (NAWALVE)

98 407

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALVE)

98 078

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)

93 500

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1

91 850

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3

94 257

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1

91 850

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK2 och ÅK3

91 250

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK1

92 445

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK2 och ÅK3

96 392

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK1

100 793

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3

99 665

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1

65 662

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK2 och ÅK3

97 408

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2

97 299

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK3

97 408

Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)

92 995

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (NADESVE)

97 907

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE)

96 169

Täby – Åva Gymnasium (NANASVE)

98 357
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Lycée Français (Riksprislistan)

88 208

Tyska skolan (Riksprislistan)

88 208

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1

76 451

Viktor Rydberg, Odenplan/ Djursholm (NABILVE) ÅK2 och ÅK3

92 963

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1

77 267

Viktor Rydberg, Odenplan / Djursholm (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3

93 174

Kulturama (NANASVE) ÅK1

88 962

Kulturama (NANASVE ÅK2 och ÅK3

90 722

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2

93 069

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK3

92 983

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK1

93 069

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3

96 183

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK1

96 334

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3

96 383

Teknikprogrammet (TE)
Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE) ÅK1 och ÅK2

105 760

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE) ÅK3

105 772

Nacka gymnasium (TEINFVE)

119 260

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)
Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan)

87 200

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK1 och ÅK2

88 839

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK3

89 733

Stockholm –Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE)

88 488

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (SADESVE)

92 754
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Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK1 och ÅK2

88 839

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK3

88 865

Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)

84 056

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK1

96 334

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK2 och ÅK3

96 383

Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE)

94 237

Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE)

99 881

Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)

85 800

Psykologigymnasiet (SABETVE)

94 048

Lycée Français (Riksprislistan)

82 264

Tyska skolan (Riksprislistan)

82 264

Kristofferskolan (SAWALVE)

93 918

Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)

82 264

Ekonomiprogrammet (EK)
Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)

84 944

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE) ÅK1 ochÅK2

88 839

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE) ÅK3

65 559

Flygteknikutbildningen (FX)
Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)

231 279
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PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige

5
§ XX

KS/2020:127

Arkivreglemente

Ett arkivreglementet har som syfte att fastställa ansvarsfördelningen av arkivhanteringen i en
kommun och preciserar ansvarsfördelningen utöver vad som framgår av lag eller förordning.
Salems kommuns nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige i Salems 2010.
Sedan 2010 har utvecklingen i kommunen gått från att hantera merparten av handlingarna
analogt till att hantera merparten digitalt. Till skillnad från det nuvarande reglementet är
förslaget teknikneutralt. Det nya förslaget beskriver därtill mer utförligt ansvaret och rollerna
på nämnd- och förvaltningsnivå. Sammanfattningsvis är förslaget i linje med arkivlagens
bestämmelser och möjliggör för en effektiv och ändamålsenlig hantering av kommunens
handlingar oavsett om de finns i analog eller digital form.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 17/2021

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Salems kommuns nya Arkivreglemente.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Salems kommuns Arkivreglemente antaget
av fullmäktige den 17 juni 2010 § 29.
______________________
Alla nämnder
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-15
27 av 38

kommun
Kommunstyrelsen

KS § 17 

KS/2020:127

Arkivreglemente
Ett arkivreglementet har som syfte att fastställa ansvarsfördelningen av arkivhanteringen i en
kommun och preciserar ansvarsfördelningen utöver vad som framgår av lag eller förordning.
Salems kommuns nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige i Salems 2010.
Sedan 2010 har utvecklingen i kommunen gått från att hantera merparten av handlingarna
analogt till att hantera merparten digitalt. Till skillnad från det nuvarande reglementet är
förslaget teknikneutralt. Det nya förslaget beskriver därtill mer utförligt ansvaret och rollerna
på nämnd- och förvaltningsnivå. Sammanfattningsvis är förslaget i linje med arkivlagens
bestämmelser och möjliggör för en effektiv och ändamålsenlig hantering av kommunens
handlingar oavsett om de finns i analog eller digital form.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns
nya Arkivreglemente.
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Salems kommuns Arkivreglemente
antaget av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 § 29 upphävs.
______________________
Alla nämnder
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrica Mellergård
Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen

Nytt Arkivreglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns nya Arkivreglemente
2. Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att Salems kommuns Arkivreglemente antaget av
kommunfullmäktige den 17 juni 2010 § 29 upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Arkivreglementet fastställer ansvarsfördelningen av arkivhanteringen i Salems kommun och preciserar
ansvarsfördelningen utöver vad som framgår av lag eller förordning.
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt lag och på det sätt som framgår av detta
reglemente.
Det nuvarande arkivreglemente beslutades av kommunfullmäktige i Salems kommun 2010. Enligt
arkivlagen är det kommunfullmäktige som får meddela föreskrifter om arkivvård i en kommun.
Sedan kommunen antog det nuvarande arkivreglementet 2010 har utvecklingen i kommunen gått från
att hantera merparten av handlingarna analogt till att hantera merparten digitalt. Till skillnad från det
nuvarande reglementet är förslaget teknikneutralt. Det nya förslaget beskriver därtill mer utförligt
ansvaret och rollerna på nämnd- och förvaltningsnivå. Det finns ett flertal förtydliganden i förslaget,
bland annat hanterar inte det nuvarande reglementet hur arkivfrågor ska hanteras vid
omorganisationer, det nuvarande reglementet beskriver inte heller hur allmänna handlingar ska
hanteras. Därtill saknas i det nuvarande reglementet en beskrivning av innehållet i arkivbeskrivningen
och arkivförteckningen. Sammanfattningsvis är förslaget i linje med arkivlagens bestämmelser och
möjliggör för en effektiv och ändamålsenlig hantering av kommunens handlingar oavsett om de finns i
analog eller digital form.

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilagor
1. Förslag Arkivreglemente

Ulrica Mellergård
Dataskyddsombud
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2. Förslag Arkivreglemente med jämförelse med det nuvarande reglementet från 2010
Delges
Nämnderna
Akten

ARKIVREGLEMENTE
2020-12-07
Dnr KS/2020:127
1 av 8

Arkivreglemente för Salems kommun

Antaget av kommunfullmäktige den
Ska revideras senast den

2020
20XX

ARKIVREGLEMENTE
2020-12-07
Dnr KS/2020:127
2 av 8

Innehållsförteckning
Syftet med arkivreglementet

3

Arkivreglementets omfattning

3

§ 1 Myndigheternas arkivansvar

3

§ 2 Arkivmyndighet för kommunen

4

§ 3 Omorganisation och förändrat arbetssätt

5

§ 4 Framställning och förvaring av allmänna handlingar

5

5 § Registrering av allmänna handlingar

5

6 § Redovisning av arkiv i arkivbeskrivning och arkivförteckning

5

7 § Arkivbeskrivning

5

8 § Arkivförteckning

6

9 § Informationshanteringsplan

6

10 § Rensning

7

11 § Bevarande och gallring

7

12 § Överlämnande till arkivmyndigheten

7

13 § Utlån

8

ARKIVREGLEMENTE
2020-12-07
Dnr KS/2020:127
3 av 8

Syftet med arkivreglementet
Syftet med detta reglemente är att fastställa ansvarsfördelningen av arkivhanteringen i
Salems kommun och att närmare precisera ansvarsfördelningen utöver vad som framgår i
de bestämmelser som följer av lag eller förordning.

Arkivreglementets omfattning
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder med
underställda organ, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med
självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda
företag där kommunen enligt särskild överenskommelse har arkivansvar. I detta
reglemente inräknas även dessa i begreppet myndighet.
Arkivreglementet är teknikneutralt och gäller för både analog och digital information
oavsett var och hur det förvaras.
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)
intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom
Salems kommun följande reglemente som meddelats med stöd av 16 § arkivlagen.
Reglementet kan kompletteras med riktlinjer och anvisningar för att på bästa sätt
upprätthålla arkivvården.

§ 1 Myndigheternas arkivansvar
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt lag och på det sätt som framgår
av detta reglemente. Myndigheten har även ansvar för övertagna arkiv från tidigare
organisationer, vars verksamhet övertagits av myndigheten.
Arkivverksamheten berör olika led i hanteringsprocessen såsom planering, registrering,
arkivläggning, gallring, förvaring och vård av handlingarna, oavsett medium.
Varje myndigheten ska utse följande roller.
●

Arkivansvarig , ska bland annat bevaka frågor kring arkiv- och
dokumenthantering så att de beaktas inom myndigheten. Den arkivansvarige ska
planera arkivverksamheten, bevaka arkivfrågor i budgetarbete, och övrig
planering, och ansvara för att arkivsamordnare och arkivredogörare får tid avsatt
till sina uppdrag och nödvändig utbildning.

●

Arkivsamordnare, ska bland annat delta i planeringen av den årliga arkivvården,
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informera verksamheten i arkivfrågor och delta i utarbetning av
gallringsanvisningar, ansvara för att beslutad gallring utförs och för leveranser till
kommunarkivet, samt samråda med arkivansvarig på kommunarkivet i
arkivfrågor.
●

Arkivredogörare, ska bland annat handha den praktiska hanteringen av ärenden
inför avslut, vara delaktig i den årliga arkivvården och i samråd med
arkivsamordnare fortlöpande verkställa beslut om gallring.

Om myndigheten är liten kan rollen som arkivsamordnare och arkivredogörare var en och
samma person.

§ 2 Arkivmyndighet för kommunen
Kommunstyrelsen är den övergripande arkivmyndigheten för Salems kommun. Hos
arkivmyndigheten finns Salems kommunarkiv. Arkivmyndigheten ansvarar för arkiv som
har överlämnats till arkivmyndigheten.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att de kommunala myndigheterna fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen. I tillsynen ingår att meddela anvisningar för arkivvården
samt inspektera myndigheternas arkiv och, om så behövs, utfärda föreläggande om
åtgärd.
Arkivmyndigheten ger myndigheterna råd i arkivfrågor och arkivvård och ska
ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården.
Arkivansvarig vid kommunstyrelseförvaltningen får utfärda anvisningar och instruktioner
som behövs för en god arkivvård i kommunen.
Arkivmyndigheten ska genom kommunarkivet vårda förvarade handlingar och svara för
att offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen tillgodoses samt
verka för att handlingarna är tillgängliga för kulturell verksamhet och forskning.
Arkivmyndigheten ska, utöver lagrelaterade uppgifter, enligt arkivlagen och
arkivförordningen;
• följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering
• ge råd kring hantering av arkiv till arkivansvariga myndigheter
• fatta beslut om vilken myndighet som ansvarar för att bilda arkiv när flera myndigheter
har tillgång till samma digitala information
• anta kommunövergripande informationshanteringsplaner
• i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett
övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.
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§ 3 Omorganisation och förändrat arbetssätt
Om en myndighets organisation, verksamhet eller arbetssätt förändras och förändringen
väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska myndigheten i god tid samråda
med arkivmyndigheten kring hanteringen av myndighetens arkiv.

§ 4 Framställning och förvaring av allmänna handlingar
Allmänna handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder
som garanterar informationens beständighet. Hänsyn ska tas till möjligheten att i
framtiden överföra uppgifterna till annan databärare om nödvändigt. Upphandling av
papper, skrivmedel, förvaringsmedel, system och programvaror ska genomföras
med hänsyn till allmänna handlingars beständighet.
Allmänna handlingar ska förvaras så att de är skyddade mot obehörig åtkomst samt
skada orsakad av fukt, vatten, skadlig klimat- och miljöpåverkan, rök och brand.
Detta gäller oberoende om handlingarna är analoga eller digitala.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av
arkivmyndigheten.
Om myndigheten saknar arkivlokal eller under viss tid behöver förvara handlingarna
utanför arkivlokal ska handlingarna placeras i skåp som ger motsvarande skydd.
Närmare bestämmelser om förvaring får meddelas av arkivmyndigheten.

5 § Registrering av allmänna handlingar
Varje myndighet ansvarar för att allmänna handlingar registreras i enlighet med
bestämmelserna i 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 § Redovisning av arkiv i arkivbeskrivning och arkivförteckning
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv- dels genom information om vilka slag av
handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i
en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv
(arkivförteckning).
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättandet av arkivbeskrivning,
arkivförteckning och en klassificeringsstruktur som representerar
verksamheten.

7 § Arkivbeskrivning
Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning ska
utformas på ett sådant sätt att den ger en samlad överblick över myndighetens arkiv och
arkivbildning samt underlättar användningen av arkivet. Varje myndighet ansvarar för att
arkivbeskrivningen uppdateras vid behov eller vid större förändringar. Detta ska ske i
samråd med arkivmyndigheten.
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En arkivbeskrivning ska innehålla följande avsnitt.
• myndighetens arbetsuppgifter
• myndighetens organisation
• kort historik om myndigheten
• författningar och regler som styr verksamheten
• arkivets struktur, dvs vilka arkivbildare som finns
• viktiga handlingar som finns och hur de ska arkiveras
• sökingångar, t ex diariet, verksamhetsspecifika register
• gallringsregler
• sekretessbestämmelser
• uppgifter om vilka som är arkivansvarig och arkivredogörare
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av arkivbeskrivningen.

8 § Arkivförteckning
Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivförteckning. Arkivförteckningen
består av uppgifter om handlingarna och deras förvaring. Syftet med arkivförteckningen
är att presentera vilka handlingar som finns och hur man återsöker dem.
Arkivförteckningen ska inledas med en innehållsförteckning över de serierrubriker som
arkivet omfattar. För arkiv som avslutas, med detta avses arkiv för upphörda
myndigheter, ska förteckningen förses med en historik.
En arkivförteckning ska minst innehålla följande avsnitt.
• innehållsförteckning
• uppgifter om handlingarna (handlingsslag och handlingstyper)
• var handlingarna förvaras (redovisning av förvaringsenheter/åtkomst)
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av arkivförteckning.

9 § Informationshanteringsplan
Varje myndighet ska upprätta en informationshanteringsplan som beskriver
myndighetens allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras. Samtliga
handlingstyper som förekommer hos myndigheten, oavsett medium, ska vara
upptagna i planen.
Informationshanteringsplanen ska arbetas fram av respektive myndighet och beslutas av
nämnden. Varje myndighet ansvarar för att informationshanteringsplanen uppdateras vid
behov eller vid större förändringar. Detta ska ske i samråd med arkivmyndigheten.
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Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av informationshanteringsplaner.

10 § Rensning
Arbetsmaterial, utkast och andra typer av handlingar som enligt 2 kap. 3 - 7 §§
tryckfrihetsförordningen inte är allmänna handlingar ska rensas av handläggare på
myndigheten. Rensning ska ske före och senast i samband med arkivering. Rensning bör
ske av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelse av ärendet.
Detta brukar normalt vara av den som har handlagt ärendet.

11 § Bevarande och gallring
Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs och det behöver alltid föregås av ett
gallringsbeslut. Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller
beslut av arkivmyndigheten.
Gallringsbeslut fattas i form av en informationshanteringsplan. Beslut om gallring fattas
av nämnden om inte regler om gallring finns i lag eller förordning. Nämnden ansvarar för
att verkställa föreskriven gallring. Om det saknas gallringsbestämmelser ska inte
handlingar gallras och samråd bör ske med arkivmyndigheten. SKR:s och Riksarkivets
Gallringsråd ska tillämpas som norm.
Handlingar som gallras ska förstöras utan dröjsmål. Sekretessbelagda handlingar och
handlingar som innehåller känsliga personuppgifter ska förstöras under kontroll. Om
sådana handlingar sänds för destruktion ska ett destruktionsintyg begäras.

12 § Överlämnande till arkivmyndigheten
När arkivhandlingar inte längre behövs för myndighetens fortlöpande verksamhet
kan de, i enlighet med upprättad informationshanteringsplan, överlämnas till
Kommunarkivet för fortsatt vård. Myndigheten tar kontakt med kommunarkivet för att
komma överens om hur överlämnandet ska ske.
De handlingar som överlämnas till kommunarkivet ska förtecknas i arkivmyndighetens
arkivförteckningen. Varje arkiv ska förtecknas för sig och får inte sammanblandas med
andra arkiv.
Leveransreversal ska upprättas i två (2) exemplar och bifogas leveransen. Det ena
exemplaret återlämnas till den avlämnande myndigheten som kvitto.
Den avlämnade myndigheten ska ha utfört rensning och gallring av arkivet före
överlämnandet. Handlingarna ska vara förpackade och märkta enligt överenskommelse
med kommunarkivet.
Om en verksamhet upphör och den inte övertas av en annan myndighet inom
kommunen ska arkivet överlämnas till kommunarkivet inom tre månader, såvida
inte fullmäktige har beslutat något annat.
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Överlämnande till myndighet utanför kommunen kräver beslut i fullmäktige.

13 § Utlån
Allmänna handlingar får för tjänsteändamål lånas ut till annan myndighet inom
kommunen eller sådant bolag, företag, föreningar, stiftelser och förbund som avses i 2 §
2 stycket. För annan utlåning krävs medgivande från arkivmyndigheten. Utlån ska
dokumenteras och kvitteras.
Utlåning av original till enskilda personer för användande utanför myndighetens lokaler
är inte tillåten.
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Generellt har språket i förslaget
uppdaterats. Till exempel använder man
inte längre formen “skall” i
författningstexter, utan formen “ska”.
Likaså använder man numera rak ordföljd
i större utsträckning. Vissa ord och uttryck
bör helt undvikas och ersättas med ord
som inte är vilseledande eller som
numera betraktas som stela
“byråkratiska”.
Det finns ett förslag på ny arkivlag och
arkivförordning. Dessa presenteras i SOU
2019:58 “Härifrån till evigheten”. Så långt
som möjligt har höjd tagits för de
föreslagna författningsändringarna.

Det nuvarande arkivreglementet antogs
av KF 2010. Enligt arkivlagens 16 § är det
KF som får meddela föreskrifter om
arkivvård i en kommun, dvs fatta beslut
om reglemente.
I denna kolumn nedan presenteras det
“Befintliga reglementet”. Därefter, under
“Kommentar”, finns närmare information
om syfte, laghänvisning med mera.

Det som är helt nytt i förslaget jämfört
med det befintliga reglementet är
färgmarkerat med gult.

Förslag

Befintligt reglemente och
kommentar

Syftet med arkivreglementet
Syftet med detta reglemente är att
fastställa ansvarsfördelningen av
arkivhanteringen i Salems kommun och
att närmare precisera
ansvarsfördelningen utöver vad som
framgår i de bestämmelser som följer av
lag eller förordning.

Befintligt reglemente
I befintligt reglemente saknas avsnittet.
Istället finns följande ingress
“Förutom de i arkivlagen och
arkivförordningen intagna
bestämmelserna om arkivvård gäller för
den kommunala arkivvården
inom Salems kommun följande
reglemente, meddelat med stöd av § 16
arkivlagen”.
Kommentar
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Avsnittet ger läsaren en ökad förståelse.

Arkivreglementets omfattning
Detta reglemente gäller för
kommunfullmäktige och kommunens
myndigheter. Med myndigheter avses i
reglementet kommunstyrelsen och övriga
nämnder med underställda organ,
kommunfullmäktiges revisorer samt andra
kommunala organ med självständig
ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där kommunen utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande samt de
samägda företag där kommunen enligt
särskild överenskommelse har
arkivansvar. I detta reglemente inräknas
även dessa i begreppet myndighet.

Arkivreglementet är teknikneutralt och
gäller för både analog och digital
information oavsett var och hur det
förvaras.

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)
och arkivförordningen (SFS 1991:446)
intagna bestämmelserna om arkivvård
gäller för den kommunala arkivvården
inom Salems kommun följande
reglemente som meddelats med stöd av
16 § arkivlagen.
Reglementet kan kompletteras med
riktlinjer och anvisningar för att på bästa
sätt upprätthålla arkivvården.

Befintligt reglemente
Motsvarande text finns i § 1
“Detta reglemente gäller för
kommunfullmäktige och kommunens
myndigheter. Med myndigheter avses
kommunstyrelsen och övriga
nämnder, kommunfullmäktiges revisorer,
samt andra kommunala organ med
självständig ställning.
Detta reglemente skall gälla även för de
aktiebolag som kommunen äger
ensam eller stiftelser som kommunen
bildar ensam.”
Kommentar
Avsnittet är en utökning mot det
befintliga regementet. Syftet är att det
ska täcka in fler kommunala organ än det
befintliga.
Befintligt reglemente
Avsnitten om teknikneutralitet saknas.
Kommentar
När det befintliga togs fram arbetade
kommunen analogt i större grad än nu.
Förtydligande om förordningar.
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§ 1 Myndigheternas arkivansvar
Varje myndighet ansvarar för vården av
sitt arkiv enligt lag och på det sätt som
framgår av detta reglemente.
Myndigheten har även ansvar för
övertagna arkiv från tidigare
organisationer, vars verksamhet
övertagits av myndigheten.
Arkivverksamheten berör olika led i
hanteringsprocessen såsom planering,
registrering, arkivläggning, gallring,
förvaring och vård av handlingarna,
oavsett medium.

Befintligt reglemente
§2
“Varje myndighet ansvarar för att dess
arkiv vårdas enligt arkivlagen och på
det sätt som framgår av paragraferna 4 t o
m 8 i detta reglemente. När
myndigheten skall lämna material till
kommunarkivet skall det vara ordnat i
märkta arkivkartonger och förtecknat.”

Varje myndigheten ska utse följande
roller.

Befintligt reglemente
I det befintliga reglementet saknas tydliga
roller och ansvar. Det finns en bilaga som i
punktform beskriver arkivredogörarens
ansvar.

●

Arkivansvarig , ska bland annat
bevaka frågor kring arkiv- och
dokumenthantering så att de
beaktas inom myndigheten. Den
arkivansvarige ska planera
arkivverksamheten, bevaka
arkivfrågor i budgetarbete, och
övrig planering, och ansvara för
att arkivsamordnare och
arkivredogörare får tid avsatt till
sina uppdrag och nödvändig
utbildning.

●

Arkivsamordnare, ska bland annat
delta i planeringen av den årliga
arkivvården, informera
verksamheten i arkivfrågor och
delta i utarbetning av
gallringsanvisningar, ansvara för
att beslutad gallring utförs och för
leveranser till kommunarkivet,
samt samråda med arkivansvarig
på kommunarkivet i arkivfrågor.

●

Arkivredogörare, ska bland annat
handha den praktiska hanteringen

Kommentar
I förslaget ligger förtydliganden.

Kommentar
Tillsammans med nytt arkivreglemente
har ett dokument som tydliggör rollerna
och dess ansvar tagits fram. Detta
dokument kommer att antas på
tjänstemannanivå. I dokumentet finns en
organisationsskiss av arkivansvaret i
kommunen.
Respektive nämnd, som myndighet, är
arkivansvarig fram till dess att materialet
är levererat till arkivmyndigheten i
kommunen. Kommunstyrelsen är
arkivmyndighet, (arkivlagen 8 § 2 st).
Uppdraget som arkivansvarig bör
delegeras till förvaltningschef/enhetschef.
Arkivansvarig utser därefter
arkivsamordnare och arkivredogörare.
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av ärenden inför avslut, vara
delaktig i den årliga arkivvården
och i samråd med
arkivsamordnare fortlöpande
verkställa beslut om gallring.
Om myndigheten är liten kan rollen som
arkivsamordnare och arkivredogörare var
en och samma person.

§ 2 Arkivmyndighet för kommunen
Kommunstyrelsen är den övergripande
arkivmyndigheten för Salems kommun.
Hos arkivmyndigheten finns Salems
kommunarkiv. Arkivmyndigheten ansvarar
för arkiv som har överlämnats till
arkivmyndigheten.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att
de kommunala myndigheterna fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen. I tillsynen
ingår att meddela anvisningar för
arkivvården samt inspektera
myndigheternas arkiv och, om så behövs,
utfärda föreläggande om åtgärd.
Arkivmyndigheten ger myndigheterna råd
i arkivfrågor och arkivvård och ska
ta initiativ till åtgärder för att främja
arkivvården.
Arkivansvarig vid
kommunstyrelseförvaltningen får utfärda
anvisningar och instruktioner som behövs
för en god arkivvård i kommunen.
Arkivmyndigheten ska genom
kommunarkivet vårda förvarade
handlingar och svara för att
offentlighetsprincipen enligt
tryckfrihetsförordningen tillgodoses samt
verka för att handlingarna är tillgängliga

Befintligt reglemente
3§
Arkivmyndighet i Salems kommun är
kommunstyrelsen.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att
kommunens myndigheter fullgör
sina skyldigheter beträffande
arkivbildningen och dess syften, samt över
arkivvården i kommunen.
Det skall finnas ett kommunarkiv.
Kommunarkivet skall vårda överlämnat
arkivbestånd samt främja arkivens
tillgänglighet.
Kommunarkivet ger myndigheterna råd i
arkivvårdsfrågor.
Kommentar
Framförallt förtydliganden av uppgifterna
som tillkommer en arkivmyndighet och
nämndernas arkivansvar. Detta följer av
arkivlagens paragrafer §§ 4- 6 och av
arkivförordningens 5 § avseende tillsyn.
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för kulturell verksamhet och forskning.
Arkivmyndigheten ska, utöver
lagrelaterade uppgifter, enligt arkivlagen
och arkivförordningen;
• följa utvecklingen inom arkiv- och
dokumenthantering
• ge råd kring hantering av arkiv till
arkivansvariga myndigheter
• fatta beslut om vilken myndighet som
ansvarar för att bilda arkiv när flera
myndigheter har tillgång till samma
digitala information
• anta kommunövergripande
informationshanteringsplaner
• i mån av resurser ta emot och förvara
enskilda arkiv under förutsättning att ett
övertagande inte sker i strid med
lagstiftningen.

Kommentar
Regleras i arkivlagens 14 § 2 st .

§ 3 Omorganisation och förändrat arbetssätt
Om en myndighets organisation,
verksamhet eller arbetssätt förändras och
förändringen väsentligt påverkar
förutsättningarna för arkivvården, ska
myndigheten i god tid samråda med
arkivmyndigheten kring hanteringen av
myndighetens arkiv.

Befintligt reglemente
Denna text saknas.
Kommentar
I arkivlagen 14 § regleras ansvaret när en
kommunal myndighet har upphört.
Närmare ledning finns även i
arkivförordningens 6 §.

§ 4 Framställning och förvaring av allmänna handlingar
Allmänna handlingar som ska bevaras ska

Befintligt reglemente
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framställas med material och metoder
som garanterar informationens
beständighet. Hänsyn ska tas till
möjligheten att i framtiden överföra
uppgifterna till annan databärare om
nödvändigt. Upphandling av papper,
skrivmedel, förvaringsmedel, system och
programvaror ska genomföras
med hänsyn till allmänna handlingars
beständighet.

§9
“Handlingar som skall bevaras skall
framställas med material och metoder
som garanterar informationens
beständighet.
Arkivhandlingar skall förvaras under
betryggande former.”
Kommentar
Förtydligande både till innehåll och språk.
Ny del om upphandling.

Allmänna handlingar ska förvaras så att de
är skyddade mot obehörig åtkomst samt
Allmän information om hur handlingar ska
skada orsakad av fukt, vatten, skadlig
förvaras har förtydligats.
klimat- och miljöpåverkan, rök och brand.
Detta gäller oberoende om handlingarna
är analoga eller digitala.
Närmare bestämmelser om
arkivbeständighet och förvaring meddelas
av arkivmyndigheten.
Om myndigheten saknar arkivlokal eller
under viss tid behöver förvara
handlingarna utanför arkivlokal ska
handlingarna placeras i skåp som ger
motsvarande skydd.
Närmare bestämmelser om förvaring får
meddelas av arkivmyndigheten.

Nytt avsnitt som förtydligar ansvaret om
lokal saknas eller tillfällig lokal behöver
ordnas.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet
(arkivlagen § 8 2st).

5 § Registrering av allmänna handlingar
Varje myndighet ansvarar för att allmänna
handlingar registreras i enlighet med
bestämmelserna i 5 kap. offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).

Befintligt reglemente
Denna information saknas,
Kommentar
Är grunden för bl a diarieföring, stöd finns
i arkivförordningens 3 §.
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6 § Redovisning av arkiv i arkivbeskrivning och arkivförteckning
Varje myndighet ska redovisa sitt arkivdels genom information om vilka slag av
handlingar som kan finnas och hur arkivet
är organiserat (arkivbeskrivning), dels i
en systematisk förteckning över de
handlingar som förvaras i myndighetens
arkiv (arkivförteckning).
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för
upprättandet av arkivbeskrivning,
arkivförteckning och en
klassificeringsstruktur som representerar
verksamheten.

Befintligt reglemente
4§
“Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv,
dels genom information om vilka
slag av handlingar som kan finnas
(dokumenthanteringsplan), samt hur
arkivet är organiserat (arkivbeskrivning).
En systematisk förteckning över de
handlingar som förvaras i myndighetens
arkiv (arkivförteckning) skall finnas.
De olika planerna skall hållas aktuella och
revideras fortlöpande, dock minst
en gång per mandatperiod.”
Kommentar
Följer av arkivlagen 4 - 6 §§.

7 § Arkivbeskrivning
Enligt arkivlagen ska varje myndighet
upprätta en arkivbeskrivning.
Arkivbeskrivning ska utformas på ett
sådant sätt att den ger en samlad
överblick över myndighetens arkiv
och arkivbildning samt underlättar
användningen av arkivet. Varje myndighet
ansvarar för att arkivbeskrivningen
uppdateras vid behov eller vid större
förändringar. Detta ska ske i samråd med
arkivmyndigheten.
En arkivbeskrivning ska innehålla följande
avsnitt.
• myndighetens arbetsuppgifter
• myndighetens organisation

Befintligt reglemente
Motsvarande avsnitt saknas i det
befintliga reglementet.
Kommentar
Ett förtydligande av kravet på
arkivbeskrivning. Varje arkivmyndighet,
dvs nämnd ska ha en arkivbeskrivning.
Kommunstyrelsen som kommunens
arkivmyndighet har en arkivbeskrivning
som är översiktlig. Delar i denna
arkivbeskrivning kan användas av
nämnderna när de ska uppdatera sina
respektive arkivbeskrivningar.

ARKIVREGLEMENTE
2020-12-07
Dnr KS/2020:127
10 av 15
• kort historik om myndigheten
• författningar och regler som styr
verksamheten
• arkivets struktur, dvs vilka arkivbildare
som finns
• viktiga handlingar som finns och hur de
ska arkiveras
• sökingångar, t ex diariet,
verksamhetsspecifika register
• gallringsregler
• sekretessbestämmelser
• uppgifter om vilka som är arkivansvarig
och arkivredogörare
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för
upprättande av arkivbeskrivningen.

8 § Arkivförteckning
Enligt arkivlagen ska varje myndighet
upprätta en arkivförteckning.
Arkivförteckningen består av uppgifter om
handlingarna och deras förvaring. Syftet
med arkivförteckningen är att presentera
vilka handlingar som finns och hur man
återsöker dem.
Arkivförteckningen ska inledas med en
innehållsförteckning över de serierubriker
som arkivet omfattar. För arkiv som
avslutas, med detta avses arkiv för
upphörda myndigheter, ska förteckningen
förses med en historik.
En arkivförteckning ska minst innehålla
följande avsnitt.
• innehållsförteckning
• uppgifter om handlingarna

Befintligt reglemente
Motsvarande avsnitt saknas i det
befintliga reglementet.
Kommentar
Ett förtydligande av kravet på
arkivförteckning. Varje arkivmyndighet,
dvs nämnd ska ha en arkivförteckning.
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(handlingsslag och handlingstyper)
• var handlingarna förvaras (redovisning
av förvaringsenheter/åtkomst)
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för
upprättande av arkivförteckning.

9 § Informationshanteringsplan
Varje myndighet ska upprätta en
informationshanteringsplan som beskriver
myndighetens allmänna handlingar och
hur dessa ska hanteras. Samtliga
handlingstyper som förekommer hos
myndigheten, oavsett medium, ska vara
upptagna i planen.
Informationshanteringsplanen ska arbetas
fram av respektive myndighet och
beslutas av nämnden. Varje myndighet
ansvarar för att
informationshanteringsplanen uppdateras
vid behov eller vid större förändringar.
Detta ska ske i samråd med
arkivmyndigheten.

Befintligt reglemente
5§
“Varje myndighet skall upprätta en plan
som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras, en
dokumenthanteringsplan. Planen skall
hållas aktuell och revideras fortlöpande,
dock minst en gång per mandatperiod.”
Kommentar
Idag har nämnderna
dokumenthanteringsplaner (dhp). Den
information verksamheterna hanterar
återfinns både som analogt material och
digitalt. De nuvarande dhp tar endast upp
analogt material.

Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för
upprättande av
informationshanteringsplaner.

10 § Rensning
Arbetsmaterial, utkast och andra typer av
handlingar som enligt 2 kap. 3 - 7 §§
tryckfrihetsförordningen inte är allmänna
handlingar ska rensas av handläggare på
myndigheten. Rensning ska ske före och
senast i samband med arkivering.

Befintligt reglemente
§6
“Handlingar som inte skall tillhöra arkivet
skall fortlöpande rensas eller på
annat sätt avskiljas från
arkivhandlingarna.
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Rensning bör ske av person med god
kännedom om handlingarnas betydelse
för förståelse av ärendet. Detta brukar
normalt vara av den som har handlagt
ärendet.

Rensning skall genomföras senast i
samband med arkivläggningen.”
Kommentar
Förtydligande i förhållande till det
befintliga reglementet. I
förvaltningslagens 9 § regleras att ett
ärende ska handläggas så enkelt, snabbt
och kostnadseffektivt som möjligt utan att
rättssäkerheten eftersätts.
Arkivhandläggningen inkl rensning är en
del i handläggningen av ett ärende.

11 § Bevarande och gallring
Gallring innebär att allmänna handlingar
förstörs och det behöver alltid föregås av
ett gallringsbeslut. Allmänna handlingar
får endast gallras med stöd i lag,
förordning eller beslut av
arkivmyndigheten.
Gallringsbeslut fattas i form av en
informationshanteringsplan. Beslut om
gallring fattas av nämnden om inte regler
om gallring finns i lag eller förordning.
Nämnden ansvarar för att verkställa
föreskriven gallring. Om det saknas
gallringsbestämmelser ska inte handlingar
gallras och samråd bör ske med
arkivmyndigheten. SKR:s och Riksarkivets
Gallringsråd ska tillämpas som norm.
Handlingar som gallras ska förstöras utan
dröjsmål. Sekretessbelagda handlingar
och handlingar som innehåller känsliga
personuppgifter ska förstöras under
kontroll. Om sådana handlingar sänds för
destruktion ska ett destruktionsintyg
begäras.

Befintligt reglemente
§7
“Myndigheten beslutar, efter samråd med
arkivmyndigheten, om gallring av
handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat
följer av lag eller förordning.
Beträffande arkiv som överlämnats till
arkivmyndigheten beslutar denna
efter samråd med överlämnande
myndighet.
Handlingar som gallras skall utan dröjsmål
förstöras.”
Kommentar
Förtydligande och språkliga justeringar. I
10 § arkivlagen regleras gallring av
allmänna handlingar.
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12 § Överlämnande till arkivmyndigheten
När arkivhandlingar inte längre behövs för
myndighetens fortlöpande verksamhet
kan de, i enlighet med upprättad
informationshanteringsplan, överlämnas
till Kommunarkivet för fortsatt vård.
Myndigheten tar kontakt med
kommunarkivet för att komma överens
om hur överlämnandet ska ske.
De handlingar som överlämnas till
kommunarkivet ska förtecknas i
arkivmyndighetens arkivförteckningen.
Varje arkiv ska förtecknas för sig och får
inte sammanblandas med andra arkiv.

Leveransreversal ska upprättas i två (2)
exemplar och bifogas leveransen. Det ena
exemplaret återlämnas till den
avlämnande myndigheten som kvitto.

Befintligt reglemente
§8
“Myndighet kan besluta att överlämna sitt
arkiv eller del därav till kommunstyrelsen
för fortsatt vård och förtecknande, då
handlingarna inte längre behövs för den
löpande verksamheten.
Upphör myndighet med sin verksamhet,
överlämnas dess arkiv till
kommunstyrelsen, såvida styrelsen inte
beslutar annat eller särskilda
föreskrifter utfärdas.”
Kommentar
Förtydligande och justerat språk.

Ny text

Den avlämnade myndigheten ska ha
utfört rensning och gallring av arkivet före
överlämnandet. Handlingarna ska vara
förpackade och märkta enligt
överenskommelse med kommunarkivet.
Om en verksamhet upphör och den inte
övertas av en annan myndighet inom
kommunen ska arkivet överlämnas till
kommunarkivet inom tre månader, såvida
inte fullmäktige har beslutat något annat.

Lagkrav, arkivlagen § 14.

Överlämnande till myndighet utanför
kommunen kräver beslut i fullmäktige.

Lagkrav, arkivlagen § 15.

13 § Utlån
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Allmänna handlingar får för
tjänsteändamål lånas ut till annan
myndighet inom kommunen eller sådant
bolag, företag, föreningar, stiftelser och
förbund som avses i 2 § 2 stycket. För
annan utlåning krävs medgivande från
arkivmyndigheten. Utlån ska
dokumenteras och kvitteras.
Utlåning av original till enskilda personer
för användande utanför myndighetens
lokaler är inte tillåten.

Befintligt reglemente
10 §
“Arkivet skall hållas tillgängligt i enlighet
med tryckfrihetsförordningen och
gällande offentlighets- och
sekretesslagstiftning.
Arkivet skall förvaras betryggande och
vara oåtkomligt för obehöriga.
Arkivhandling får utlånas från arkiv för
tjänsteändamål. Utlåning av
arkivhandlingar skall ske på sådant sätt,
att det inte är någon risk att handlingarna
skadas eller förkommer. Lån från arkivet
sker genom arkivredogörarens
förmedling.
Utlåning till enskild person för
användande utanför myndighetens
lokaler är inte tillåten.”
Kommentar
Tillgängligheten finns med i förslagets 1 §
.
Utlåning följer av arkivförordningens § 7.

Bilaga
Föreslaget arkivreglemente
Bilaga saknas.

Instruktion för arkivredogörare
i Salems kommun

Kommentar
Finns till viss del i § 1 “Myndigheternas
arkivansvar”.

Arkivredogöraren har till uppgift

Roller och ansvar förtydligas i ett nytt
dokument som har tagits fram. Detta
dokument kommer att antas på
tjänstemannanivå. I dokumentet finns en
organisationsskiss av arkivansvaret i
kommunen.

*
att delta i myndighetens
utarbetandet av
dokumenthanteringsplanen och se till att
planen revideras fortlöpande, dock minst
en gång per mandatperiod,
*
att verkställa beslutade gallringar,
samt upprätta gallringsbevis,
*
att verkställa leverans av
arkivhandlingar till kommunarkivet (eller
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annat slutarkiv), samt att upprätta
reversal över de levererade handlingarna,
*
att vårda och förteckna
myndighetens eller kontorets del av
myndighetens handlingar under den tid
de förvaras hos myndigheten eller
kontoret.
*
att se till att handlingarna hålls
tillgängliga i enlighet med föreskrifterna i
tryckfrihetsförordningen, gällande
sekretesslagstiftning och i de författningar
som reglerar myndighetens verksamhet,
samt se till att handlingarna inte kommer i
orätta händer,
*
att ansvara för lån ur det egna
arkivet och från kommunarkivet.
Kommunstyrelsen kan meddela ändringar
i denna instruktion.

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
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§ XX
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Funktionshinderplan 2021-2026
Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av
omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen anges ett antal strategiska
områden som är i fokus för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och
omsorg. I planen ingår en prognos avseende det framtida behovet av platser för
boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS.
Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 10 oktober 2020, där nämnden
beslutade att godkänna planen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
Funktionshinderplanen 2021-2026.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 8/2021

Kommunfullmäktige att godkänner Funktionshinderplan 2021-2026.
______________________
Socialnämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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kommun
Kommunstyrelsen

KS § 8

KS/2020:367

Funktionshinderplan 2021-2026
Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av
omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen anges ett antal strategiska
områden som är i fokus för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och
omsorg. I planen ingår en prognos avseende det framtida behovet av platser för
boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS.
Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 10 oktober 2020, där nämnden
beslutade att godkänna planen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
Funktionshinderplanen 2021-2026.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshinderplan
2021-2026.

Yrkande och proposition

Arne Närström (S) yrkar att punkt 2 på sidan 22 i bilagan ska tas bort från ärendet.

Proposition

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.
Sedan ställer ordförande Arne Närströms (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen har bifallit tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshinderplan
2021-2026.
2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 2 på sidan 22 i bilagan ska tas bort från ärendet.
______________________
Socialnämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Funktionshinderplan 2021-2026
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Funktionshinderplan 2021-2026.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshinderplan
2021-2026.

Sammanfattning av ärendet
Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av
omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen anges ett antal strategiska
områden som är i fokus för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och
omsorg. I planen ingår en prognos avseende det framtida behovet av platser för
boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS.

Ärendet
Planen utgår från principen om mänskliga rättigheter som handlar om alla människors
lika värde och rätt. Detta betonas i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett
samhälle med mångfald som grund.
Det prognostiserade behovet av platser i gruppbostad till följd av
befolkningsutvecklingen innebär en ökning från 19 platser i dagsläget till 21 i slutet av
prognosperioden. Motsvarande ökning för servicebostad är från 21 till 24 platser år 2030.
Personer med funktionsnedsättning kan få stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Funktionshinderplanen innehåller
en genomgång av insatser och stöd enligt LSS och SoL i Salems kommun.
Kommunens politiska mål är kopplade till arbetet inom funktionsnedsättningsområdet
och respektive enhet inom verksamhetsområdet har utifrån de övergripande målen
framtagit egna mål. De politiska målen samverkar till att skapa en så god verksamhet som
möjligt för brukarna.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-12-10
Dnr SN/2020:129:748
2 av 2

Jenny Thorsell
Socialchef
Bilaga
1. Funktionshinderplan 2021-2026
Delges
Akten
Biblioteket
Revisorer
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Utredare

Jonas Berkow
Utredare

Dnr SN/2020:129:748
2020-12-10

Funktionshinderplan
2021-2026

Inledning
Socialstyrelsens definitioner
Nationell styrning

3
3
4

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken

5

Funktionsnedsättningsområdet i Salems kommun

5

Prognos

6

Syfte

6

Metod

6

Antal personer med boende enligt LSS i Salem 2015-2020

7

Prognos enligt befolkningsutveckling

9

Behovsinventering

10

Sammanställning av platsbehov

11

Sammanställning av LSS-boenden i Salems kommun

13

Övriga förutsättningar

14

Slutsats

14

Insatser och stöd i Salems kommun

15

Mål för funktionsnedsättningsområdet i Salems kommun

18

Politiska mål

18

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

19

Anhörigperspektiv

20

Anhöriga som ger omsorg till närstående

20

Lokalt arbete med anhörigstöd

21

Bilagor

22

1. Befolkningsprognos

22

2. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

23

3. Insatser enligt LSS

23

4. Socialtjänstlagen (SoL)

25

5. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

25

6. SIP - Samordnad individuell plan

25

7. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering

25

2

Inledning
Funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det
kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, medan
andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. En funktionsnedsättning kan vara
tillfälligt eller hela livet.
Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av omsorgen för
funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen, som avser perioden 2021-2026, anges ett antal
strategiska områden som är i fokus för att på bästa möjliga sätt möta kommuninvånarnas behov av
stöd och omsorg. Planen har varit på remiss hos Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).

Socialstyrelsens definitioner
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan vara medfödd, uppstå på grund av sjukdom och kan
vara bestående eller tillfällig.
Funktionshinder
Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person
i relation till omgivningen. Det kan vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande
delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning samt
demokratiska processer. Främst handlar det om bristande tillgänglighet och anpassning av
omgivningen.
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Nationell styrning
Utgångspunkten för planen är principen om mänskliga rättigheter som handlar om alla människors
lika värde och lika rätt. Detta betonas i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Konventionen är antagen och gäller i Sverige sedan år 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i
Sverige ska följa konventionens artiklar. Konventionen utgår från grundläggande principer som
jämlikhet och icke-diskriminering. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett
självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Tillgänglighet är en allmän princip
i konventionen, både gällande fysisk miljö samt information och kommunikation. Konventionen
bygger på att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och
omgivning. Personer med en funktionsnedsättning är konventionens så kallade rättighetsbärare och
har de rättigheter som ingår i konventionen. Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta
helt och fullt i samhället.
Grundläggande principer i konventionen (artikel 1–4)
I förord och artikel 1 fastslås att syftet med konventionen är att se till att människor med
funktionsnedsättning får full och lika tillgång till mänskliga rättigheter. Konventionen anger inte
några nya rättigheter utan tydliggör vad befintliga rättigheter innebär i förhållandet till människor
med funktionsnedsättning. I artikel 1 beskrivs vilka konventionen omfattar: ”Personer med
funktionsnedsättning innefattar bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella
eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla
och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som andra.” Artikel 3 fastställer principerna för
hur människor med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället.
Följande regler gäller för allt i konventionen:
1. Respektera att alla har lika värde och att var och en ska kunna bestämma om sig själv, kunna välja
samt klara sig så bra som möjligt själv.
2. Ingen ska diskrimineras.
3. Alla ska kunna vara med i samhället.
4. Respektera att personer med funktionsnedsättning är olika precis som andra.
5. Alla ska ha samma möjligheter.
6. Samhället ska vara tillgängligt.
7. Kvinnor och män ska behandlas lika.
8. Respektera att barn med funktionsnedsättning kan utvecklas och för deras rätt att vara en person
med eget namn.
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Artikel 4 Allmänna åtaganden
Artikeln handlar om att respektera, skydda och främja rättigheterna. Här fastslås att människor med
funktionsnedsättning har rätt att påverka utvecklingen av viktiga frågor som berör dem och att
samhället ska samarbeta med personer med funktionsnedsättning och intresseorganisationer för att
säkerställa att rättigheterna i konventionen uppfylls.
Rättighetsartiklarna (artikel 5–30)
Rättighetsartiklarna går igenom olika områden; bland annat hälsa, utbildning, familjeliv, habilitering,
rehabilitering, arbete, rättsligt skydd, sport och fritid.
Procedurregler (artikel 31–50)
Artiklarna inom denna del av konventionen handlar om hur tillämpning och övervakning av
konventionen ska gå till i varje land och i FN, staternas rapportering till FN:s övervakningsorgan,
samarbete mellan staterna med mera. I Artikel 33 beskrivs nationellt genomförande och
övervakning. Varje stat som antagit konventionen ska inrätta en samordningsfunktion på
regeringsnivå för frågor avseende förverkligandet av konventionen inom olika sektorer och på olika
plan. Det ska finnas ett oberoende nationellt organ som ska övervaka genomförande och efterlevnad
av konventionen. Artikel 34 handlar om den kommitté som övervakar hur rättigheterna i
konventionen följs. Två år efter att ett land har ratificerat konventionen ska en rapport lämnas till
kommittén och därefter vart fjärde år.
Det frivilliga protokollet
Vid sidan av FN:s konvention finns det frivilliga protokollet som Sverige ratificerade i mars 2016.
Protokollet ger enskild eller funktionshinderorganisation möjlighet att klaga till
övervakningskommittén om någon anser att hans eller hennes rättigheter i konventionen är kränkta.
Först måste dock ”alla inhemska rättsmedel vara uttömda”. Fallet måste ha prövats i alla rättsliga
instanser som till exempel i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Därefter går det att föra ett
ärende vidare till övervakningskommittén.

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet
ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

Funktionsnedsättningsområdet i Salems kommun
I Salems ansvarar socialnämnden för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Myndighetsenheten utreder behov för personer med funktionsnedsättning och fattar beslut om
insats enligt LSS (bilaga 3) eller bistånd enligt SoL (Bilaga 5). Myndighetsenheten samverkar med
Individ- och familjeomsorgen samt med Barn och familj och Vuxenenheten. Verksamhetsområde för
personer med funktionsnedsättning utför insatserna för de personer som får bifall från myndighet
och bistånd. En biståndsbedömd insats ska verkställas inom tre månader, annars riskerar kommunen
vite. Insatser till personer med funktionsnedsättning berör relativt få personer. Enligt
1
Socialstyrelsens statistik hade 112 unika personer insatser enligt LSS i Salem 2019, varav 38 insatser
avsåg boende för vuxna.
1

Socialstyrelsen, ”Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (2019).

5

Prognos
Syfte
Syftet är att prognostisera det framtida behovet av boende för personer med funktionsnedsättning
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prognosen avser det framtida
behovet av platser för boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS under
tidsperioden 2020-2030.

Metod
Prognosen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) metodstöd för prognostisering av
2
boenden enligt LSS samt omvärldsbevakning avseende andra kommuners tillvägagångssätt.
Behovsprognosen är uppbyggd i två delar. Prognosens första del utgörs av behovet till följd av
förväntad befolkningsutveckling i Salems kommun. Den senaste befolkningsprognosen (bilaga 1)
visar att befolkningen väntas öka från närmare 17 000 i dagsläget (16 803) till drygt 19 000 (19 205)
år 2030. Det prognostiserade behovet av LSS-boende är beräknat genom att applicera medelvärdet
av andelen brukare med beslut om insats (gruppbostad respektive servicebostad) de senaste tre
åren (2018-2020) i relation till motsvarande befolkningsantal enligt SCBs befolkningsstatistik på
aktuell befolkningsprognos för Salems kommun år 2020-2030.
Den andra delen av prognosen utgörs av en behovsinventering av uppskattat behov av boende för
individer inom verksamheten utifrån intervjuer med enhets- och verksamhetschefer. Målgrupp för
behovsinventeringen är personer i åldrarna 15-30 år med insatserna daglig verksamhet, korttidshem
och barn med övriga insatser (familjehemsplacering, familjebehandling, avlastning och avlösning
enligt LSS). För de individer där det inte har varit möjligt att uppskatta tidpunkt för behov av att
flytta till ett LSS-boende har ett antagande gjorts att flytt sker vid 25 års ålder enligt SKR:s riktvärde.
Statistik har inhämtats från följande källor:
● Kommunens interna verksamhetssystem, Treserva
● Salems kommuns befolkningsprognos
● Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
● SCBs befolkningsstatistik
● Socialstyrelsens statistik över insatser enligt LSS
Avgränsning och tolkning av resultat
Prognosen avser insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, vilken kan utformas som
en gruppbostad eller servicebostad. Att förutse individuella behov flera år fram i tiden är mycket
svårt. Det finns en rad faktorer som kan påverka prognosen. Uppskattade behov är individuella och
kan komma att förskjutas i tid beroende på individens aktuella situation. Det kan ske större
förändringar mellan åren i exempelvis utflödet, dvs. att personer flyttar eller avlider. Angivna siffror
ska därför ses som uppskattningar och tolkas med försiktighet.
2

Stöd för prognos av boende enligt LSS, Sveriges Kommuner och Regioner 2020.
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Antal personer med boende enligt LSS i Salem 2015-2020
Gruppbostad
Antal
Diagram 1. Antal personer med pågående insats i gruppbostad enligt LSS, Salems kommun år
2015-2020. Källa: Treserva

År 2015-2020 har 18-19 personer i Salems kommun haft insatsen gruppbostad.
Ålder
Diagram 2. Åldersfördelning för personer med pågående insats i gruppbostad enligt LSS, Salems
kommun år 2020. Källa: Treserva

Av de boende i gruppbostad i Salems kommun är 10 personer 20-49 år och 9 är 50-69 år.
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Servicebostad
Antal
Diagram 3. Antal personer med pågående insats i servicebostad enligt LSS, Salems kommun år
2015-2020. Källa: Treserva

I år har 21 personer i Salems kommun insatsen servicebostad, vilket är en ökning med 5 personer
sedan 2015.
Ålder
Diagram 4. Åldersfördelning för personer med pågående insats i servicebostad enligt LSS, Salems
kommun år 2020. Källa: Treserva

Av de boende i servicebostad i Salems kommun är 14 personer 20-49 år och 7 är 50-79 år.

8

Prognos enligt befolkningsutveckling
Gruppbostad
Diagram 5. Prognostiserat behov av platser i gruppbostad till följd av befolkningsutveckling, Salems
kommun 2020-2030.

Behovet av platser i gruppbostad till följd av befolkningsutvecklingen ökar från 19 till 21 under
prognosperioden.

Servicebostad
Diagram 6. Prognostiserat behov av platser i servicebostad till följd av befolkningsutveckling, Salems
kommun 2020-2030.

Behovet av platser i servicebostad till följd av befolkningsutvecklingen ökar från 21 till 24 under
prognosperioden.

9

Behovsinventering
Utöver prognosen enligt befolkningsutvecklingen har en behovsinventering genomförts.
Utgångspunkten för behovsinventeringen är en bedömning av känt behov på individnivå i Salems
kommun. Inhämtningen bygger på genomförda intervjuer med enhets- och verksamhetschefer
avseende tillkommande behov av platser i gruppbostad respektive servicebostad. Målgruppen för
behovsinventeringen är personer i åldrarna 15-30 år med insatserna daglig verksamhet, korttidshem
och barn med övriga insatser (familjehemsplacering, familjebehandling, avlastning och avlösning
enligt LSS). Hänsyn har tagits till eventuella dubbletter; att en individ kan ha flera pågående insatser.
Gruppbostad
Tabell 1. Tillkommande behov av platser i gruppbostad enligt behovsinventering.

2020

2021
1

2022
2

2023

2024

2

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Totalt bedöms 6 tillkommande personer ha behov av gruppbostad under tidsperioden 2020-2030.

Servicebostad
Tabell 2. Tillkommande behov av platser i servicebostad enligt behovsinventering.

2020
2

2021
1

2022
2

2023
2

2024
1

2025
3

2026

2027

2028
1

2029
1

2030
3

Totalt bedöms 16 tillkommande personer ha behov av servicebostad under tidsperioden 2020-2030.
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Sammanställning av platsbehov
Av tabell 3 och 4 framgår det uppskattade behovet av platser enligt befolkningsutveckling och
behovsinventering för gruppbostad respektive servicebostad.
Gruppbostad
Tabell 3. Behov av platser i gruppbostad enligt befolkningsprognos och behovsinventering,
Salems kommun 2020-2030.

År

Behov av platser enligt
befolkningsutveckling
(befolkningsprognos)

Känt behov inom
verksamheten
(behovsinventering)

2020

19

2021

19

1

2022

19

2

2023

19

2

2024

20

2025

20

2026

20

2027

21

2028

21

2029

21

2030

21

1
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Servicebostad
Tabell 4. Behov av platser i servicebostad enligt befolkningsprognos och behovsinventering,
Salems kommun 2020-2030.

År

Behov av platser enligt
befolkningsutveckling
(befolkningsprognos)

Känt behov inom
verksamheten
(behovsinventering)

2020

21

2

2021

21

1

2022

21

2

2023

21

2

2024

22

1

2025

22

3

2026

23

2027

23

2028

23

1

2029

23

1

2030

24

3
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Sammanställning av LSS-boenden i Salems kommun
Tabell 5. LSS-boenden i Salems kommun.

Gruppbostad

Servicebostad

Korttidshem

Externt köpta platser

Vilhelmsdalsvägens
gruppbostad
Regi: Salems kommun
Antal platser: 5
Belagda platser: 5

Säbytorgsvägens
servicebostad
Regi: Salems kommun
Belagda platser: 9

Vattentornets
Korttidshem
Regi: Salems kommun
Antal platser: 4

Gruppbostad
Regi: Privat
Antal platser: 5

Söderby Gärde
Regi: Privat (Frösunda)
Antal platser: 10
Belagda platser: 8
Renovering påbörjades
hösten 2020 och
beräknas vara klar den
1 januari 2021.
Tillfälligt boende är
Söderbypark.

Emanuel Birkes
servicebostad våning 3
Regi: Salems kommun
Belagda platser: 7

Planerad gruppbostad
2022 byggs ett
gruppboende i Södra
Hallsta med 5-6
platser. Anbud om
drift.

Dånviksvägens
servicebostad
(Rönninge)
Regi: Salems kommun
Belagda platser: 5

Gruppbostad
Salems kommun har en gruppbostad för 5 personer i egen regi (Vilhelmsdalsvägens gruppbostad).
I Södra Hallsta, nära Rönninge centrum, planeras en ny LSS-gruppbostad till 2022-2023 med cirka 5-6
lägenheter och gemensamhetslokaler samt personalutrymmen. Det är i nuläget oklart om
gruppbostaden kommer att drivas i egen regi eller läggas ut för upphandling. I privat regi finns 10
platser i gruppbostad och 5 platser köps externt.
Servicebostad
Dånviksvägens servicebostad i Rönninge är nybyggd och består av 5-6 platser där inflyttning ägde
rum i juli 2020. För servicebostäder finns inte ett fast antal platser. Uppstår behov för målgruppen
och gynnande beslut finns tas ärendet upp i kommunens Bogrupp som fattar beslut om
bostadsobjekt. I Salems kommun finns inga personer med ej verkställda beslut om LSS-boende, dvs.
det finns ingen kö till LSS-boenden.
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Övriga förutsättningar
Ytterligare förutsättningar, inom kommunen och i omvärlden, kan påverka prognos och planering av
LSS-boenden. Prognosen påverkas av ett utflöde, att personer avlider eller flyttar. Av de boende i
gruppbostad i Salems kommun är 9 personer i åldern 50-69 år och i servicebostad är 7 personer
50-79 år. Det är tänkbart att ett antal personer, främst med insatsen servicebostad, övergår till
äldreomsorgen vid 65 års ålder. Befolkningsutvecklingen, bostadsmarknaden, lagförändringar och
enskilda tendenser att söka stöd kan påverka prognosen.

Slutsats
Antalet personer i Salems kommun med pågående insats i gruppbostad enligt LSS har under år
2015-2020 legat stabilt på 18-19. Motsvarande antal för servicebostad har uppgått till cirka 20
personer.
Av prognosen framgår ett mycket litet tillkommande behov av platser på grund av
befolkningsutvecklingen. Antalet personer med insatsen gruppbostad uppgår i dagsläget till 19 och
prognostiseras till följd av befolkningsutvecklingen till 21 personer i slutet av prognosperioden.
Motsvarande antal för servicebostäder är 21 personer i dagsläget och 24 år 2030.
Enligt behovsinventeringen bedöms 6 personer ha behov av gruppbostad under prognosperioden,
vilket motsvarar ca 0,5 personer i genomsnitt per år. Motsvarande siffra för servicebostäder är 16
personer, ca 1,5 personer per år under prognosperioden. Behovsinventeringen beaktar endast
tillkommande behov, men det finns även ett utflöde av personer.
Att bedöma behovet av boendeinsatser utifrån befolkningsstatistik och bedömningar baserade på
kunskaper om enskilda individer innebär ett osäkerhetsmoment och inte nödvändigtvis att
tillkommande personer kommer att ansöka om eller beviljas LSS-bostad. Osäkerheten i prognosen
ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig.
Inhämtat underlag samt aktuellt bestånd av LSS-boenden påvisar att Salems kommun har mycket
god kapacitet att möta kommande behov av platser.
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Insatser och stöd i Salems kommun
I Salems kommun ansvarar socialnämnden för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning. Myndighetsenheten utreder behov för personer med funktionsnedsättning
och fattar beslut om insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL. Myndighetsenheten samverkar med
Individ- och familjeomsorgen samt med Barn och familj och Vuxenenheten. Verksamhetsområde för
personer med funktionsnedsättning utför insatserna för de personer som får bifall från myndighet
och bistånd.
Personlig assistans
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ska stärka möjligheten att leva ett
självständigt och oberoende liv. Insatsen ges i hemmet och möjlighet finns att påverka vilka
assistenter som ska ge stöd och service. Tillsammans med brukaren upprättas en
genomförandeplan. Alla assistenter har tystnadsplikt.
Ledsagarservice
Ledsagning ska ge ökade möjligheter att exempelvis delta i samhällslivet, att besöka vänner, delta i
fritidsaktiviteter eller för att promenera. Tillsammans med brukaren och anhörig eller god man
utformas en handlingsplan.
Kontaktperson
Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska och ska underlätta för den enskilde att leva
ett självständigt liv, få möjlighet att uppleva nya saker och minska social isolering. Tillsammans med
brukaren utformas en handlingsplan i vilken det framgår vad som ska göra tillsammans.
Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice ska möjliggöra för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta
sysslor utanför hemmet. Tillsammans med brukaren planeras utformningen av insatsen och när den
ska ske.
Korttidshem
Korttidshem är ett tillfälligt boende för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som
har rätt till korttidsvistelse. Syftet är att få rekreation och miljöombyte och att avlasta anhöriga.
Gästerna har tillgång till ett eget rum, gemensamt vardagsrum, kök och personal dygnet runt.
En särskild stödperson finns bland personalen och tillsammans upprättas en genomförandeplan
avseende vistelsen på korttidshemmet. Olika gemensamma aktiviteter erbjuds såsom bakning,
matlagning, film, spel, bowling och museibesök.
Bostad med särskild service
Bostad med särskild service består av gruppbostad och servicebostad. I insatsen bostad med särskild
service ingår förutom omvårdnad även fritids- och kulturaktiviteter. Gruppbostad är ett
bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Gruppbostaden
består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Servicebostad
är ett mellanting mellan ett helt självständigt boende och ett boende i gruppbostad. En
servicebostad består av ett antal lägenheter med tillgång till gemensam service,
gemensamhetsutrymmen och en fast personalgrupp.
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Daglig verksamhet
Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull daglig sysselsättning och social
gemenskap efter individens behov och förutsättningar. Arbetstagaren planerar sina arbetsuppgifter
tillsammans med verksamhetens personal. Arbetsuppgifterna och innehållet varierar i de olika
arbetslagen och anpassas utifrån arbetstagarens förmågor, förutsättningar och behov. Samtliga
arbetslag arbetar med kognitivt och kommunikativt stöd.
Inom daglig verksamhet finns bland annat köksverksamhet, sinnesstimulerande verksamhet,
utomhusaktiviteter, trädgårdsarbete, städning, sortering, logistik, butik och social samvaro.
I arbetslagen bedrivs tillverkning med olika svårighetsgrad. Några exempel är träarbeten,
smyckestillverkning, sömnad av kläder och korttillverkning. Det som tillverkas säljs i den butik som
verksamheten driver. Flera av arbetslagen utför uppdrag gentemot övrig verksamhet, både inom
verksamhetens arbetslag och inom funktionsnedsättningsområdet, men också gentemot andra
förvaltningar.
Sysselsättningen samt träfflokal
Inom socialpsykiatrin erbjuds inom sysselsättningen samt träfflokalen olika aktiviteter som bland
annat syftar till att ge bättre social förmåga och öka möjligheten att få arbete, studera och bryta
isolering. Deltagande i aktiviteter erbjuds i grupp och individuellt. Exempel på aktiviteter är målar-,
hantverks- eller trädgårdsgrupp.
Syftet är att deltagarna ska få:
●
●
●
●
●
●

Bättre struktur på vardagen
Förbättrad social förmåga
Ökad självständighet
Bryta isolering
En känsla av sammanhang
Möjlighet att gå vidare till arbete, praktik eller studier

Besökarmöten genomförs en gång i månaden på sysselsättningen där klienten har möjlighet att
påverka samt få information om det som sker i verksamheten. Alla som arbetar inom socialpsykiatrin
har tystnadsplikt.
Boendestödsteamet samt mobila teamet
Stöd erbjuds till personer som har någon psykiatrisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv
funktionsnedsättning. Rätten till stöd grundar sig på reglering i socialtjänstlagen.
Boendestöd är ett anpassat stöd som hjälper och stöttar personer att klara av vardagslivets olika
situationer. Stödet ges utifrån individuella resurser och behov. Klienterna är delaktiga och har
inflytande över det stöd de får. En genomförandeplan upprättas som tydliggör hur klienten ska nå
sina mål. Alla som arbetar på boendestödsteamet samt mobila teamet har tystnadsplikt.
Stödet kan bestå av praktiskt vardagsstöd avseende:
●
●
●
●
●

Struktur
Rutiner
Genomföra vardagliga sysslor
Hantera ekonomi
Hjälp att samverka med myndigheter
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Jagstärkande stöd såsom:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vardagliga samtal
Motivering
Stärka självkänslan
Ökad självständighet
Socialt stöd som kan leda till förbättrad social förmåga
Bryta samt minska isolering
Behålla och utveckla det sociala nätverket
Aktivt samhällsdeltagande

Turbunden resa
Insatsen beviljas till personer med funktionsnedsättning för resor till och från verksamheter
beviljade av kommunen, såsom dagverksamhet och korttidsboende. Insatsen beviljas då den
enskilde inte kan tillgodose behovet genom exempelvis allmänna kommunikationer eller färdtjänst.
Personligt ombud
Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri insats som erbjuds personer som har psykiska
funktionsnedsättningar och är 18 år eller äldre. Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person
har ett omfattande och långvarigt socialt och/eller kognitivt handikapp som medför hinder för ett
fungerande vardagsliv, och som orsakats av psykossjukdom, allvarlig personlighetsstörning eller
annan långvarig psykisk sjukdom.
Ett personligt ombud kan bland annat vara till stöd och hjälp med:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kontakter med socialtjänsten
Kontakter med psykiatrin och primärvården
Kontakter med försäkringskassan
Överklaganden
Försäkringsärenden
Samordning av insatser från olika myndigheter och vårdgivare
Att skapa nätverk
Problem med bostad/hyresvärd
Problem med ekonomi

Personligt ombud utgår från individuella behov och problematik. Ombudet har tystnadsplikt.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett rådgivande organ samt en remissinstans i
övergripande frågor som berör situationen för personer med funktionsnedsättning i Salems
kommun. Rådet sammanträder fyra gånger per år.
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Mål för funktionsnedsättningsområdet i Salems
kommun
Politiska mål
Nedan framgår de politiska målen och hur de är kopplade till arbetet inom
funktionsnedsättningsområdet. Verksamhetsområdet funktionsnedsättning har brutit ner de
politiskt beslutade målen enligt nedan för att koppla dem till sitt område. Respektive enhet arbetar
efter de politiskt beslutade målen och har egna mål kopplade till detta.
Tillgänglighet
Salems kommun är liten till ytan och det finns en geografisk närhet till varandra och därmed god
tillgänglighet. Medarbetare och chefer ser till att göra sig tillgängliga för samtliga brukare och
samarbetar mellan olika enheter för bästa möjliga insatser för brukarna. Det är viktigt med
mänskliga möten för att bibehålla god psykisk hälsa. Medarbetare och chefer är även tillgängliga
digitalt via mail, chat, sms och telefon; både för brukare och medarbetare. Tillgängligheten mäts i
brukarenkäter.
Trygghet
För att öka tryggheten inom medarbetargruppen finns en tvärgrupp med deltagare från respektive
enhet för att skapa ett tryggt diskussionsforum där tvärgruppen kan dela med sig och lära sig hur
verksamheterna förbättras och på så sätt skapa trygghet. Trygghet i medarbetargruppen är mycket
viktigt för att skapa trygghet i samtliga brukargrupper. Brukarens upplevda trygghet mäts i
brukarenkäter.
Miljö
Medarbetare och chefer arbetar för en hållbar miljö och arbetsmiljö genom digitala lösningar,
elcyklar och promenader vilket i sin tur kopplar samman med målet tillgänglighet, närhet till brukare
både fysiskt och digitalt. Vidare görs hållbara val i samband med inköp för att skapa hållbara
verksamheter. I detta ingår att ta beslut som är goda för miljö och i förlängningen ekonomin. Ett
exempel är att använda digitala lösningar istället för fysiska. Inom enheterna är många brukare
involverade i arbetet med miljö genom källsortering och återvinning.
Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun har korta geografiska avstånd och ett bra läge för in- och utpendling. Kommunen
erbjuder olika lösningar för friskvård. Funktionsnedsättningsområdet erbjuder utbildningar via
nätverket Forum Carpe för samtliga medarbetare. En gång om året anordnas F-dagen för samtliga
medarbetare inom verksamhetsområdet. Dagen syftar till samhörighet och vidareutbildning. Vidare
erbjuds digitala utbildningar vilket även hänger samman med målen ekonomi, miljö och
tillgänglighet. Verksamhetsområdet anordnar ett antal prova på-aktiviteter inom friskvårdsområdet
varje år för samtliga medarbetare. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att de
brukare som nyttjar verksamheten ska få bästa möjliga stöd och det stöd de har rätt till. De insatser
som görs för att vara en attraktiv arbetsgivare ska komma brukarna till godo i form av ett relevant
och professionellt stöd som uppdateras efter att kunskapen inom funktionsnedsättningsområdet
utvecklas gällande kunskap och forskning. Att vara en attraktiv arbetsgivare hänger även samman
med målet ekonomi. En stabil personalgrupp bidrar till en ekonomi i balans då hög
personalomsättning påverkar ekonomin.
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Ekonomi
Ekonomin inom funktionsnedsättningsområdet är stabil över tid och uppnår en budget i balans.
Verksamhetsområdet gör hållbara val och investeringar i mänskliga värden såsom handledning och
utbildning. För att utnyttja de lokaler som finns på bästa ekonomiska sätt har vissa flyttar gjorts inom
området. Dessa omflyttningar har även genomförts för att optimera tillgängligheten mellan
medarbetare i form av fysisk närhet och i sin tur öka tryggheten för såväl medarbetare som brukare.
Målen inom funktionsnedsättningsområdet hänger ihop på flera olika sätt. Olika cirkulära processer
drivs för att uppnå flera av målen i det dagliga arbetet. Exempel på detta är hur tillgänglighet och
trygghet samverkar inom verksamhetsområdet vilket är beskrivet ovan. Vidare samverkar målen
miljö och attraktiv arbetsgivare med en sund ekonomi. Sammanfattningsvis samverkar de politiska
målen till att skapa en så god verksamhet som möjligt för brukarna.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Bakgrund
Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamhet som omfattas av:
● Hälso- och sjukvårdslagen
● Tandvårdslagen
● Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
● 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen
Om ledningssystemet
Ledningssystemet omfattar en kartläggning av de krav och mål som gäller för respektive verksamhet.
Med utgångspunkt från detta har en bedömning gjorts av vilka processer och rutiner som respektive
verksamhet behöver fastställa för att uppfylla krav och mål. Vidare har en beskrivning gjorts av de
aktiviteter som ingår i processerna och för vissa aktiviteter har rutiner utarbetats för att säkra
verksamhetens kvalitet. I ledningssystemet anges hur ansvaret för de olika aktiviteterna är
fördelade. Varje verksamhet har identifierat de processer där samverkan krävs samt utarbetat
rutiner för både intern och extern samverkan. Riskanalyser har genomförts för att bedöma om det
finns risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.
Brukarundersökningar
Brukarundersökningar genomförs årligen inom samtliga verksamheter kopplade till
funktionsnedsättningsområdet. Syftet är att mäta måluppfyllelse avseende bemötande, nöjdhet,
trygghet, delaktighet och tillgänglighet utifrån de politiska målen. Brukarna har möjlighet att lämna
synpunkter i undersökningarna och resultaten återrapporteras. Måluppfyllelsen har varit mycket hög
för samtliga enheter i brukarundersökningarna.
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Anhörigperspektiv
Anhörigstöd
Från den 1 juli 2009 har kommunen en skyldighet enligt socialtjänstlagen att erbjuda stöd för att
underlätta för anhöriga som vårdar någon som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående med funktionsnedsättning. Det är viktigt att familjen eller andra betydande personer för
brukaren synliggörs och involveras i stödet och omsorgen. Verksamheterna behöver vara lyhörda för
anhörigas behov. Stöd till anhöriga kan vara direkt, indirekt eller i form av generella serviceinsatser.
Med direkt stöd menas insatser som den anhörige har rätt att söka för egen del. Det kan till exempel
vara utbildning om en funktionsnedsättning, praktisk hjälp i hemmet, föräldrastöd, stödsamtal eller
samordning av insatser. Indirekt anhörigstöd är de insatser som ges till brukaren för att underlätta
för den anhöriga. Insatserna har ett dubbelriktat syfte, brukaren ska få sina behov tillgodosedda och
insatsen ska underlätta för anhöriga. Generella serviceinsatser riktade till anhöriga kan exempelvis
vara rådgivning enskilt eller i grupp, information om till exempel en funktionsnedsättning, sjukdom
eller hjälpmedel och stödjande samtal.
Anhöriga som ger omsorg till närstående
Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående3. Med anhöriga
avses alla personer som ger omsorg till en närstående. Med omsorg avses att ge vård, hjälp eller stöd
till en närstående.
Omsorgsgivande är vanligt i alla åldersgrupper, men förekommer i störst utsträckning i
åldersgruppen 45-65 år.

● A
 nhöriga i åldern 30-44 år ger främst omsorg till barn
● Anhöriga i åldern 45-65 år ger huvudsakligen omsorg till föräldrar
● Anhöriga äldre än 65 år ger i hög utsträckning omsorg till make, maka eller partner
Det är ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns omsorgsgivande när det gäller tidsomfattning
eller frekvens. Kvinnorna svarar dock oftare för tillsyn, umgänge och personlig omsorg, medan
männen ger mera praktisk hjälp och ekonomiskt stöd.
Många anhöriga som vårdar ser inte sig själva som vårdare. Ofta finns en nära relation till den som
vårdas och det upplevs som naturligt att ta hand om en sjuk familjemedlem. Ibland tar det tid att
förstå att det är vård som utförs.
Ofta hjälper och stödjer en anhörig utan att förstå vad det innebär på sikt. Inom vården och
omsorgen förutsätts det ofta att anhöriga tar det ansvaret. Att hjälpa och stödja en anhörig
förändras med tiden och också behoven av stöd till anhöriga. Därför måste stöd och hjälp till
anhöriga passa varje anhörigs egna behov; ett individuellt anpassat anhörigstöd som även det
anpassas efter hur behoven förändras.

3

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående.

20

Lokalt arbete med anhörigstöd
Socialnämnden är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som
de behöver. Anhörigstödet ska erbjudas enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Socialnämnden får
årligen del av riktlinjer, uppföljning och vidareutveckling av anhörigstödet.
Socialchefen är ansvarig för förvaltningens verksamhet, inklusive stöd till anhöriga. Socialchefen
ansvarar för det övergripande arbetet med anhörigstödet och att förvaltningen arbetar utifrån lagen.
I ansvaret ingår även att säkerställa att det finns riktlinjer för förvaltningen samt för uppföljning och
vidareutveckling av anhörigstödet.
Det direkta ansvaret för utveckling och tillämpning av anhörigperspektiv ligger på chefsnivå inom
respektive verksamhetsområde. Alla verksamhetschefer ansvarar därmed för att anhörigstödet blir
en integrerad del av verksamheten och att all personal vet hur de ska uppmärksamma och möta
anhörigas behov av stöd. Det är viktigt att familjen eller andra betydelsefulla personer för brukaren
synliggörs och involveras i stödet och omsorgen. Verksamheterna behöver vara lyhörda för
anhörigas behov. Anhörigperspektivet beaktas alltid vid biståndshandläggarnas behovsprövning.
Anhörigkonsulent
Salems kommun har en anhörigkonsulent som ansvarar för det strategiska och specifika arbetet
kring anhörigstöd. Det strategiska arbetet innebär att samverka med verksamheter och andra
aktörer för ett varaktigt anhörigperspektiv samt omvärldsbevaka frågor kring anhörigstöd och
aktuella utvecklingsområden. Det specifika anhörigstödet innebär att erbjuda anhöriga ett flexibelt
och individuellt a npassat anhörigstöd. Det arbete som utförs av anhörigkonsulenten är ett
komplement och en specialiserad resurs till det generella anhörigstödet som ska finnas i alla
verksamheter.
All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri och sker utan dokumentation samt under
sekretess. Anhörigkonsulenten har i uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga från 18 år och uppåt som
stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.
Arbetet med anhörigstöd ska följas upp och utvärderas årligen, för att säkerställa ett sammanhållet
stöd samt att anhörigstödet lever upp till riktlinjerna och lagen.
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Bilagor
1. Befolkningsprognos
Tabell 6. Befolkningsprognos för Salems kommun 2020-2030. Källa: WSP, 2020-09-17.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16 803

17 058

17 114

17 222

17 609

17 964

18 355

18 661

18 881

19 046

19 205
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2. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag, vilket innebär att
kommunerna har skyldighet att tillhandahålla vissa angivna insatser till personer med:
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande
LSS innehåller följande tio olika hjälpinsatser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rådgivning och annat personligt stöd
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
Daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1 och 2)

3. Insatser enligt LSS
9 § 1 p. Rådgivning och annat personligt stöd
Insatsen ska garantera ett kvalificerat expertstöd av personal som förutom sin yrkeskunskap har
särskild kunskap om hur det är att leva med funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator,
psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd ska
vara ett komplement till och inte en ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och
socialtjänst.
9 § 2 p. Personlig assistans
Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter
till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande
behov (personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan
hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har behov av personlig
assistans för grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov.
För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år, alternativt ska
ansökan ha inkommit senast dagen före 65-årsdagen och därefter blivit beviljad. Antalet
assistanstimmar får inte utökas efter att personen har fyllt 65 år.
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9 § 3 p. Ledsagarservice
Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara
en personlig service, anpassad efter individuella behov och underlätta för den enskilde att delta i
samhällslivet.
9 § 4 p. Kontaktperson
En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett
självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd
i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.
9 § 5 p. Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan
förutses. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.
9 § 6 p. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge
anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på
annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse.
9 § 7 p. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
9 § 8 p. Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en
bostad med särskild service. Det ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn och
ungdomar som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma med sin
familj.
9 § 9 p. Bostad med särskild service för vuxna
Boendet kan utformas på olika sätt, de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad.
Den enskilde kan också ha rätt till en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.
9 § 10p. Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, kan ha rätt
till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten kan
innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska
anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.
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4. Socialtjänstlagen (SoL)
Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning ges också stöd enligt socialtjänstlagen,
SoL. Enligt SoL skall kommunen verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att
leva som andra. De vanligaste insatserna enligt SoL som beviljas personer med funktionsnedsättning
är boendestöd, hemtjänst i ordinärt boende och trygghetslarm.
I lagen står att kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Lagen har
särskilda bestämmelser för människor med funktionsnedsättning som har rätt till extra stöd och
hjälp.
Socialnämnden ska:
●
●
●
●

Verka för att de som har stora svårigheter på grund av sin funktionsnedsättning får möjlighet
att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
Ge möjlighet till meningsfull sysselsättning och boende utifrån behov.
Informera om socialtjänstens insatser och söka upp dem som kan behöva hjälp och stöd.
Erbjuda stöd till anhöriga som stödjer en närstående med en funktionsnedsättning.

5. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård, upp till sjuksköterskekompetens, för personer med
beslut om särskilt boende, bostad med särskild service och under vistelsetiden på dagverksamhet
enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Vården ska bedrivas så att den uppfyller krav på god
vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan ansvarar för att vården bedrivs på ett säkert sätt.

6. SIP - Samordnad individuell plan
Sedan 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och region
ska upprätta en Samordnad individuell plan, SIP, tillsammans med brukare om insatser från både
socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SIP är ett samverkansverktyg för att
säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för
insatser. Vuxna och barn som har behov av insatser enligt både SoL och HSL och som har behov av
samordning ska erbjudas en Samordnad individuell plan.

7. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Lagen
gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra
samhällsområden. Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering när en verksamhet inte genomför
skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till eller delta i
verksamheten. Vad som är skäligt bedöms bland annat utifrån andra lagar för tillgänglighet och den
enskilda situationen. Lagen syftar till att bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor
med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.
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Kommunfullmäktige

§ XX

KS/2021:75

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan
nr 83-22, förslag att godkänna marköverlåtelseavtal
Detaljplanen Salem 4:2 och del av Salem 5:3, Trekanten, plan nr 83-22 syftar till att
möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse om cirka 100 lägenheter med
upplåtelseform hyresrätt. Ett planeringsavtal tecknades 2018-09-18 av bolaget och 2018-1106 av kommunen för att reglera upprättande av detaljplanen samt framtida marköverlåtelse.
Ett marköverlåtelseavtal har tagits fram som ersätter planeringsavtalet och reglerar bland
annat villkor och åtaganden i samband med marköverlåtelsen och under
genomförandeskedet.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 9/2021

Kommunfullmäktige godkänner miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade
marköverlåtelseavtal.
______________________
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rosenmark Salem AB
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-15
14 av 38

kommun
Kommunstyrelsen

KS § 9

KS/2021:75

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan
nr 83-22, förslag att godkänna marköverlåtelseavtal
Detaljplanen Salem 4:2 och del av Salem 5:3, Trekanten, plan nr 83-22 syftar till att
möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse om cirka 100 lägenheter med
upplåtelseform hyresrätt. Ett planeringsavtal tecknades 2018-09-18 av bolaget och
2018-11-06 av kommunen för att reglera upprättande av detaljplanen samt framtida
marköverlåtelse. Ett marköverlåtelseavtal har tagits fram som ersätter planeringsavtalet och
reglerar bland annat villkor och åtaganden i samband med marköverlåtelsen och under
genomförandeskedet.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade marköverlåtelseavtal.

Yrkande och proposition

Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet ska återremitteras då frågor avseende infart m.m inte
är lösta bör ärendet inte beslutas idag.
Lennart Kalderén yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) återremissyrkande.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Proposition

Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag
och finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade marköverlåtelseavtal.
______________________
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rosenmark Salem AB
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten),
plan nr 83-22, förslag att godkänna marköverlåtelseavtal
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade marköverlåtelseavtal.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen Salem 4:2 och del av Salem 5:3, Trekanten, plan nr 83-22 syftar till att
möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse om cirka 100 lägenheter med
upplåtelseform hyresrätt. Ett planeringsavtal tecknades 2018-09-18 av bolaget och
2018-11-06 av kommunen för att reglera upprättande av detaljplanen samt framtida
marköverlåtelse. Ett marköverlåtelseavtal har tagits fram som ersätter planeringsavtalet och
reglerar bland annat villkor och åtaganden i samband med marköverlåtelsen och under
genomförandeskedet.

Ärendet
Kommunstyrelsen har via en direktanvisning gett Rosenmark Salem AB ett
positivt besked om att inleda en detaljplaneprocess enligt Rosenmark AB:s skissförslag på
Salem 4:2 och på del av Salem 5:3. Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3, Trekanten,
plan nr 83-22, möjliggör uppförandet av en ny bostadsbebyggelse i form av 100 lägenheter
med upplåtelseform hyresrätt.
Ett planeringsavtal tecknades 2018-09-18 av bolaget Rosenmark Salem AB och 2018-11-06 av
kommunen för att reglera upprättande av detaljplan för fastigheterna Salem 4:2 och Salem
5:3 och framtida marköverlåtelse. Syftet med planeringsavtalet har främst varit att ge bolaget
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av mark för bostadsbebyggelse.

 TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-19
Dnr PEX/2018:39
2 av 3

Ett marköverlåtelseavtal har upprättats för att bland annat reglera när marken ska överlåtas
till bolaget, till vilket pris och när köpeskillingen ska erläggas. Marköverlåtelseavtalet
undertecknas av Salem Port AB, vilket är ett dotterbolag hos Rosenmark Salem AB.
Marköverlåtelseavtalet reglerar bland annat villkor och åtaganden som kommunen och
bolaget åtar sig i samband med marköverlåtelsen och under genomförandeskedet. Det
nyupprättade marköverlåtelseavtalet ersätter planeringsavtalet och fullföljer möjliggörandet
av uppförande av ny bostadsbebyggelse i form av cirka 100 lägenheter. Avtalet reglerar även
möjligheten för kommunen att kunna hyra 10 % av lägenheterna för sociala bostadsändamål
och reglerar att salembor ska få förtur till lägenheterna som bolaget avser förmedla via den
allmänna bostadskön, under en tidsbegränsad tid. Övriga lägenheter är tänkta att bli
omsorgsboende.

Finansiering
Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för
bostäder. Köpeskillingen ska beräknas utifrån ett markpris om 2600 kr/m2 ljus BTA inklusive
ett index på 2 %, vilket har reglerats i marköverlåtelseavtalet. Den nuvarande markpriset är
2717 kr/m2 ljus BTA.
Köpeskillingen är beräknad i enlighet med det maximala som går att bygga på marken som
ska överlåtas och köpeskillingen ligger på en summa om 13 449 150 kr. Köpeskillingen ska
regleras utifrån index på 2 % per ingånget år från när detaljplanen vunnit laga kraft till att
bygglov beviljats och vunnit laga kraft. Köpeskillingen kommer då justeras genom en
tilläggsköpeskilling.
Avtalsparten för marköverlåtelsen är Salem Port AB, vilket är ett nybildat dotterbolag till
Rosenmark AB. För att säkerställa att det finns täckning för åtagandena som löper över tid i
avtalet, har en moderbolagsborgen från Rosenmark AB upprättats.

Elisabeth Argus
Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef

 TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-19
Dnr PEX/2018:39
3 av 3

Bilagor
Marköverlåtelseavtal
Bilaga 1: Planområdet
Bilaga 2: Markområdet
Bilaga 3: Markanvisningspolicy
Bilaga 4: Dagvattenutredning
Bilaga: ABVA
Moderbolagsborgen
Delges
Akten

1 (2)
Vårt datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-10-06

Handläggare

Salems kommun
Kommunstyrelsen
144 80 Rönninge
e-post: info@salem.se

Begäran om beslut
Som tomträttsinnehavare till fastigheten Salem 4:1 ber vi om kommunens klarläggande
genom beslut till följande fråga:
Finns det hinder mot att kommunen ingår avtal om överlåtelse av mark, som nu hör
till fastigheten Salem 5:3 och är belägen inom blivande detaljplan 83-22 (Trekanten),
till fastigheten Salem 4:1 i anslutning till att nämnda detaljplan antas?
Som bakgrund och förutsättning för frågan gäller att det avser mark som idag används som
parkeringsyta av Salem 4:1 och som vid anläggandet för ca 60 år sedan felutsattes så att en
del av parkeringsytan, ca 145 m2, hamnade på kommunens mark. Ifrågavarande markyta
behövs inte av innehavaren av Salem 4:2 för sina exploateringsplaner, utan avsikten är att
den även framgent ska nyttjas av Salem 4:1. Plan- och exploateringskontorets avsikt är
emellertid att nämnda markyta först ska överlåtas till Salem 4:2 varefter Salem 4:1 får
förvärvande den efter att ha ingått avtal med Salem 4:2.
Häremot anser Rostaden Förvaltnings AB att det vore lämpligare med en direktöverlåtelse
från kommunen till Salem 4:1. Plan- och exploateringskontoret har dock, efter en längre
mejlkorrespondens i ärendet, sagt kategoriskt nej till detta förslag.
På fråga från Rostaden Förvaltnings AB om det finns något som hindrar att kommunen gör
en överlåtelse av berörd markyta direkt till Salem 4:1 var svaret, genom plan- och
exploateringskontorets Johanna Henningsson 2020-10-02: ”Ja. Kommunen överlåter som
princip inte kommunal mark till privata fastighetsägare som tagit (annekterat) kommunal
mark i anspråk.”
Henningssons motivering till det kategoriska svaret om hinder kan inte vara riktig. Dels för
att AB Stockholmshem, som ägde fastigheten då parkeringen anlades, inte är en privat
fastighetsägare. Dels för att det är obefogat att tro att det var fråga om en avsiktlig
markannektering då det mer naturliga är att anta att det var fråga om en felutsättning.
ROSTADEN FÖRVALTNINGS AB
POSTADRESS
Persgatan 14
941 31 Piteå
Sweden

TELEFON
072-222 22 55
070-211 95 20
076-777 78 85

E-POST
Skriv mottagaren förnamn:
fornamn@rostaden.com
Styrelsens säte: STOCKHOLM

ORGANISATIONSNR
55 62 00 -2468
INNEHAR F-SKATTEBEVIS

2 (2)
2020-10-06

Då trovärdig förklaring saknas till det kategoriskt negativa beskedet från plan- och
exploateringskontoret har behov uppkommit av ett klarläggande genom ett kommunalt
beslut. Vid beslut om att det finns hinder mot en marköverlåtelse i det aktuella fallet direkt
till Salem 4:1 emotses skälen härför och anvisningar för överklagande.

Rostaden Förvaltnings AB

Ronnie Lundgren, vd
Mobil 076-77 77 885
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan – och exploateringsenheten

PM – Energikrav i samband med planering och byggande
Detta underlag är hämtat från Boverkets webbportal Kunskapsbanken och dess
information om kommunala krav på byggnadsverks tekniska egenskaper. Därutöver har
information hämtats från Skövde kommuns hemsida.
Sammanfattning
Definition särkrav = Krav som kommunen ställer, med nivåer som går utöver lag,
tillhörande förordning eller föreskrifter. Det vill säga krav som är mer ambitiösa
än vad regelverket anger.
I vilka situationer har kommunen möjlighet att ställa egna energikrav på byggnader eller
andra byggnadsverk, krav utöver de krav som regleras i Boverkets byggregler (BBR)?
1. Kommunen får endast ställa egna krav som går utöver lag, förordningar och
föreskrifter då kommunen själv agerar byggherre. När kommunen själv bygger på
egen mark t.ex. en förskola eller vårdboende.
Kommunen får även ställa egna krav om kommunen säljer eller anvisar mark
som inte har något samband med genomförande av detaljplan
2. Kommunen får inte ställa egna krav på ett byggnadsverk tekniska egenskaper
utöver vad som föreskrivs i PBL eller föreskrifter kopplade till Boverkets
byggregler BBR. Detta gäller när Kommunen handlar som myndighet t.ex. i
planärenden i samband med genomförande av en detaljplan eller vid tecknande
av exploateringsavtal eller vid markanvisning.
Om kommunen ändå ställer egna krav är dessa utan verkan.

Särkrav
Plan- och bygglagen, PBL, innehåller en begränsning av kommunens möjligheter att,
generellt och i enskilda fall, ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper, så
kallade särkrav.
Sedan 2015 innehåller PBL en begränsning av kommunens möjligheter att både generellt
och i enskilda fall ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper. Redan tidigare
var det otillåtet för kommunerna att formulera egna krav som gick utöver de statliga
föreskrifterna. Förutsättningarna har därför inte ändrats men genom regleringen i PBL
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blev det tydligt att sådana krav är utan verkan om de trots allt ställs. Genom en uttrycklig
reglering ansågs även rättsläget klargöras så att denna typ av egna kommunala krav
skulle upphöra.
I plan- och bygglagen ställs det krav på tekniska egenskaper på byggnadsverk.
Byggnadsverk ska ha vissa tekniska egenskaper. Kraven gäller inte bara vid uppförande
utan även vid ombyggnad, annan ändring och flyttning. Om det är en bygglovspliktig eller
anmälanspliktig åtgärd så sker normalt en genomgång av de tekniska egenskapskraven
på det tekniska samrådet.
Om kommunen ställer andra krav än vad som följer av 4 kap 12 och 16 §§ PBL vid
planläggning, i andra ärenden enligt PBL eller i samband med genomförande av
detaljplaner är dessa utan verkan. Detta gäller dock inte om kommunen är byggherre och
fastighetsägare. Syftet med begränsningen är att tekniska egenskapskrav ska vara
förutsägbara och enhetliga över hela landet och på så vis hindra merkostnader vid
byggande.
Egna krav som kommunen ställer, med nivåer som går utöver lag, tillhörande förordning
eller föreskrift, kallas ofta kommunala särkrav eller särkrav.
Varför får inte kommunen ställa egna krav?
Grunden till att kommunerna inte får ställa egna krav återfinns i normgivningsmakten
som regleras i regeringsformen. Vid myndighetsutövning måste det finnas stöd i lag,
förordning eller föreskrift. Kommunen får alltså inte ställa egna krav på ett
byggnadsverks tekniska egenskaper utöver vad som föreskrivs i PBL eller föreskrifter
meddelade med stöd av denna lag.
De föreskrifter som åsyftas är plan- och byggförordning (2011:338), PBF och föreskrifter
som tagits fram genom regeringens bemyndigande. Boverket har genom bemyndigande
tagit fram bland annat Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd (2011:6),
BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder, EKS.
Förbudet mot egna krav innebär att kommunen, i sin myndighetsutövning, inte får ställa
andra krav på tekniska egenskaper än vad som får regleras enligt 4 kap 12 och 16 §§ PBL
inklusive tekniska byggföreskrifter. Detta gäller när kommunen handlar som myndighet
till exempel planmyndighet eller byggnadsnämnd i planärende eller i andra ärenden
enligt PBL. Kommunen får inte heller ställa dessa krav i samband med genomförandet av
en detaljplan till exempel vid tecknande av exploateringsavtal eller vid markanvisning.
När agerar kommunen som myndighet?
När en kommun tar fram detaljplaner och lämnar olika typer av lov eller tillstånd är
kommunens myndighetsroll tydlig. Även vid genomförande av detaljplaner med
exploateringsavtal, markanvisning eller vid annan överlåtelse av mark anses kommunen
agera som myndighet, på grund av sitt planmonopol.
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Vid tecknande av avtal i samband med detaljplanering
Ett exploateringsavtal reglerar genomförandet av en detaljplan. Vid tecknande av
exploateringsavtal är kommunens roll som planmyndighet avgörande. Det hindrar
därmed kommunen att ställa egna krav i avtalet. Även tecknande av andra
genomförandeavtal kan omfattas av förbudet mot egna kommunala krav.
Enligt lydelsen i lagen får kommunen inte ställa egna krav i ärenden enligt PBL eller i
samband med genomförande av detaljplaner. Enligt författningskommentaren i
propositionen avses med "genomförande av detaljplaner" alla handlingar som
kommunen vidtar som ett led i genomförandet av en detaljplan, såsom ingåendet av
exploaterings- eller markanvisningsavtal. Detta gäller oavsett om avtalen regleras i PBL
eller inte.
När markanvisningar upprättas för genomförande av detaljplan och där avsikten är att
marken ska överlåtas från kommunen till en exploatör omfattas avtalet av förbudet mot
egna krav.
När får kommunen ställa egna krav?
När kommunen själv agerar som byggherre omfattas den inte av regeln om egna krav.
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling hindrar inte heller kommunen från att ställa
egna krav.
När kommunen säljer eller anvisar mark utan att detta har samband med genomförande
av detaljplan så begränsar inte regleringen i PBL att egna krav ställs.
Energihushållning
Kraven på energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, styrs av kraven i plan- och
bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. I BBR anges de minimikrav en
byggnad måste uppfylla avseende energianvändning och värmeisolering.
I PBL finns krav på att byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga
om energihushållning och värmeisolering. Kraven ska alltid uppfyllas vid nybyggnad. Vid
ändring av byggnader är det tillåtet att göra avsteg från kraven med hänsyn till
ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, bestämmelserna om varsamhet och
förbudet mot förvanskning.
Lågenergihus är ett allmänt namn för byggnader som förbrukar lite energi.
Allmänt brukar man säga att lågenergihus har lägre energiförbrukning än svenskt
regelverk (BBR-kraven). Men inte så lågt som Passivhus eller Plus Energihus. I det svenska
samhället finns inga tydliga ramar för vad ett lågenergihus exakt innebär. Däremot måste
man alltid uppfylla Boverkets krav när det gäller energiförbrukning.
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Olika typer av energieffektiva hus
Om du vill bygga ett energieffektivt hus finns det några olika hustyper du bör bekanta dig
med; lågenergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Nedan följer en kort
beskrivning av vardera hustypen.
Lågenergihus
Lågenergihus är ett begrepp som används för hus som använder mindre energi än vad
Boverkets byggregler, BBR, kräver. Det finns ingen exakt definition på vad ett
lågenergihus är, utan termen säger bara att huset är byggt bättre än vad normen kräver.
Passivhus, nollenergihus och plusenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav.
Passivhus
Ett passivhus är ett hus som har så små värmeförluster att inget traditionellt
värmesystem behövs. Det värms passivt med värmen från människor, apparater och
solinstrålning. Den energin räcker under stora delar av året för att hålla huset varmt.
Passivhus byggs genom att värmeisolertjockleken i golv, väggar och tak dubbleras i
jämförelse med dagens praxis. Dessutom är golv, väggar och tak extremt lufttäta. Detta i
kombination med energieffektiva fönster och ett ventilationssystem med mycket effektiv
värmeåtervinning av luften gör att det inte behövs någon traditionell uppvärmning.
Eftersom kostnaden för ett värmesystem sparas in kan de pengarna användas till
energibesparande åtgärder i huset.
Nollenergihus och plusenergihus
Nollenergihus och plusenergihus är i grund och botten passivhus. Skillnaden är att de
dessutom är självförsörjande på energi eftersom de är försedda med solceller,
vindkraftverk och solfångare. Ett nollenergihus är helt självförsörjande och ett
plusenergihus genererar till och med mer energi än vad det gör av med. Denna energi
går sedan att sälja på energimarknaden.
Så mycket energi får ditt hus använda
Det finns en hel del att tänka på när man ska bygga ett energieffektivt hus. För att göra
det lite enklare ställer Boverkets byggregler (BBR) krav på hur mycket energi ett nybyggt
hus får använda genom uttrycket ”specifik energianvändning”.
Den specifika energianvändningen är antalet kWh per kvadratmeter och år, kWh/m2, år,
och går att räkna fram genom att byggnadens energianvändning divideras med husets
area. Energianvändningen inkluderar energin för uppvärmning, varmvatten, komfortkyla
och el för drift av byggnaden, i byggreglerna kallat för fastighetsenergi. Däremot ingår
inte hushållsel eller energi som produceras från solfångare och solceller.
För elvärmda hus, som till exempel värms med värmepump, elpanna eller direktverkande
el, ställs tuffare krav jämfört med hus som värms på annat sätt. Eluppvärmda hus får inte
använda lika mycket köpt energi och det finns även en gräns på hur stor den installerade
eleffekten får vara.
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Sverige är från och med BBR 2015 indelat i fyra olika klimatzoner. Detta för att kravnivån
bättre ska anpassas till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet. Salems
kommun tillhör klimatzon III vilket innebär att den specifika energianvändningen för ej
eluppvärmda hus är 90 kWh/m2, år och för eluppvärmda hus är 55 kWh/m2, år.
Boverkets energikrav i energideklarationerna
Ett av de värden som räknas fram i energideklarationen är specifik energianvändning
(kWh/m² och år). Så här ser Boverkets krav ut i de olika klimatzonerna:
Hus som byggs i zon I: 95 kWh/ m² och år Hus som byggs i zon II: 75 kWh/ m² och år.
Hus som byggs i zon III: 55 kWh/ m² och år (Salem)
Hus som byggs i zon IV: 50 kWh/ m² och år
Referenser:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsve
rk-tomter-mm/sarkrav/
https://skovde.se/natur-miljo/energiradgivning/radgivning-och-tips/bygga-nytt/olika-typer-a
v-energieffektiva-hus/

Elisabeth Argus
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Detaljplan för Salem 4:2 och del av 5:3 (Trekanten) , plan 83-22
- Godkännande av detaljplan inför antagande
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober, KS § 92, att ge bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten). Till bakgrund för ärendet ligger ett positivt svar på en begäran om planbesked.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus på del av
fastigheten Salem 5:3 samt införa skyddsbestämmelser för det befintliga flerbostadshuset på
fastigheten Salem 4:2. Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är beläget i
korsningen mellan Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd
mellan den 29 november och den 29 oktober 2019 och på granskning mellan den 25 juni och
den 4 augusti. Under samrådet inkom ett 15-tal yttranden och under granskning ett 10-tal
yttranden. Endast en privatperson har yttrat sig och inkomna yttranden med kommentarer
finns att läsa i ett sammanställt granskningsutlåtande. Efter att detaljplanen har varit ute på
granskning har inga större revideringar av planförslaget gjorts. Ett sent yttrande har
inkommit 2020-10-16 från tomträttshavare till fastigheten 4:1. Nämnden har tagit del av
yttrandet. För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2020-09-30.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020 och
nämnden beslutade att godkänna detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten),
plan 83-22 samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 10/2021

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten), plan 83-22.
______________________
Bygg- och miljönämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Detaljplan för Salem 4:2 och del av 5:3 (Trekanten) , plan 83-22
- Godkännande av detaljplan inför antagande
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober, KS § 92, att ge bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten). Till bakgrund för ärendet ligger ett positivt svar på en begäran om planbesked.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus på del av
fastigheten Salem 5:3 samt införa skyddsbestämmelser för det befintliga flerbostadshuset på
fastigheten Salem 4:2. Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är beläget i
korsningen mellan Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd
mellan den 29 november och den 29 oktober 2019 och på granskning mellan den 25 juni och
den 4 augusti. Under samrådet inkom ett 15-tal yttranden och under granskning ett 10-tal
yttranden. Endast en privatperson har yttrat sig och inkomna yttranden med kommentarer
finns att läsa i ett sammanställt granskningsutlåtande. Efter att detaljplanen har varit ute på
granskning har inga större revideringar av planförslaget gjorts. Ett sent yttrande har
inkommit 2020-10-16 från tomträttshavare till fastigheten 4:1. Nämnden har tagit del av
yttrandet. För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2020-09-30.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020 och
nämnden beslutade att godkänna detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten),
plan 83-22 samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för Salem 4:2
och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan 83-22.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet ska återremitteras då frågor avseende infart m.m inte
är lösta bör ärendet inte beslutas idag.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförande förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Proposition

Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag
och finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-15
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kommun
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för Salem 4:2
och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan 83-22.
______________________
Bygg- och miljönämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johanna Henningsson/Cecilia Törning
Planarkitekt/Planarkitekt
Bygg- och miljönämnden

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten),
plan 83-22, godkännande av detaljplanen inför antagande
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem
5:3 (Trekanten), plan 83-22 samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober, KS § 92, att ge bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten). Till bakgrund för ärendet ligger en begäran om planbesked. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus på del av fastigheten
Salem 5:3 samt införa skyddsbestämmelser för det befintliga flerbostadshuset på
fastigheten Salem 4:2. Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är beläget i
korsningen mellan Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg. Detaljplanen har upprättats
med standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 29 november
och den 29 oktober 2019 och varit ute på granskning mellan den 25 juni och den 4
augusti. Under samrådet inkom ett 15-tal yttranden och under granskning ett 10-tal
yttranden. Endast en privatperson har yttrat sig och inkomna yttranden med
kommentarer finns att läsa i ett sammanställt granskningsutlåtande. Efter att
detaljplanen har varit ute på granskning har inga större revideringar av planförslaget
gjorts.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober KS § 92 att ge Bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten). Till bakgrund för ärendet ligger en begäran om planbesked.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus på del av
fastigheten Salem 5:3 samt införa skyddsbestämmelser för det befintliga
flerbostadshuset på fastigheten Salem 4:2, som tidigare varit arbetarbostäder för
biträden vid Söderby sjukhus. Detaljhandel tillåts för att möjliggöra exempelvis gym, café-
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eller kioskverksamhet på entréplan inom de tillkommande byggnaderna.
Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är beläget i korsningen mellan
Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg. Planområdet omfattar fastigheten Salem 4:2
samt del av den kommunala fastigheten Salem 5:3.
Detaljplanen upprättas med standardförfarande PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7 §, i dess
lydelse fr o m den 2 januari 2015. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 29
november och den 29 oktober 2019 och varit ute på granskning mellan den 25 juni och
den 4 augusti. Under samrådet inkom ett 15-tal yttranden och under granskning ett
10-tal yttranden. Endast en privatperson har yttrat sig. Inkomna samråds- och
granskningsyttranden med kommentarer finns att läsa i ett sammanställt
granskningsutlåtande som biläggs denna tjänsteskrivelse.
Efter att detaljplanen har varit ute på granskning har inga större revideringar av
planförslaget gjorts. Ett mindre u-område har tillförts planområdet sydvästra hörn efter
inkommet yttrande.
Detaljplanen möjliggör in- och utfart till detaljplaneområdet från Söderby gårds väg. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt bör i första hand endast en gemensam in- och utfart finnas till
fastigheterna Salem 4:2 och Salem 4:1 (väster om befintligt flerbostadshus på fastigheten
Salem 4:2). För att möjliggöra lösningen om en gemensam infart krävs en
överenskommelse fastighetsägarna emellan. Enligt gatuenheten är det möjligt att
anordna en ny infart till tillkommande parkeringsyta direkt väster om bebyggelsen på
fastigheten Salem 4:2, vilket innebära två separata infarter till respektive parkeringsyta.
Detta alternativ föreslås i andra hand.

Finansiering
Kostnaden för detaljplanen bekostas av exploatörerna och regleras i ett
plankostnadsavtal mellan kommunen och Rosenmark Salem AB.
Elisabeth Argus
Plan- och exploateringschef
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Delges
Akten

Plankarta
Planbeskrivning
Dagvattenutredning, Bjerking, 2019
Markradonundersökning, Bjerking, 2019
Trafikbullerutredning, Structor, 2019
Solstudie, 2BK, 2019
PM Geoteknik, Structor, 2020
Granskningsutlåtande

Balkong för del A och B, enligt
principillustration, får endast anordnas mot
innergård. Balkong för del C, enligt
principillustration, får anordnas mot
innergård om den ekvivalenta ljudnivån på
uteplats på gård är högst 50 dBA och den
maximala ljudnivån är högst 70 dBA, 4 kap 16

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
f8

Administrativ gräns

Endast flerbostadshus och komplementbebyggelse,

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark , 4 kap 5 § 3
KH1

H2

Detaljhandel utom handel med skrymmande
varor får finnas på entréplan.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
e1

Markens anordnande och vegetation
n1

Marken är avsedd för dike,

r1

Marken får inte förses med byggnad,

k1

Högsta nockhöjd är 15 meter ,

4 kap 11 § 1

20-30

Takvinkeln får vara mellan 20 och 30
grader, 4 kap 11 § 1

4 kap 11 §

1

Utformning
f1

Huset ska utformas med två förskjutningar i
fasadliv och i takfot med minst 1 meter
enligt principillustration , 4 kap 16 § 1

f2

Flerbostadshus ska uformas med sadeltak ,

f3

Balkonger får endast anordnas mot
innergården, 4 kap 16 § 1

f4

Minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet på entréplanen ska orienteras mot
en ljuddämpad sida, 4 kap 16 § 1

f5

Lägenheter på våning 2, 3 och 4 ska
anordnas så att minst hälften av
bostadsrummen i varje lägenhet orienteras
mot en ljuddämpad sida. Där en ljuddämpad
sida inte anordnas får lägenheten vara
högst 35 kvadratmeter, 4 kap 16 § 1
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ILLUSTRATION
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MOSSHAGEN
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Minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet i del A och B enligt
principillustrationen ska orienteras mot en
ljuddämpad sida. Lägenheter i del C enligt
principillustrationen ska vara mindre än 35
kvadratmeter, 4 kap 16 § 1

0

Enstaka träd
Dike
Rättighet

20

30

40

50

60

70

80

C
INFORMATION OCH UPPLYSNINGAR
Principillustration till planbestämmelserna f 1, f 6 och f 7

Gränspunkt, inmätt eller beräknad
Kvarterstraktgräns
Fastighetsgräns
Registernummer för fastighet med traktnamn
Registernummer för fastighet med kvartersnamn
Byggnad i allmänhet
Slänt

10

Gångbana
Väg
Höjdkurvor (1 meters ekvidistans)
Osäker höjdkurva
Gällande höjd
Sweref 99 18 00
Koordinatsystem:
RH 2000
Höjdsystem:
Grundkarta med fastighetsredovisning
upprättad i mars 2020
Eva Lindhe
Kartingenjör

90

/6
-93
128
v 0
/6
28-93
Lr 01

Ser

f6

01

Genomförandetiden är 5 år ,

Högsta byggnadshöjd är 11 meter ,

27

N 6565000

E 137900

4 kap 11 § 1

11

4 kap 10 §

Byggnad får inte rivas,

Varsamhet

Högsta nockhöjd är 16 meter ,

el

Rivningsförbud

§1

15

01

4 kap 10 §

Körbar förbindelse får inte anordnas,

Marken får endast förses med
komplementbyggnad, 4 kap 11 § 1
16

01

Marken är avsedd för
infiltrations-/översvämningsyta för
dagvatten, 4 kap 10 §

Största exploatering är 820 kvadratmeter
byggnadsarea, 4 kap 11 § 1
4 kap 11

nn

PETERSBERG

SALEM
5:3

01-IM

1

4.

08

0
-2

94

kap 16 § 1

Stängsel och utfart

Största exploatering är 900 kvadratmeter
byggnadsarea, 4 kap 11 § 1

e3
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Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten)

MARKRADON
Marken inom planområdet har riskklass normalmarkradon.
Byggnader ska uppföras radonskyddat.
FORNLÄMNINGAR
Om fornlämning påträffas under arbetets gång ska arbetet i enlighet
med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den som
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen.
TUNNEL
Intill planområdet finns en större underjordisk tunnel. Utförs
markarbeten närmare än 50 meter från tunneln krävs åtgärder. Mer
information återfinns i planbeskrivningen.

Stockholms län

Salems kommun

Beslutsdatum
Godkännande

ANTAGANDEHANDLING

Antagande

Upprättad september 2020

Reviderad

Laga kraft
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Planarkitekt

Johanna Henningsson
Planarkitekt
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?

1

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och
omfa�ar o�ast e� större kvarter eller några fas�gheter.
Det är e� juridiskt bindande dokument och sy�et är a�
göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning
�ll hur e� område ska användas. Detaljplanen kan �ll
exempel reglera om marken ska användas �ll bostäder,
skola, industri eller parkmark. Men också var gator ska
anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket
av fas�gheten som får byggas.

STANDARDFÖRFARANDE
Det�������������W
, (det vill säga blir juridiskt bindande),
tre veck���
���
antagandet anslagits på kommunens anslagstavla.
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen
�����
������
innebär i prak�k���de���������W
påbörja utbyggnaden av området.
De som är berörda av planen och inte f�W
sina synpunkter
�llgodosedda under planproc����������
�����planen
har antagits och får inf���on om hur sakägare kan överklaga
beslutet.

UPPSKATTAD TIDPLAN

Om inga st������������W
er granskningen antar Bygg- och
miljönämnden planen.

Samråd
Granskning
Antagande
�����

E�er gransknings�den sammanställs inkomna synpunkter
från samråd och granskning samt samlade kommunala
ställningstaganden/kommentarer i e�granskningsutlåtande.

Höst 2019
Vår 2020
Höst 2020
Vinter 2020/2021

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning.
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens
anslagstavla och i orts�������
. Gransknings�den pågår i minst
i två veckor och nu ﬁnns en ny möjlighe��W
lämna synpunkter på
planförslaget.
När e�f����
ll detaljplan har tagits fram skickas det ut på samråd.
Sy�e����
samla in önskemål och synpunkt���
�
llföra det f���W
a
arbete med planförslaget. Samråds�����������
ll fyra veckor.

SYFTE OCH AVGRÄNSNING
DETALJPLANENS SYFTE

2

Detaljplanen sy�ar �ll a� möjliggöra uppförandet av
två ﬂerbostadshus på del av fas�gheten Salem 5:3
samt skydda det beﬁntliga ﬂerbostadshuset på fas�gheten Salem 4:2, som �digare varit arbetarbostäder
för biträden vid Söderby sjukhus.

Salem 5:67

Söderby Gårds Väg

Planområdets avgränsning

en

Planområdet �llhör kommundelen Söderby. Området
är beläget i den sydöstra delen av Salems kommun, i
korsningen mellan Sanatorievägen och Söderby Gårds
väg, i närheten av kommungränsen mot Botkyrka
kommun. Planområdet omfa�ar fas�gheten Salem
4:2 samt en del av den kommunala fas�gheten Salem
5:3. Planområdet omfa�ar cirka 9000 kvadratmeter.

äg

v
rie
to
na
Sa

PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING

TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANUPPDRAG

3

Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2018
§ 92, a� ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag a�
upprä�a en ny detaljplan för fas�gheten Salem 4:2
och del av Salem 5:3. I samma beslut godkändes e�
planeringsavtal upprä�at mellan Rosenmark Salem
AB och Salems kommun.

”Inrik�������
bygga nya bostäder i redan bebyggda
områden, det vill säga förtäta genom komple�eringsbebyggelse. Det är ekonomisk�������
utny�ja redan
gjorda investeringar i infrastruktur���
en- och avloppsledningar och kommunal service. Det är också vik�gt ur
klimat������������
bygga i kollek�vtraﬁknära
lägen.” ÖP 2030, s. 31.

ÖVERSIKTSPLAN

GÄLLANDE DETALJPLAN

Gällande översiktsplan för Salems kommun 2030
antogs av kommunfullmäk�ge i juni 2018. Berört
område är utpekat som förändringsområde F9 i
översiktsplanen och föreslås byggas ut med cirka
40 lägenheter mellan år 2020 �ll 2025. Bebyggelsen ska i möjligaste mån anpassas visuellt �ll den
riksintressanta bebyggelsen i Söderby park. Tillfart
sker från Söderby Gårds väg. Beskrivna restrik�oner
är riksintresset för kulturmiljövården för Söderby
park, miljökvalitetsnormer för U�ran och buller från
Söderby Gårds Väg.

Det ﬁnns två gällande planer inom planområdet.
Gällande plan för fas�gheten 4:2 är byggnadsplan
”Ändring av del av byggnadsplan för del av 2 mtl
Söderby 11, 2¹ och 31(Söderby sjukhus område)
plan nr 83-02, fastställd den 13 januari 1960. Planen
avser område för bostadsändamål. Gällande byggnadshöjd får max vara 11 meter och det är förbud
mot u�art mot gata. Genomförande�den har gå�
ut.

Området ingår, med samma områdesavgränsning
som riksintresseområdet för kulturmiljövården, i
Helhetsmiljö - område med kulturhistorisk värdefull
struktur (ÖP 2030, Kartbilaga 7 - Kulturmiljö - tätort).
Översiktsplanen är posi�v �ll förtätning i redan
utbyggda områden.

Den andra gällande planen, gällande för delar av
den kommunala fas�gheten Salem 5:3, är Detaljplan
för del av Söderby Park, Salem 5:29 m ﬂ (västra delen), plan nr 83-12. Detaljplanen vann laga kra� den
11 maj 2007. För området där ny ﬂerbostadsbebyggelse föreslås gäller allmän platsmark - NATUR.
Genomförande�den är 10 år och gick ut den 11 maj
2017.

UNDERSÖKNING AV MILJÖPÅVERKAN, MB 6 KAP. 5 §
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort
en undersökning av miljöpåverkan enligt Miljöbalkens
6 kap. 5 §. Bygg- och miljöenheten och Plan- och
exploateringsenhetens samlade bedömning är a�
en strategisk miljöbedömning inte är nödvändig. I
samband med a� detaljplanen för området tas fram,
är det vik�gt a� utreda dagva�enhanteringen för a�
säkerställa a� dagva�net inte kommer a� påverka
ytva�enförekomsten U�ran som är områdets recipient. Vid detaljplaneringen ska hänsyn tas �ll riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby park.
Området ligger inom högriskområde för markradon.
En radonutredning behöver tas fram och bebyggelsen
bör anpassas e�er utredningens rekommenda�oner.
Delar av planområdet är utsa� för traﬁkbuller och en
bullerutredning behöver tas fram. Området bedöms
inte omfa�as av några högre naturvärden. Vid exploatering av området bör om möjligt, en del av träden
längs med Sanatorievägen bevaras.

BEVILJAT BYGGLOV
Den 7 februari 2017 beviljades bygglov (BoM §9) för
ombyggnad av källarvåningen, �ll totalt 20 stycken
studentlägenheter, inom ﬂerbostadshuset på fas�gheten Salem 4:2. Lägenhetsantalet ökade från 48 �ll
68 lägenheter.

BETYDANDE ALLMÄNNA INTRESSEN
RIKSINTRESSEN

FORNLÄMNINGAR

KULTURMILJÖ

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

Riksintresse för kulturmiljövården regleras enligt 3
kap 6 § Miljöbalken.
4

Planområdet ingår i området Söderby sjukhus [AB
17] som utgör e� riksintresseområde inom kulturmiljövården enligt beslut av Riksan�kvarieämbetet
från den femte november 1987. Riksan�kvarieämbetets mo�vering och u�ryck för riksintresseområdet
beskrivs nedan.
Motivering:

REKREATION OCH NATUR
Planområdet har inga utpekade betydande värden
för rekrea�on eller natur.

”Sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar det
�diga 1900-talets medicinsk���������
sk����
oner.”

Uttryck för riksintresset:
”Landets största sanat��������
sliknande sjukhusbyggnader, bostäder för olika kategorier anställda och
����
llhörande byggnader med dominerande läge i
landskapet. Omgivande park med gångvägar, utsiktstorn
och begravningsplats. Anläggningen uppfördes 1907-1910
�W
er ritningar av G Wickman”.

Inga andra riksintressen berör planområdet.

Avgränsning av riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby sjukhus. Prickat område utgör planområdet

BETYDANDE ALLMÄNNA INTRESSEN
KULTURMILJÖ

5

Planområdet är beläget inom riksintresseområdet för
kulturmiljövården, Söderby sjukhus [AB 17]. I �digare
genomförd kulturhistorisk undersökning, ”Söderby
sjukhus - en kulturhistorisk undersökning” från 1988,
nämns inte ﬂerbostadshuset på fas�gheten Salem
4:2. Äldre bygglovsritningar, från 1952, visar a� ﬂerbostadshuset uppfördes som bostadshus �ll biträden
vid Söderby sjukhus. Huset uppfördes först i två delar,
men en tredje byggnadsdel byggdes på snart därefter. Beﬁntligt ﬂerbostadshus är uppfört i tre våningar,
med förskjutningar i höjd- och sidled. Fasaden är
av gul slätputs med vitmålade fönsteromfa�ningar.
Takformen är sadeltak med täckning i rö� lertegel.
Många fönster är utby�a, men vissa originalfönster
ﬁnns bevarade.

Bygglovsritning från 1952 ”Söderby sjukhus, bostadshus för biträden, fasad mot öster”

SÖDERBY SJUKHUS
Söderby sjukhus invigdes 1910 och kom a� bli
landets största sanatorium och kommunens största
arbetsplats. Sjukhuset uppfördes e�er ritningar av
arkitekten Gustaf Wickman. Byggnaderna �llhör e�
na�onalroman�skt s�lideal med putsade fasader i
mörkt gul kulör och branta, brutna sadeltak. Allt e�er
a� sjukhusverksamheten expanderade �llkom bland
annat olika bostäder för de anställda.
I sjukhusområdet har det på senare år �llkommit ny
bebyggelse i form av bland annat ﬂerbostadshus, äldreboende, förskola och friliggande småhus. Sjukhusbyggnaden är idag ombyggd �ll e� bostadshus med
lägenheter.

Bygglovsritning från 1952 ”Söderby sjukhus, bostadshus f��������W
envåning”

FÖRUTSÄTTNINGAR
BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

6

Inom planområdet ﬁnns idag e� ﬂerbostadshus i tre
våningar med 68 hyresrä�slägenheter. Byggnadens
källare har byggts om �ll 20 studentlägenheter.
På östra sidan av beﬁntligt ﬂerbostadshus ﬁnns
en komplementbyggnad med cykelförråd och
sophantering. E� 20-tal parkeringsplatser ﬁnns norr
och söder om komplementbyggnaden.

sig längs den östra delen av planområdet och vidare
i västlig riktning fram �ll områdets infart. Stora delar
av fas�gheten Salem 4:2 består av hårdgjorda ytor
för bebyggelse och parkering. Närområdet består av
ﬂerbostadshus i väster och söder, naturmark i norr och
väster samt en grustäkt i öster.

VERKSAMHETER OCH
OFFENTLIG SERVICE

Bjerking AB har u�ört en geoteknisk utredning på
fas�gheten Salem 4:2. Sy�et med utredningen var a�
kartlägga geotekniska förhållanden och förutsä�ningar
inom området. Jordarterna inom utredningsområdet
består av 1-1,5 meter fyllning som ligger ovanpå cirka 4
meter lera. Leran ligger på 5-12 meter frik�onsjord.
Under frik�onsjorden ﬁnns berg.
Fyllningen inom planområdet är blandad och består av
sand, silt och grus. Leran utgörs överst av cirka två meter
torrskorpslera och lera med torrskorpskaraktär som med
djupet övergår �ll lera. Leran är generellt sandig och
sil�g med förekommande silt- och sandskikt.

Inom området Söderby park ﬁnns en restaurang,
frisör, en skola, en förskola samt e� äldreboende. För
övrig service hänvisas �ll Salems centrum cirka två
kilometer väster om planområdet. Salems centrum
kan nås på cirka fem minuter med buss eller cykel.
I Salems centrum ﬁnns oﬀentlig service i form av
vårdcentral, ungdomsmo�agning, bibliotek, kulturskola, kommunhus med mera och kommersiell service såsom restauranger, café och matvarubu�k.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Frik�onsjorden består överst av silt och ﬁnsand.
På djupet förväntas jorden övergå i morän.
Lagringstätheten varierar genom jordproﬁlen men är
i huvudsak medelfast – fast. Bergets bedöms variera
mellan åtminstone 10 – 17 meter under beﬁntlig
marknivå i området.
Beﬁntlig s�g ner mot planområdet från Sanatorievägen

NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR

REKREATION OCH LEK

Inom planområdet ﬁnns en varierad vegeta�on och
kuperad terräng. En del av området omfa�as av en
öppen ängslik gräsyta. Längs med Sanatorievägen
sträcker sig e� glesare och mindre skogspar� med
bland annat björkar och sly. I den nordöstra delen
slu�ar terrängen från Sanatorievägen i västlig riktning. Där har e� mindre dike grävts ur. Diket sträcker

Cirka en kilometer från planområdet ﬁnns Garnudens
naturreservat. Inom Garnuddens naturreservat ﬁnns
elljusspår, utegym, tennishall och en badplats (Mölle
badplats). Inom Söderby park, cirka 200 meter från
planområdet, ﬁnns en nyanlagd kommunal näridro�splats.

För beﬁntliga förhållanden råder inga stabilitetsproblem.

GRUNDVATTEN
Bjerking AB har mä� grundva�ennivån i e� grundva�enrör inom området. Grundva�ennivån mä�es vid föreslagen byggnad längs med Söderby Gårds väg och mä�es
�ll + 18,78 meter, vilket motsvarar cirka 9,3 meter under
beﬁntlig markyta.

FÖRUTSÄTTNINGAR
GATOR OCH TRAFIK

sen för Söderby Gårds väg och Sanatorievägen är 50
km/h.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
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I direkt anslutning �ll planområdet, längs med Söderby Gårds väg sträcker sig en kombinerad gång- och
cykelväg, som planeras bli en del av det regionala cykelvägnätet. Gång- och cykelvägen fortsä�er i västlig
riktning mot Salems centrum och i östlig riktning mot
Tumba centrum. Området Söderby park nås via en
kombinerad gång- och cykelväg på Sanatorievägens
östra sida.

KOLLEKTIVTRAFIK
Via en indragen GC-överfart cirka 50 meter öster
om planområdet nås busshållplats för busslinjer 725
och 745. Buss 745 traﬁkerar stäckan mellan Söderby
park, via Salems centrum, och Fridhemsplan. Buss
725 går från Tumba sta�on via Söderby och Salems
centrum �ll Rönninge sta�on och Nytorp. I Rönninge
och Tumba centrum ﬁnns pendeltågssta�oner med
tåg som traﬁkerar sträckan mellan Södertälje C och
Uppsala C. Res�den mellan Rönninge och Stockholm
City är 31 minuter. Mellan Tumba och Stockholm City
är res�den 26 minuter.

BILTRAFIK
Planområdet är beläget längs med Söderby Gårds
Väg, i korsningen med lokalgatan Sanatorievägen.
Söderby Gård väg fungerar som genomfartsväg från
Tumba �ll Södertäljevägen, E4/E20. Has�ghetsgrän-

ANGÖRING
In- och u�art �ll planområdet sker från Söderby
Gårds Väg. Infarten är belägen öster om beﬁntligt
ﬂerbostadshus.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för va�en och avlopp. Kapacitet a�
ansluta ny bebyggelse �ll det kommunala va�en- och
avloppssystemet bedöms ﬁnnas.

LEDNINGAR
Fyra ledningshavare ﬁnns inom planområdet, varav
en är Salems kommun (VA-ledningar). VA-ledningarna sträcker sig i planområdets västra och södra del.
Va�enfall har elledningar som ansluter bebyggelsen
på Salem 4:2 västerifrån. Skanova har ﬁberledningar
som delvis sträcker sig genom planområdet, med
anslutning väster om Sanatorievägen. Fjärrvärmeledningar från Södertörns �ärrvärme sträcker sig
västerifrån och har anslutning i beﬁntlig bebyggelses
nordvästra hörn.

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING
Enligt Svenskt Va�ens publika�oner P83 och P87 och
Södertörns Brandförsvarsförbunds PM nr 608, bedöms e� system vara konven�onellt om brandpostens
avstånd uppgår �ll 150 meter. Om e� alterna�vsystem
används, där �ll exempel tankfordon inkluderas, bör
avståndet mellan y�ersta delen av bebyggelseområdet
och brandpost vara maximalt 1000 meter.
Två brandposter ﬁnns inom 150 meter från planerad bebyggelse, på parkeringen väster om beﬁntligt
ﬂerbostadshus och en inom Mosshageområdet söder
om Söderby Gårds Väg. E� konven�onellt system bör
därför kunna användas.

AVFALL
Öster om beﬁntlig byggnad ﬁnns e� kombinerat cykel-,
förråds- och avfallsbyggnad. Väster om Beﬁntlig byggnad ﬁnns två sopkärl. Närmaste grovavfallshantering
ﬁnns inom cirka 50 meter, direkt söder om Söderby
Gårds väg.

FÖRUTSÄTTNINGAR
STÖRNINGAR OCH RISKER
BULLER

9
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Planområdet är exponerat för traﬁkbuller från Sanatorievägen och Söderby Gårds väg. Structor Akus�k
har tagit fram en traﬁkbullerutredning som utreder
påverkan på de planerade bostadshusen och utgör
e� underlag �ll detaljplanen. Utredningen har utgå�
från ��onella riktvärden för traﬁkbuller vid bostäder,
Boverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller vid
bostäder och Folkhälsomyndighetens riktvärden för
buller inomhus i bostäder.
Structor Akus�k har även utre� buller från Västra
stambanan och omkringliggande verksamheter. Beräkningarna för Västra stambanan visar a� tågtraﬁken
ger cirka 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal
ljudnivå vid planområdet. Ljudnivåer från tågtraﬁken
är därmed inte dimensionerande i utredningen. Utredningen visar på höga traﬁkbullervärden, men det ﬁnns
åtgärdsförslag som möjliggör a� bebyggelse innehåller
gällande riktvärden. Mer informa�on om bullernivåer
och föreslagna åtgärder återﬁnns i bilagd bullerutredning och på under ”Berskrivning av planförslaget och
dess konsekvenser”.

FARLIGT GODS
Området är inte beläget i närheten av någon transportled för farligt gods.

MARKFÖRORENINGAR
Inga kända markföroreningar ﬁnns inom planområdet.

MARKRADON
Planområdet ligger enligt översiktsplanen inom e�
utpekat högriskområde för markradon. Bjekring AB
har u�ört en översiktligt markradonundersökning.
Mätningen u�ördes vid å�a punkter utspridda över
planområdet. Samtliga mätpunkter uppmä�es �ll
riskklass normalmarkradon. Bjeking AB rekommenderar a� den planerade byggna�onen u�örs radonskyddat. E�er byggnadernas färdigställande rekommenderas kontroll av radongas i inomhuslu�en.

DAGVATTEN
Bjerking AB har tagit fram en dagva�enutredning där
dagva�enﬂöden, föroreningar och översvämningsrisk
har behandlats. I utredningen presenteras en dagvattenlösning för omhändertagande av dagva�en inom
planområdet. Sy�et med utredningen är a� säkerställa möjligheten a� uppnå miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundva�enförekomsterna U�ran och utreda
risken för översvämning.
De åtgärder som föreslås för planområdet är öppna,
gröna dagva�enlösningar som �llåter dagva�net a�
inﬁltrera. De föreslagna dagva�enlösningarna ska
genomföras för a� säkerställa a� miljökvalitetsnormerna för recipienterna inte påverkas nega�vt.

RECIPIENT
Planområdet har si� avrinningsområde �ll ytva�enförekomsten U�ran (va�enförekomst
SE656562-131394). Enligt VISS senaste klassning
uppnådde U�ran en må�lig ekologisk status och ej
god kemisk status på grund av a� ämnena kvicksilver och polybromeradedifenyletrar (PBDE) överskrider aktuella gränsvärden.
Planområdet ligger också inom grundva�enförekomsten U�ran (SE656518-161456). Grundva�enförekomsten har krav enligt dricksva�enföreskrifterna och kvalitetskrav enligt miljökvalitetsnormer
god kemisk grundva�enstatus och god kvan�ta�v
status. Statusen är god och i linje med miljökvalitetsnormen.
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BEBYGGELSE OCH GESTALTNING
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Detaljplanen �llåter tre ﬂerbostadshus inom planområdet, varav e� beﬁntligt och två �llkommande. De
�llkommande ﬂerbostadshusen upplåts med hyyresrä�er. Beﬁntligt ﬂerbostadshus är uppfört under �digt
1950-tal. Då planområdet är beläget inom riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby sjukhus [AB
17] och beﬁntligt ﬂerbostadshus är �digare arbetarbostäder för sjukhusets biträden, har planbestämmelser
som reglerar u�ormning och varsamhet använts. Den
nya bebyggelsen bedöms främst ha koppling �ll beﬁntligt ﬂerbostadshus inom riksintresseområdet varför
u�ormning har anpassats däre�er. Den nya bebyggelsens volym och placering förhåller sig �ll platsens
förutsä�ningar och omkringliggande bebyggelse. Den
nya bebyggelsen bildar �llsammans med beﬁntligt
ﬂerbostadshus e� kvarter och en skyddad gemensam
innergård. Den nya bebyggelsen bildar en tydlig entré
både �ll Salem och Söderbyområdet och förlänger
bebyggelsestrukturen längs med Sanatorievägen åt
söder. För a� siktlinjen för beﬁntligt ﬂerbostadshus
for�arande ska kunna utläsas, vid entré �ll kommunen
från Botkyrka via Söderby Gårds väg, har e� släpp
lämnats mellan de två �llkommande byggnaderna.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Detaljplanen �llåter ingen y�erligare byggrä� än vad
som �llåts i beﬁntlig byggnadsplan. En planbestäm-

melse om a� byggnadens karaktärsdrag vad gäller
volym, propor�oner, indelning, material, färgsä�ning
samt fönsteromfa�ningar ska bibehållas (k1) har lagts
�ll. Beﬁntligt ﬂerbostadshus har förse�s med rivningsförbud (r1). För a� säkerställa a� ny bebyggelse får
uppföras vid exempelvis brand, har en byggrä� om
820 kvadratmeter byggnadsarea �llå�ts, vilket motsvarar beﬁntlig byggnadsarea. Byggnadshöjden har
begränsats �ll 11 meter, likt �digare byggnadsplan.

TILLKOMMANDE BEBYGGELSE
ÖSTRA BYGGNADEN (Hus B)
Den östra byggnaden kommer �llåts med tre våningar längs med Sanatorievägen och fyra våningar mot
innergården. Byggnadens höjd regleras med högsta
�llåtna nockhöjd om 15 meter. På entréplan mot
gården �llåts kontor och detaljhandel om max 350
kvadratmeter. Planbestämmelsen KH1möjliggör för
bland annat e� gym.
Anpassning till befintligt flerbostadshus
Ny bebyggelse ska förses med förskjutningar i fasadliv
och takfot för a� skapa e� bra förhållande �ll beﬁntligt ﬂerbostadshus. Planbestämmelsen f1reglerar a�
huset ska u�ormas med två förskjutningar i fasadliv
och takfot med minst en meter enligt principillustra�on på plankartan. Den nya bebyggelsen ska, likt
beﬁntlig bebyggelse, u�ormas med sadeltak med en
liknande taklutning. Det är vik�gt a� markytans naturliga slu�ning längs med Sanatorievägen bevaras.

SÖDRA BYGGNADEN (Hus C)
Den södra byggnaden �llåts uppföras med fyra
våningar, vilket regleras med högsta nockhöjd om 16
meter. På entréplan möjliggör planförslaget användningen detaljhandel för a� �llåta exempelvis caféverksamhet eller kiosk. Den nya bebyggelsen ska,
likt beﬁntlig bebyggelse, u�ormas med sadeltak och
liknande taklutning.
SOLSTUDIE
Enligt den solstudie som tagits fram bedöms solljusförhållandena vara godtagbara. Tillkommen
exploatering förväntas inte påverka solförhållandet
för beﬁntlig bebyggelse. Solförhållandena är mest
ogynnsamma för byggnaden längs med Söderby
Gårds vägs norra fasad, Hus C. Byggnaden skuggar
de södra delarna av innergården. Solljusförhållanden
bör beaktas vid lokalisering av lekyta på innergården.

SOCIALA KONSEKVENSER
Den nya bebyggelsen kommer a� bidra �ll a� ﬂer
människor rör sig i närområdet. Genom a� �llåta
entréer både från Sanatorievägen och innergården
skapas mer liv längs med Sanatorievägen, som idag
är omgiven av vegeta�on. Ljus från entréer och fönster samt närvaro från boende i de nya byggnaderna
kan bidra �ll ökad upplevd trygghet för fotgängare
och cyklister längs med Sanatorievägen. För a�
säkerställa tryggheten på föreslagen parkeringsyta, i
planområdets västra del, �llåts ingen komplementbebyggelse som kan skapa otrygga baksidor.
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VEGETATION

VATTEN OCH AVLOPP

Planområdets utbredning har begränsats med hänsyn
�ll omkringliggande vegeta�on. Den gröna närmiljön
in�ll och utanför planområdet är idag planlagd som
naturmark, vilket kommer fortsä�a a� gälla. Inom
planområdet har hårdgöringsgraden begränsats,
bland annat för a� möjliggöra inﬁltra�on och rening
av dagva�en och en grön boendemiljö. Större uppvuxna träd bör bevaras i så stor utsträckning som bebyggelsen �llåter.

Den nya bebyggelsen ska anslutas �ll det kommunala
va�en- och avloppsnätet.

GATOR OCH TRAFIK
TILLFART OCH PARKERING
Beﬁntlig infart �ll planområdet sker via Söderby gårds
väg, sydost om beﬁntligt ﬂerbostadshus. Infarten
kommer a� ﬁnnas kvar för a� möjliggöra angöring
och sophantering. Parkering, som idag sker öster om
beﬁntligt ﬂerbostadshus, kommer a� lösas inom den
västra delen av planområdet. Infart �ll parkeringen
kommer a� ske från Söderby gårds väg. För a� säkerställa en god traﬁksäkerhet har förbud mot körbar
förbindelse införts för delar av Söderby gårds väg
och en mindre del av Sanatorievägen. Planförslaget
medgör angöring för cirka tre bilar inom kvartersmarken längs med Sanatorievägen och cirka två bilar på
innergården.
Parkeringstal inom området är:
< 35 m² - 0,3 p-plats/lgh
36 - 55 m² - 0,7 p-plats/lgh
56 - 90 m² - 1,0 p-plats/lgh
> 91 m² - 1,3 p-plats/lgh

LEDNINGAR
I en del av planområdets södra del sträcker sig Skanovas och kommunens VA-ledningar. Då ledningarna
är belägna under den södra planerade byggnaden
kommer de a� ﬂy�as �ll gång- och cykelvägen direkt
söder om planområdet.
De kommunala ledningar som ligger i planområdets
västra del, har skyddats på plankartan med e� u-område med bestämmelsen - ”Marken ska vara �llgänglig
för allmänny�ga underjordiska ledningar”

UPPVÄRMNING
Uppvärmning föreslås ske med �ärrvärme.

MARKRADON
Den planerade byggna�onen ska u�öras radonskyddat. E�er byggnadernas färdigställande rekommenderas kontroll av radongas i inomhuslu�en.

ar) och uppställningsplats för räddningstjänstens fordon inte övers�ga 50 meter. Tekniska lösningar bör
�llföras trapphuset så a� det all�d vid nödlägen ﬁnns
en säker väg a� ta sig ut, förslagsvis via en så kallad
Tr 2- trapphus enligt BBR. Lösningar via räddningstjänstens stegutrustning bör i första hand undvikas.

AVFALL OCH LEVERANS
Avfallshantering och leverans löses inom planområdet. Vid planering och u�örande av avfallshantering
ska kontakt tas med berörd verksamhet för sophämtning. Vid anläggande av vändzoner för sophämtning
ska vändzonerna uppfylla Avfall Sveriges rekommenda�oner. Vändzon för sopbil föreslås ske med t-vändning och är illustrerad på situa�onsplanen på sidan
ovan. En yta för komplementbebyggelse, för bland
annat avfallshantering, har reserverats på kvarterets
innergård. Ytan regleras med korsmark och högsta
�llåtna nockhöjd om 3,5 meter. Avfallshanteringen
ska möjliggöra källsortering. Avfallshantering för
planerat café/kiosk kommer a� möjliggöras i samma
komplementbyggnad. Leverans �ll cafét möjliggörs
via vändplanen.

BRANDSÄKERHET
Räddningstjänstens �llgänglighet �ll byggnadens entréer måste beaktas. Enligt Boverkets byggregler (BBR)
bör avstånd mellan angreppspunkter (entréer/ingångEx����ormning av vändzon med t-vändning
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BULLER
Planområdet är exponerat från traﬁkbuller från
Sanatorievägen och Söderby Gårds väg. Structor
Akus�k har tagit fram en traﬁkbullerutredning som
utreder påverkan på de planerade bostadshusen. 9
7
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BULLERNIVÅER VID FASAD
Hus B
Öppningen mellan hus B och hus C gör a� den
dygnsekvivalenta ljudnivån vid hus B är över 55 dBA
för den sydligaste delen. De�a gör a� riktvärdena
för ljuddämpad sida inte innehålls. Gavellägenheterna i hus B, mot Söderby gårds väg och Sanatorievägen, behöver planeras som mindre lägenheter,
≤35 m2. Lägenheter i övriga delar av hus B kan
planeras som både små, ≤35 m2, och stora, >35 m2,
genomgående lägenheter med minst häl�en av
bostadsrummen ve�ande mot den ljuddämpade
sidan.
Hus C
Lägenheter på de det lägsta planet i Hus C behöver
planeras med genomgående planlösning. På resterande våningsplan kan mindre lägenheter, ≤35 m2,
planeras fri�. Större lägenheter, >35 m2, behöver
planeras så a� minst häl�en av bostadsrummen
ve�er mot den ljuddämpade sidan.

Befintlig bebyggelse
För det beﬁntliga ﬂerbostadshuset blir de dygnsekvivalenta ljudnivåerna upp mot 64 dBA på gaveln mot
Söderby Gårds Väg. Vid övriga fasader är de dygnsekvivalenta ljudnivåerna under 60 dBA. De�a skulle innebära a� gavellägenheterna behöver planeras mindre
än 35 m² och a� övriga lägenheter kan planeras utan
y�erligare begränsningar på planlösningen ur bullersynpunkt. E�ersom ingen ombyggnad �llåts för det
beﬁntliga ﬂerbostadshuset har inga planbestämmelser
som reglerar buller lagts �ll på plankartan för beﬁntlig
byggnad.

LJUDNIVÅ VID UTEPLATS
Om uteplats/balkong anordnas i anslutning �ll bostaden som inte uppfyller riktvärdena för buller skall
�llgång ﬁnnas �ll en uteplats (enskild eller gemensam)
där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå dag/kväll uppnås. Enskilda uteplatser (balkonger)
som uppfyller riktvärdena för uteplats kan anordnas
mot innergården för hus C samt för den nordligaste
husdelen i hus B. En planbestämmelse som endast
�llåter a� balkonger uppförs mot innergården har lagt
�ll. En gemensam uteplats och lekplats som uppfyller
riktvärdena kan placeras på den norra delen av innergården.

LJUDNIVÅ INOMHUS
Målet för ljudnivå inomhus kan klaras med lämpligt
val av fönster, fasad och utelu�sdon. Fasadisoleringen
måste studeras mer i detalj i projekteringen.

Illus��
on - traﬁ�������
on inom planområdet
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DAGVATTEN
Hantering av dagva�en ska �ll stor del anläggas
i öppna dagva�enlösningar såsom växtbäddar,
inﬁltra�onsstråk, genomsläpplig beläggning och en
inﬁltra�ons-/översvämningsyta. För fördröjning och
rening, för a� möjliggöra a� MKN för U�ran kan
13 uppnås, ska 100 m3dagva�en fördröjas och renas
från planområdet. Dagva�net kommer a� passera
olika dagva�enlösningar inom planområdet, vilket
förväntas bidra �ll högre rening och större avskiljande eﬀekt än vid enskilda åtgärder. De dagvattenåtgärder som föreslås i �llhörande dagva�enutredningen, (Dagva�enutredning, Salem 4:2 och
del av Salem 5:3, Bjerking) ska genomföras för a�
säkerställa a� recipienternas miljökvalitetsnormer
inte påverkas nega�vt.

FLÖDEN FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING
Inom planområdet förekommer tre avrinningsområden. Generell ﬂödesriktning inom planområdet
är söderut. I dagva�enutredningen som Bjerking
AB har tagit fram har ﬂöden före och e�er exploatering beräknats. Flödena är beräknade för e� 20
minuters 20-årsregn och e� 100-årsregn. Beräknat
ﬂöde för beﬁntlig situa�on uppgår �ll 44 l/s för e�
20-årsregn och 76 l/s för e� 100 årsregn. I samband med a� delar av planområdet hårdgörs blir
den sammanvägda avrinningskoeﬃcienten högre
och ﬂödet beräknas �ll 130 l/s för e� 20-årsregn

och 210 l/s för e� 100-årsregn. De�a innebär en
ökning med 86 l/s för e� 20 minuters 20-årsregn och
144 l/s för e� 20 minuters 100-årsregn. För a� uppnå
en fördröjning �ll beﬁntliga ﬂöden krävs en fördröjning
motsvarande 100 m3dagva�en inom planområdet.

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Översiktliga föroreningsberäkningar har u�örts för
planerad situa�on. E�er planerad exploatering visar
beräkningarna a� samtliga föroreningsmängder och
föroreningshalter förväntas öka jämfört med beﬁntlig
situa�on. Den största ökningen sker av krom, kvicksilver och PAH-16.
E�er fördröjning och rening, enligt föreslagna dagvattenlösningar, förväntas föroreningsbelastningen från
planområdet generellt minska eller vara oförändrad i
jämförelse med beﬁntlig situa�on. Bjerking AB menar
a� kombina�onen av ﬂera lösningar innebär a� dagva�net kommer a� renas i ﬂera steg och därmed nå
en högre rening och något större avskiljande eﬀekt.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering går det a�
utläsa en viss risk för stående va�en vid skyfall inom
planområdet vid tre punkter. Två lågpunkter är iden�ﬁerade väster om beﬁntlig byggnad och bedöms inte
utgöra någon risk för den planerade bebyggelsen.
Den tredje lågpunkten har iden�ﬁerats på den tänkta

ytan för huskropp C. Dagva�net leds dit via e� dike.
Beﬁntligt dike planeras ﬂy�as något söderut, in�ll
Söderby Gårds väg. Lågpunkten bedöms inte vara en
risk för Huskropp C.
Utöver Länsstyrelsens lågpunktskartering har ytterligare en lågpunkt iden�ﬁerats i planområdets
sydöstra del. För a� undvika risk för va�enskador
på planerade byggnader är det vik�gt a� behålla
beﬁntlig lågpunkt och därmed �llåta en kontrollerad
översvämning vid större skyfall inom det området.
För a� säkerställa a� området är �llgängligt för översvämning har beﬁntlig översvämningsyta reserverats
med planbestämmelsen n1 ”Marken är avsedd för
inﬁ���
ons-/översvämningsyta f�����
en”. Ytan
ska klara av en fördröjning om 7 m³.
För a� undvika a� dagva�en samlas och blir stående
mot fasaden för huskropp B mot Sanatorievägen är
det vik�gt a� ta hänsyn �ll lutningen av in�lliggande
mark för a� säkerställa a� dagva�net rinner vidare
ner mot den planerade översvämningsytan. Det är
vik�gt a� undvika a� dagva�en ansamlas i lokala lågpunkter, såsom exempelvis vid entréer ut mot Sanatorievägen. På grund av markens kuperade terräng,
olika höjdnivåer och a� ﬂerbostadshuset möjliggörs
i suterräng har ingen planbestämmelse om lägsta
golvnivå angivits på plankartan.
För a� säkra byggnaderna inom planområdet från
ytavrinning in mot fasaden, ska marken närmast
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huskropparna ges en marklutning ut från byggnaderna. Minsta lutning från byggnaderna bör vara 1:20 de
tre närmaste metrarna, däre�er kan markytan ges en
ﬂackare lutning.
För a� minska �llrinnande ﬂöden från Sanatorievägen
mot huskropp B ska Sanatorievägen i öst anläggas
med upphöjd kantsten om 0,12 meter.
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Jordarterna inom planområdet möjliggör god inﬁltra�on av dagva�en. Detaljplanen �llåter därför a�
endast 50 % av markytan får hårdgöras.

INFILTRATIONSSTRÅK
Generell ﬂödesriktning inom området är från norr �ll
söder. Va�net leds idag via diken genom planområdet. För a� uppnå en kontrollerad avrinning ska e�
inﬁltra�onsstråk anläggas i sydostlig riktning, genom
innergården, med utlopp i en planerad inﬁltra�ons-/
översvämningsyta. Inﬁltra�onsstråket ska fördröja 25
m3 dagvatten. Då gårdens u�ormning inte är fastställd
har ingen yta för inﬁltra�onsstråket reserverats på
plankartan. Anläggandet kommer a� säkerställas i
marköverlåtelseavtalet.

en fördröjningsvolym om 15 m³. För hus C ska dagva�net fördröjas mot innergården med en fördröjningsvolym om 8 m³. Befintlig bebyggelse, hus A, ska erhålla en
erforderlig fördröjningsvolym på 14 m³ med makadamdike/-magasin. Om takvattnet tas hand om i växtbäddar
krävs en minsta anläggningsyta på 93 m² som då rekommenderas fördelas på båda sidorna.

GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING
Parkeringsytan i västra delen av planområdet ska fördröjas och renas med hjälp av genomsläpplig markbeläggning. Den genomsläppliga beläggningen ska anläggas
med e� 100 mm poröst lager samt med en antagen
porositet på cirka 30 procent. För a� uppnå fördröjning
av 28 m³ krävs a� markbeläggningen anläggs på en yta
om 932 m². Även övriga angöringsytor ska u�öras med
genomsläpplig beläggning. Även övriga angöringsytor
ska uppföras med genomsläpplig beläggning.

VÄXTBÄDDAR OCH MAKADAMMAGASIN
Takdagva�net från de två planerade bostadshusen,
Hus B och Hus C, ska ledas via stuprör ner i växtbäddar
som placeras utmed husfasaderna. För hus B ska dagva�net fördröjas på båda sidorna av huskroppen med

Illus��
on över huskropparna. Hus A är beﬁntligt ﬂerbostadshus och hus B och C illus����
llkommande bebyggelse
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Bilaga 3 - Åtgärdsförslag för dagvattenhantering
Parkeringsyta,
Erforderlig fördröjningsvolym: 28 m3
Dagvattenåtgärd: Fördröjning i genomsläpplig beläggning
Dimensioneringsantaganden: d=100 mm, A=932 m2

Avledning av dagvattan från
högre belägna fastigheter.

Föreslagen ledningsflytt för att
inte riskera bygglov för parkeringshus. Ledningen rekommenderas att
läggas i parkeringsytan öster eller
väster om garaget.

GC-vägar, små komplementbyggnader och gårdsyta,
Erforderlig fördröjningsvolym: 25 m3
Dagvattenåtgärd: Infiltrationsstråk
Dimensioneringsantaganden: d=200 mm,
A=130 m2 (l=65 m, b=2 m)

Innehåll
Planområde
Situationsplan_2020-02-04

Hus B,
Erforderlig fördröjningsvolym: 15 m3
Dagvattenåtgärd: Fördröjning i växtbädd
Dimensioneringsantaganden: d=150 mm,
A=102 m2 (fördelad över båda sidorna av
byggnaden)

Grundkarta
Befintlig dagvattenledning
Åtgärdsförslag
Dike
Förslag på ny dagvattenledning

Kantsten anläggs mellan gata
och gc-väg för att hindra
tillrinnande vatten att rinna
genom planområdet
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Parkeringsyta 3 st små,
Erforderlig fördröjningsvolym: 1 m3
Dagvattenåtgärd:
Fördröjning i genomsläpplig
beläggning
Dimensioneringsantaganden:
d=100 mm, A=28 m2

Infiltrationsstråk
Rinnpil
Sekundär avrinning
<all other values>
Åtgärd
Genomsläpplig beläggning
Infiltrationsyta
Makadamdike
Växtbädd
<all other values>
Markanvändning
Aktivitetsyta
Grönyta
Gångbana
Parkering
Tak

Hus A,
Erforderlig fördröjningsvolym: 14 m3
Dagvattenåtgärd: Fördröjning i makadammagasin
Dimensioneringsantaganden: Volym=46 m3, porositet 30%
Alternativt växtbädd med d=150 mm, A=93 m2

¯

Vändplan

Hus C,
Erforderlig fördröjningsvolym: 8 m3
Dagvattenåtgärd: Fördröjning i växtbädd samt avledning till dike
Dimensioneringsantaganden: Växtbädd d=150 mm, A=51 m2

0

5

10

20 Meter

Förslag till ny ledningsdragning där diket
sammankopplas till komunalt ledningsnät

Parkeringsyta/vändplan,
Erforderlig fördröjningsvolym: 5 m3
Dagvattenåtgärd: Fördröjning i genomsläpplig beläggning
Dimensioneringsantaganden: d=100 mm, A=177 m2

Befintligt dike/ledningsnät
flyttas söderut

GC-väg längs Sanatorievägen
avleds till infiltrationsytan.
Fördröjning av 7 m3.
Befintlig lågpunkt rekommenderas även behållas som
infiltrations-/översvämningsyta för stora regn. Ytan avleds
sedan i befintligt dike som
rustas upp. Minsta djup 0,2 m,
minsta yta 34 m2.

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER
GEOTEKNIK
SCHAKTSTABILITET FÖR GRUNDLÄGGNING
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Tillfälliga grunda schakter ned �ll ca 2,5 m djup för
grundläggning och ledningar kan u�öras utan särskilda åtgärder. Djupa schakter och schakter i närheten
av traﬁk bör detaljstuderas av geotekniker. På grund
av den norra byggnadens placering i en slänt invid traﬁkerad väg kan spont bli aktuellt beroende på grundläggningsnivå. Temporära schakter för denna
byggnad behöver detaljstuderas i e� senare skede.

MARKSTABILITET OCH BÄRIGHET
Innan etablering av exempelvis en mobilkran/betongpumpbil ska geotekniker kontaktas för a� kontrollera
a� jorden har erforderlig bärförmåga.

SÄTTNINGAR
Marken i området är inte särskilt sä�ningskänslig då
förekommande lera �ll största del utgörs av torrskorpslera och underliggande frik�onsjord bedöms vara
rela�vt fast lagrad. Upp �ll ca 1,0 m uppfyllnad kan
u�öras utan risk för skadliga marksä�ningar.

GRUNDLÄGGNING
Flerbostadshusen föreslås grundläggas i huvudsak
med pålgrundläggning. Grundläggning föreslås ske

med spetsbärande pålar av stål eller betong. Mindre
komplementbyggnader kan grundläggas med pla�grundläggning.
För a� säkerställa �llkommande byggnaders grundläggning har en planbestämmelse införsts på plankartan, b1
- Grundläggning ska ske med häns��
ll platsens geotekniska f����
������W
��W
ning och skred inte
uppstår. Grundläggning bör utgöras av spetsbärande
pålar eller liknande åtgärd.
Andra alterna�va grundläggningsmetoder än spetsbärande pålar kan ﬁnnas. Sy�et med planbestämmelsen är
a� undvika sä�ningar och skred. Om alterna�va metdoer kan uppfylla sy�et kan andra metoder användas.

DETALJPROJEKTERING AV BYGGNADER
Detaljprojektering av byggnader bör ske i samråd med
geotekniker för eventuella behov av temporära förstärkningsåtgärder vid djupa schakter. Vid all form av
vibra�onsalstrande markarbeten ska en riskanalys med
avseende på vibra�oner upprä�as.

GRUNDVATTENHANTERING OCH LÄNSHÅLLNING
Schaktarbeten bedöms kunna ske ovanför rådande
grundva�enyta. Schaktbo�en kommer utgöras av lågpermeabel jord, vilket innebär a� �llrinnande va�en och
nederbörd kommer ansamlas i schakten och pumpning
av ansamlat va�en kommer då bli aktuellt. Länshållning

av exempelvis nederbörd och �llrinnande markva�en
ska förutsä�as. För a� undvika �llrinnande va�en från
högre belägen mark kan avskärande diken anläggas.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Förvaltningen bedömer a� bestämmelserna i 3, 4
och 5 kapitlen i Miljöbalken �llgodoses i detaljplanen
och a� miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i Miljöbalken iak�as.

MILJÖKVALITETSNORMER
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MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer
för va�en iak�as. Nödvändiga dagva�enåtgärder
kommer a� anläggas för a� dagva�net inte ska ge en
nega�v påverkan på ytva�enföreskomstens kemiska
och ekologiska status.
Ingen påverkan på grund- eller ytva�net bedöms
ske. Dagva�net kommer a� fördröjas och renas med
hjälp av föreslagna dagva�enåtgärder. Hantering av
dagva�en föreslås �ll stor del anläggas i öppna dagva�enlösningar såsom växtbäddar, inﬁltra�onsstråk,
genomsläpplig beläggning och inﬁltra�ons-/översvämningsyta. Med föreslagna dagva�enåtgärder
bedömer kommunen a� ingen påverkan på U�rans
yt- eller grundva�enförekomsts miljökvalitetsnormer
kommer följa.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR
UTOMHUSLUFT
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer
för utomhuslu� iak�as. Detaljplanen bedöms inte
påverka möjligheten a� uppnå miljökvalitetsnormer
för utomhuslu�.
I och omkring planområdet ﬁnns inga områden där
miljökvalitetsnormer för utomhuslu� överskrids.
Traﬁkökningen från de nya bostäderna bedöms inte
ha en betydande påverkan och förväntas inte komma
a� påverka a� miljökvalitetsnormerna för utomhuslu�
överskrids.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Detaljplanen är upprä�ad i enlighet med plan- och
bygglagen, PBL 2010:900 med standardförfarande i
dess lydelse fr o m den 2 januari 2015.
Upprä�andet av detaljplanen ﬁnansieras av bolaget
och regleras genom e� plankostnadsavtal med kommunen.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
ÄGOFÖRHÅLLANDEN
Lagfaren ägare �ll fas�gheten Salem 5:3 är Salems
kommun. Lagfaren ägare �ll fas�gheten Salem 4:2 är
Rosenmark Salem AB.

FASTIGHETSBILDNING
För genomförande av planen ska en ny fas�ghet bildas genom avstyckning från Salem 5:3. Salems kommun ansvarar för a� ansöka om fas�ghetsbildning
hos Lantmäteriet och bolaget står för förrä�ningskostnaderna.
Marköverlåtelse
E� marköverlåtelseavtal mellan kommunen och
bolaget kommer a� tecknas i samband med antagande av detaljplanen, där kommunen överlåter mark
�ll bolaget. Marköverlåtelseavtalet kommer bland
annat reglera köpeskillingen, försäljnings�dpunkten,

placering av inﬁltra�onsstråk samt respek�ve parts
åtaganden under genomförandeskedet. I samband
med a� bygglov beviljas kommer en marköverlåtelse
från kommunen �ll bolaget a� ske.

TEKNISKA FRÅGOR
VATTEN- OCH AVLOPP
Va�en, avlopp och dagva�en kommer a� anslutas
inom kommunalt verksamhetsområde och kommunala VA-ledningar, som går väster och söder om beﬁntlig
bebyggelse. De södra dagva�enledningarna kommer
a� behöva ﬂy�as för a� ge plats för ny bebyggelse.
Ledningarna ska lokaliseras �ll beﬁntlig gång- och
cykelväg norr om Söderby Gårds Väg.

DAGVATTENHANTERING
Bolaget ansvarar för a� anlägga dagva�enåtgärder
i enlighet med, eller med liknande fördröjning och
rening, som framtagen dagva�enutredning ���W
enutredning, Salem 4:2 och del av Salem 5:3, Bjerking
AB redogör för.
Bolaget ansvarar för a� ta fram en underhållsplan och
u�öra underhåll av samtliga dagva�enåtgärder inom
planområdet.

MARKRESERVAT FÖR ALLMÄNNYTTIGA
ÄNDAMÅL
För a� bevara beﬁntliga allmänny�ga VA-ledningar har
e� så kallat u-område �llförts planen. Området som
reserverats är cirka sju meter bre�. Kommunen ansöker
om bildandet av ledningsrä�. Kostnaden för ansökan
och bildandet av ledningsrä�en regleras i marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och bolaget.
Fjärrvärme
Södertörns Fjärrvärme AB har en �ärrvärmeledning som
går igenom den nordvästra delen av planområdet. För
a� bevara beﬁntliga ledningar har e� så kallat u-område
�llförts planen. Vid behov av ﬂy� av ledningar eller förändring av marknivån för beﬁntliga ledningar, ansvarar
bolaget a� de�a genomförs.

MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING
E� g-område har �llförts planen för a� säkerställa
ny�jande och förvaltning av de gemensamma anläggningarna inom planområdet. Den beﬁntliga fas�gheten
Salem 4:2 och den nybildade fas�gheten kommer a�
dela anläggningar såsom gård, parkering och dagva�enhantering. Bolaget ansvarar för ansökan och bekostar
lantmäteriförrä�ningen samt eventuella ersä�ningar.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
KOMMUNIKATION
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Bolaget ansvarar för a� kontakta PostNord innan
byggna�onen är klar för a� säkerställa godkännande
av postmo�agningen. Bolaget ansvarar även för a� ta
kontakt med SRV, Va�enfall, Södertörns Fjärrvärme,
Skanova och SYVAB under genomförande�den för
detaljplanen.

EVENTUELLT RISKOMRÅDE
I anslutning �ll planområdet har SYVAB en tunnel,
som hamnar utanför riskområdet. U�örs markarbeten
närmre tunneln ska bolaget vidta åtgärder i enlighet
med SYVABs riktlinjer. Åtgärderna kan innebära en
riskanalys av sakkunnig och vibra�onsmätning, vilket
ska bekostas av bolaget.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

LEDNINGAR

GENOMFÖRANDETID

Fly� av Skanovas ledningar inom planområdet u�örs
av nätägaren, men bekostas av bolaget. Bolaget ansvarar för kontakt med Skanova. Fly� av kommunala
dagva�enledningar u�örs av Salems kommun och
bekostas av bolaget.

Detaljplanens genomförande�d är fem (5) år från den
dag detaljplanen vinner laga kra�. Under genomförande�den har bolaget rä� a� bygga i enlighet med
detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan a�
synnerliga skäl föreligger.
E�er genomförande�dens utgång fortsä�er detaljplanen a� gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan a� bolaget har rä� �ll ersä�ning (för exempelvis
förlorad byggrä�).

EKONOMISKA FRÅGOR

TRAFIK

KOSTNADER

IN- OCH UTFART

Bolaget står för kostnader för fas�ghetsbildning.

Detaljplanen möjliggör in- och u�art för detaljplaneområdet �ll Söderby gårds väg. In-och u�art skulle
lämpligen kunna samordnas mellan del av fas�gheten
Salem 5:3 och fas�gheten Salem 4:1. Det är upp �ll
bolaget och ägaren �ll Salem 4:1 a� komma överens
om en sådan lösning.

ANSLUTNINGSKOSTNADER/AVGIFTER
Bolaget ansvarar för anslutningsavgi�er för �ärrvärme, va�en, spillva�en, VA, el mm enligt gällande taxa
eller enligt särskild träﬀad överenskommelse med
ledningsägare. Kommunen tar ut avgi�er för bygglov
och bygganmälan enligt gällande taxa.

Vid en eventuell ﬂy� av Södertörns Fjärrvärme ABs
�ärrvärmeledningar inom planområdet u�örs ledningsﬂy� av nätägaren, men bekostas av bolaget.
Bolaget ansvarar för kontakt med Södertörns Fjärrvärme AB.

DAGVATTENHANTERING
Bolaget bekostar anläggande, skötsel och underhåll
av samtliga dagva�enåtgärder inom planområdet.
Anslutning �ll kommunens dagva�ennät hanteras
enligt kommunens VA-taxa.

RIVNINGSFÖRBUD
Bolaget kan ha rä� �ll ersä�ning av kommunen för
den skada som rivningsförbudet eller det vägrade
rivningslovet medför, om den skada som rivningsförbudet medför är betydande i förhållande �ll värdet av
den berörda delen av fas�gheten.
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1 Uppdrag och syfte
Bjerking AB har på uppdrag av Rosenmark Salem AB utfört en översiktlig
markradonundersökning inför projektering av nya bostäder.
Syftet med den nu genomförda undersökningen var att kontrollera halter av naturligt
förekommande radioaktiva ämnen i marken, klassificera marken inom
undersökningsområdet med avseende på markradon och därefter bedöma eventuella
åtgärdsbehov för att säkerställa en låg radonhalt inomhus.

2 Bakgrund
Det aktuella undersökningsområdet ligger i Salem i Salems kommun. Området utgörs av
ett flerbostadshus omgivet av asfalterade parkeringar, öppna gräsytor samt busk- och
trädklädda ytor. Omgivningen utgörs av vägar, bostäder och grönytor. Söder om området
löper Söderby gårdsväg och i öster löper Sanatorievägen. Området ligger cirka 1,3
kilometer öster om Salem centrum. Cirka 250 meter väster om undersökningsområdet
ligger Segersjös vattenskyddsområde och knappt 500 meter söderut ligger Garnuddens
naturreservat
Undersökningsområdet (ungefärligt läge) visas i figur 1 och ligger i Salems kommun.
Enligt SGU:s jordartskarta består marken av postglacial sand(finsand) och isälvsediment,
se figur 2.

Figur 1. Ungefärligt läge för undersökt område

Bjerking AB
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Figur 2. Jordarter inom undersökningsområdet

3 Genomförande
Undersökningen utfördes 2019-06-14 och omfattade mätning av radonhalt i marken ca
0,7 m under markytan, med det direktregistrerande mätinstrumentet Markus 10, se figur
3. Mätningen utfördes vid åtta punkter, se figur 1 för mätpunkternas lägen.

Figur 3. Mätning av radon i jordluft med Markus-10

Bjerking AB
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4 Bedömningsgrunder
Utförda mätningar jämförs med de bedömningsgrunder som finns redovisade i
Byggforskningsrådets skrift ”Markradon- Riktlinjer för markradonundersökningar”,
(Byggforskningsrådet T20. Utgiven 1989).
Utifrån uppmätta halter klassas mark som låg-, normal- och högradonmark vilket vid
nyproduktion kopplas samman med krav på husets grundkonstruktionens utförande, se
tabell 1.
Tabell 1. Radonklassning samt åtgärdskrav för att inte överskrida gränsvärdet för radon i
inomhusluft.
Riskklass

Åtgärdskrav

Högradonmark

Radonsäkert utförande

Normalradonmark

Radonskyddande utförande

Lågradonmark

4.1

Traditionellt utförande1

Radonhalt i mark

Radonhalt i markluften jämförs med de bedömningsgrunder som finns redovisade i
Byggforskningsrådets skrift ”Markradon. Riktlinjer för markradonundersökningar”. Utifrån
halten i markluften klassas radonrisken allmänt som låg, normal eller hög, enligt tabell 2.
Tabell 2. Riktlinjer för radonhalt i mark enligt Radonboken – förebyggande åtgärder i nya
byggnader. Halter i kBq/m3 luft.
Material

Lågradonmark

Normalradonmark

Högradonmark

Morän, grus

<10

10-50

>50

Lera

<60

60-120

>120

5 Resultat
5.1

Radonhalt i mark

Uppmätta radonhalter i mark inom undersökningsområdet redovisades i tabell 4.
Tabell 4. Uppmätta radonhalter i markluft i jämförelse med tillämpbara bedömningsgrunder.
Punkt

Radonhalt (kBq/m3)

Jordart

Markradonklass

1

50

Lerig sand

normalradonmark

2

32

Sand

normalradonmark

3

14

Sand

normalradonmark

4

19

Sand

normalradonmark

5

16

Sand

normalradonmark

6

11

Sand

normalradonmark

7

40

Sand

normalradonmark

8

40

Lerig sand

normalradonmark

6 Utvärdering och rekommendationer
Marken inom undersökningsområdet klassas som normalradonmark utifrån uppmätta
radonhalter.
Rekommendationen är att den planerade byggnationen ska utföras radonskyddat för att
undvika radonproblem.

1

Radonskyddat utförande rekommenderas trots lågriskmark

Bjerking AB
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Ett radonskyddat utförande beror på grundkonstruktionens utförande, ventilationssystem
m.m. och utformas av konstruktören. Generellt innebär detta att genomföringar görs
lufttäta med t.ex. alkalibeständig elastisk fogmassa, tätningslist eller liknande. Detta för
att förhindra att krympsprickor runt genomföringar och liknande släpper igenom
radonhaltig jordluft.
Vid byggnation är det även viktigt att beakta om exempelvis kantisolering med hög
luftgenomsläpplighet används, exempelvis lättklinkerblock, sockelelement med
genomgående mineralull eller element med öppna vertikala fogar. Dessa kan fungera
som läckagevägar för radonhaltig jordluft in i byggnaden.
Efter byggnadernas färdigställande rekommenderas en kontroll av radongas i inomhusluften. För nybyggda byggnader får radonhalten i inomhusluft inte överstiga 200 Bq/m 3
(Boverkets byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22).
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Sammanfattning
På fastigheten Salem 5:3 planeras två nya flerbostadshus med ca 60 till 80 lägenheter beroende på
storlek. Byggnaderna exponeras främst från trafikbuller från Sanatorievägen och Söderby Gårds
väg.
Structor Akustik har av Rosenmark Salem AB genom Carl Westermark fått i uppdrag att utreda
ljudnivåer orsakade av omgivningsbuller vid de nya bostäderna. Exponering för långväga buller
från Västra stambanan samt grustäkten utreds översiktligt. Utredningen syftar att utreda påverkan
till de planerade bostadshusen och ska utgöra till utgör underlag till detaljplan.
De dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåerna under natt uppgår till som mest 66 dBA
respektive 81 dBA vid fasader mot Söderby gårds väg. Gavellägenheterna i hus B mot Söderby
gårds väg och Sanatorievägen behöver planeras som mindre lägenheter, ≤35 m2. Lägenheter i
övriga delar av hus B kan planeras både som små, ≤35 m2, och stora, >35 m2, genomgående
lägenheter med hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida.
Lägenheter på det lägsta planet i Hus C behöver planeras med genomgående planlösning. På
resterande våningsplan kan mindre lägenheter, ≤35 m2, planeras fritt och större lägenheter, >35 m2,
behöver planeras så att minst hälften av bostadsrummen vetter mot den ljuddämpade sidan.
Om en väsentlig ombyggnad görs av det befintliga hus A behöver lägenheter ≤35 m2 planeras vid
gaveln mot Söderby gårds väg. I övriga lägen av huset kan lägenhetsplanlösningarna planeras utan
ytterligare hänsyn till buller.
Enskilda uteplatser (balkonger) som innehåller riktvärdena för uteplats kan anordnas mot
innergården för hus C samt för den nordligaste huskroppen i hus B. En gemensam uteplats som
innehåller riktvärdena kan planeras på den norra delen av innegården.
Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon.
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.
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BILAGOR
1. Dygnsekvivalent ljudnivå utbredningskarta 1,5 m över mark från trafik, för prognosår 2040.
2. Maximal ljudnivå nattetid utbredningskarta 1,5 m över mark från trafik, för prognosår 2040.
3. Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (3D-vy) från vägtrafik, för prognosår 2040.
4. Maximal ljudnivå nattetid vid (3D-vy) från vägtrafik, för prognosår 2040.
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1 Bakgrund
På fastigheten Salem 5:3 planeras två nya flerbostadshus med ca 60 till 80 lägenheter beroende på
storlek. Byggnaderna exponeras främst från trafikbuller från Sanatorievägen och Söderby Gårds
väg.
Structor Akustik har av Rosenmark Salem AB genom Carl Westermark fått i uppdrag att utreda
ljudnivåer orsakade av vägtrafikbuller vid de nya bostäderna. Exponering för långväga buller från
Västra stambanan samt grustäkten utreds översiktligt. Utredningen syftar till utgör underlag till
detaljplan.

Figur 1. Planområdets geografiska läge markeras med röd ring, Eniro.se.

Figur 2. Bebyggelse inom planområdet. Hus B och C är nyplanerade byggnader. BK2 Arkitekter, 2019-05-29
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2 Bedömningsgrunder
Riktvärden för buller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan följer de som är relevanta för
det aktuella området.

2.1

Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om
trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till
grund för bedömningen i denna plan.
Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder

Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA frifält)
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

60/ 65 a)

-

50

70 b)

Utomhus (frifältsvärde)
vid fasad
på uteplats
a)
b)

För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet
Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök.
Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR).
Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.

Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA)
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

I utrymme för sömn, vila eller
daglig samvaro

30

45 a)

I utrymme för matlagning eller
personlig hygien

35

-

a)

2.2

Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00

Boverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller vid bostäder

I Boverkets vägledning2 för verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder
ges följande riktvärden.

Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359,
Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
2 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”, Boverket
rapport 2015:21
1
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Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/ annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.

Natt kl 22-06

Högsta
ljudnivå i dBA
Momentana
ljud nattetid
kl 22-06

45

55 b)

Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält)

Vid bostadsfasad

Zon A a)

50

Kväll kl 18-22
samt lör- sönoch helgdag kl
06-18
45

Zon B

60

55

50

55 b)

Zon C

> 60

> 55

> 50

> 55 b)

Zon A
Zon B
Zon C
a)

b)

Dag kl 06-18

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna
bulleranpassas
Bostadsbyggnader bör inte accepteras
För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt
tabell ”Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida” nedan.
Gäller i första hand ljuddämpad sida

Vidare anges att om ljudet karaktäriseras av ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete,
slag i transportörer, lossning av metallskrot etc. eller innehåller tydligt hörbara tonkomponenter bör
riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dBA. Detta gäller ej ljuddämpad sida.
Samt ”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan,
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas
för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas
för minst en timme, även vid kortare händelser.”
Tabell 4. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde
utomhus vid bostadsfasad och uteplats.

Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält)

Vid bostadsfasad och
uteplats

Dag kl 06-18

Kväll kl 18-22

Natt kl 22-06

45

45

40

Ljuddämpad sida

2.3

Högsta
ljudnivå i dBA
Momentana
ljud nattetid
kl 22-06
55

Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus i bostäder

Folkhälsomyndighetens allmänna råd, FoHMFS 2014:133, gäller för bedömning av buller i
bostäder. De allmänna råden gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som
bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som
sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen
av om olägenhet för människors hälsa föreligger.
Tabell 5. Buller

Maximalt ljud

LAFmax a)

45 dB

Ekvivalent ljud

LAeqT b)

30 dB

Ljud med hörbara tonkomponenter

LAeqT b)

25 dB

Ljud från musikanläggningar

LAeqT b)

25 dB

a) Den högsta A-vägda ljudnivån
3

”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus”, FoHMFS 2014:13
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b) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss period (T)
Tabell 6. Lågfrekvent buller

Tersband, Hz
Lpeq, (dB)

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

56

49

43

42

40

38

36

34

32

3 Underlag
Följande underlag har använts vid beräkningarna:
- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria
- Situationsplan erhållen från 2BK Arkitekter, 2019-05-29
- Information om Uttrans grustäkt erhållet från Anders Persson, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör Botkyrka kommun. Telefon och mail, 2019-06-03.
- Trafikuppgifter erhållna från Linda Brander, Gatu- och trafikingenjör, Salems kommun,
telefon och mail 2019-06-03 och 2019-06-24
- Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder från laserdata från Metria

4 Beräkningsförutsättningar
Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.0.
Beräkningarna har utförts med 3 reflexer. Ljudutbredning över mark har beräknats till punkter på
höjden 1,5 m över mark med en täthet om 3 × 3 m.

4.1

Beräkningsmodell för trafikbuller

Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med de nordiska beräkningsmodellerna för
vägtrafik (NV 4653). Modellerna tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. De
förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar.

4.2

Terrängmodellen

Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från Metria. Vägbanor, parkeringar,
vattenytor och industriområden har antagits vara akustiskt hårda. Marken har i övrigt generellt
antagits vara akustiskt mjuk, i enlighet med de nordiska beräkningsmodellerna.

5 Trafikuppgifter
Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Uppgifter har erhållits från Salems kommun.

5.1

Uppräkning av trafikdata

Erhållna flöden har räknats upp 1,39 % till år 2040. För Mosshagestigen har prognossiffror
använts.
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Tabell 7.Trafikflöden år 2040.

Vägnamn/sträcka

Väguppgifter
mätningsår / prognosår

Hastighet
[km/h]

År

ÅDT
[fordon/dygn]

Tung
trafik [%]

Söderby Gårds Väg

50

2018 / 2040

7 700 / 10 500

4/5

Sanatorievägen

50

2013 / 2040

900 / 1 200

21 / 22

Skyttorpsvägen

50

2013 / 2040

6 900 / 10 100

4/4

Mosshagestigen

30

2019 / 2040

500 / 700

1/1

6 Verksamhetsbullerkällor
Öster om planområdet ligger ett grustag (Uttrans Grustag). Enligt uppgift från Botkyrka kommun
finns inte täktverksamheten kvar. Tillståndet gällde fram till 1 juni 2014. Efter det har området
efterbehandlats.

7 Resultat och åtgärdsförslag
Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält.
Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena
för bostäder. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden (nivåer utan inverkan av reflex i
egen fasad). Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan.

7.1

Ljudnivå vid bostadsfasad

De dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåerna under natt uppgår till som mest 66 dBA
respektive 81 dBA vid fasader mot Söderby gårds väg. I Figur 3 redovisas
planeringsförutsättningar för hus B och C. Orange visar att lägenheter antingen behöver planeras
som mindre lägenheter, ≤35m2, eller med genomgående planlösning. Grönt visar fasader som
innehåller grundriktvärdet, dock inte riktvärdet för ljuddämpad sida. Blått visar fasader som
innehåller både grundriktvärdena och riktvärdena för ljuddämpad sida.
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Figur 3. Illustration av vilka fasader som uppfyller riktvärdena för ljuddämpad sida. Blått streck och pil anger att
ljuddämpad sida erhålls. Grönt streck anger tystaste sida på byggnadsdel som dock inte uppfyller riktvärden för
ljuddämpad sida.

Öppningen mellan hus B och hus C gör att den dygnsekvivalenta ljudnivån vid hus B är över
55 dBA för den sydligaste delen av hus B. Detta gör att riktvärdena för ljuddämpad sida inte
innehålls. Gavellägenheterna i hus B mot Söderby gårds väg och Sanatorievägen behöver planeras
som mindre lägenheter, ≤35 m2. Lägenheter i övriga delar av hus B kan planeras både som små,
≤35 m2, och stora, >35 m2, genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vetter
mot den ljuddämpade sidan.
Lägenheter på det lägsta planet i Hus C behöver planeras med genomgående planlösning. På
resterande våningsplan kan mindre lägenheter, ≤35 m2, planeras fritt och större lägenheter, >35 m2,
behöver planeras så att minst hälften av bostadsrummen vetter mot den ljuddämpade sidan.
För det befintliga hus A blir de dygnsekvivalenta ljudnivåerna upp mot 64 dBA på gaveln mot
Söderby Gårdsväg. Vid övriga fasader är de dygnsekvivalenta ljudnivåerna under 60 dBA. Om en
väsentlig ombyggnad utförs på huset, som kräver bygglov, behöver detaljplanens riktvärden
uppfyllas. I detta fall behöver mindre lägenheter, <35 m2, planeras vid gaveln mot Söderby
gårdsväg. Övriga delar av byggnaden kan planeras utan ytterligare begränsningar på planlösningen,
ur bullersynpunkt.

7.2

Ljudnivå vid uteplats

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller
gemensam) där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå dag/kväll klaras.
Enskilda uteplatser (balkonger) som innehåller riktvärdena för uteplats kan anordnas mot
innergården för hus C samt för den nordligaste huskroppen i hus B. En gemensam uteplats som
innehåller riktvärdena kan planeras på den norra delen av innegården, se Figur 4.
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Del av innergård som
innehåller riktvärdena.
Utan åtgärd

Figur 4. Placering av gemensam uteplats som innehåller riktvärdena.

7.3

Ljudnivå inomhus

Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon.
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.

7.4

Spårtrafik

Västra stambanan är belägen ca 400 m från planområdet. Beräkningar visar att tågtrafiken ger ca
50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal vid planområdet. Ljudnivåer från tågtrafik är
därmed inte dimensionerande.
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Uppdragsnamn
Salem 4:2 och 5:3
Uppdragsgivare
Rosenmark Salem AB
Vår handläggare

Datum

Rev

Emil Davidson

2020-04-09

2020-05-06

1 Objekt
Bjerking AB har på uppdrag av Rosenmark Salem AB utfört en geoteknisk utredning på delar av
fastigheterna Salem 4:2 och 5:3 som underlag för detaljplan. Det undersökta området ligger i
Salems kommun.

Figur 1 Ungefärligt undersökt område markerat med streckad gränslinje. Bild från Lantmäteriets
karttjänst 2020-04-02.
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2 Ändamål
Syftet med uppdraget har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar inför
detaljplan. Nybyggnation av två flerbostadshus i flertalet våningar planeras.
Denna PM utgör underlag för projektering och ingår inte i ett eventuellt
förfrågningsunderlag.

3 Utförda undersökningar
3.1

Geotekniska undersökningar

Resultatet av utförda undersökningar framgår av MUR (markteknisk undersökningsrapport) med
uppdragsnummer 20U0668, dat. 2020-04-09, upprättad av Bjerking AB.

3.2

Övriga underlag

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen:
•

Plankarta Trekanten Samråd 2019-09-30-A3-L.pdf

•

Jordartskarta från SGU, hämtad 2020-03-01

•

Ledningsunderlag från ledningskollen.se

4 Styrande Dokument
Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder), BFS
2013:10, EKS 10.

5 Geoteknisk Kategori
Utredning för grundläggning är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2.

6 Planerade konstruktioner
Planerade konstruktioner utgör av 2 stycken flerbostadshus i flera våningar, planläget framgår
av Figur 2
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Figur 2 Planläge för planerade byggnader

7 Topografi, mark- och geotekniska förhållanden
Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan +27,9 och +33,1. Topografin sluttar mot
sydväst. Marken i området utgörs av grönyta och asfalt.
Jorden består av 1-1,5 m fyllning på ca 4 m lera, på 5-12 m friktionsjord på berg
Fyllning
Fyllningen är blandad och består av sand, silt och grus
Lera
Leran utgörs överst av ca 2 m torrskorpelera och lera med torrskorpekaraktär som med djupet
övergår till lera. Leran är generellt sandig och siltig med förekommande silt- och sandskikt.
Lerans skjuvhållfasthet har härletts från CPT-sondering och fallkonförsök till 200 – 100 kPa i
torrskorpeleran och och 100 – 20 kPa i leran.
Friktionsjord
Friktionsjorden består av överst av silt och finssand. På djupet förväntas jorden övergå i morän.
Lagringstätheten varier genom jordprofilen men benämns i huvudsak som medelfast – fast.
Berg
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Bergets överyta har registrerats i två punkter, men bedöms variera mellan åtminstone 10 – 17
m under befintlig marknivå i området.

8

Grundvatten

Grundvattnets trycknivå i det slutna grundvattenmagasinet under leran har mätts i
grundvattenrör 20B02GVR och 20B13GVR under perioden 2020-03-24 – 2020-04-07.
20B02GVR var torrt vid båda mättillfällena. 20B13GVR var torrt vid första mättillfället, vid det
andra uppmättes en grundvattennivå på +18,78 vilket motsvarar 9,3 m under befintlig markyta.
Tillrinnande markvatten kan skapa mättade förhållanden i friktionsjorden/fyllningen ovan
förekommande lerlager. Detta övre grundvattenmagasin avgränsas undertill av leran som
förhindrar att vattnet infiltreras ned till det undre magasinet.
Grundvattennivån bedöms ligga på en nivå väsentligt under kommande grundläggningsnivåer.
Årliga fluktuationer eller ökade nederbördsmängder beroende av ett förändrat klimat bedöms
inte komma att påverka grundvattennivån på ett sätt som kan ge upphov till negativ påverkan
på det planerade användningsområdet för fastigheten.

9 Schakt- och sättnings- och stabilitetsförhållanden
För befintliga förhållanden råder inga stabilitetsproblem. Inga grundläggningsnivåer är
fastställda framställning av denna handling.
Schaktstabilitet för grundläggning
Tillfälliga grunda schakter ned till ca 2,5 m djup för grundläggning och ledningar kan utföras
utan särskilda åtgärder. Djupa schakter och schakter i närheten trafik bör detaljstuderas av
geotekniker.
På grund av den norra byggnadens placering i en slänt invid trafikerad väg, kan beroende på
vilken grundläggningsnivå som planeras, spont bli aktuellt. Temporära schakter för denna
byggnad behöver detaljstuderas i ett senare skede.
Markstabilitet/bärighet
Innan etablering av exempelvis en mobilkran/betongpumpbil ska geotekniker kontaktas för att
kontrollera att jorden har erforderlig bärförmåga.
Sättningar
Marken i området är inte särskilt sättningskänslig då förekommande lera till största del utgörs av
torrskorpelera och underliggande friktionsjord bedöms vara relativt fast lagrad. Upp till ca 1,0 m
uppfyllnad kan utföras utan risk för skadliga marksättningar.

10 Grundläggning av byggnader
Marken bedöms lämplig för grundläggning av bostäder under förutsättning att
rekommendationer i denna PM följs. Huset föreslås att grundläggas i huvudsak med
pålgrundläggning, mindre komplementbyggnader kan grundläggas med plattgrundläggning.
Pålgrundläggning
Grundläggning föreslås ske med spetsbärande pålar av stål eller betong. Pållängder förväntas
bli 10-17 m.
Plattgrundläggning
Plattgrundläggning ska utföras tjälsäkert.
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11 Grundvattenhantering och länshållning
Schaktarbeten bedöms kunna ske ovanför rådande grundvattenyta.
Schaktbotten kommer utgöras av lågpermeabel jord vilket innebär att tillrinnande vatten och
nederbörd kommer ansamlas i schakten och pumpning av ansamlat vatten kommer då bli
aktuellt. Länshållning av exempelvis nederbörd och tillrinnande markvatten ska förutsättas.
För att undvika tillrinnande vatten från högre belägen mark kan avskärande diken anläggas.

12 Förslag till kompletterande undersökningar
Detaljprojektering av byggnader bör ske i samråd med geotekniker för eventuella behov av
temporära förstärkningsåtgärder vid djupa schakter.
Vid all form av vibrationsalstrande markarbeten ska en riskanalys med avseende på vibrationer
upprättas.

13 Påverkan av ett förändrat klimat
Ökade nederbördsmängder med hänsyn till ett förändrat klimat bedöms inte påverka de
geotekniska riskerna på fastigheten
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Granskad av:

Emil Davidson
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Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik
Uppdragsnamn:
Salem 4:2 och 5:3
Uppdragsgivare
Rosenmark Salem AB
Vår handläggare

Datum

Emil Davidson

2020-04-09

1

Objekt

Mall: VS-14188 Version: 2.0 Status: Godkänd
Markteknisk Undersökningsrapport Stockholm MUR Salem 4_2 och 5_3.docx Sparat: 2020-04-07 17:13

Bjerking AB har på uppdrag av Rosenmark Salem AB utfört en geoteknisk undersökning på
delar av fastigheterna Salem 4:2 och 5:3 som underlag för detaljplan. Det undersökta området
ligger i Salems kommun.

Figur 1: Ungefärligt undersökt område markerat med streckad gränslinje. Bild från Lantmäteriets karttjänst
2020-04-02.
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2

Ändamål

Syftet med uppdraget har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar inför
detaljplan. Nybyggnation av två flerbostadshus planeras.

3

Underlag för undersökningen

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen:

4

•

Plankarta Trekanten Samråd 2019-09-30-A3-L.pdf

•

Jordartskarta från SGU, hämtad 2020-03-01

•

Ledningsunderlag från ledningskollen.se

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
(Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 10. Se tabell 1 - 3.
Tabell 1: Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning
genom borrnings- och utgrävningsmetoder och
grundvattenmätningar;
Del 1: Tekniskt utförande

SS-EN-ISO 22475-1

Geoteknisk fälthandbok.
Allmänna råd och metodbeskrivningar

SGF Rapport 1:2013

CPT - Spetstryckssondering

SS-EN-ISO 22746-1

Hejarsondering

SS-EN-ISO 22476-2:2005

Övriga, ej Europastandarder
SGF Rapport 4:2012

Jord-bergsondering

Tabell 2: Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning

Undersökningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner;
Del 2: Marktekniska undersökningar

SS-EN 1997-2

Geoteknisk fälthandbok.
Allmänna råd och metodbeskrivningar

SGF Rapport 1:2013

Beteckningssystem

SGF och BGS
”Beteckningssystem för
geotekniska utredningar”
2001:2
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5

Geoteknisk kategori

Undersökningar är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 2.

6

Befintliga förhållanden

6.1

Topografi

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan +27,9 och +33,1. Topografin sluttar mot
sydväst.

6.2

Ytbeskaffenhet

Marken i området utgörs av grönyta och asfalt.

6.3

Befintliga konstruktioner

Befintliga konstruktioner utgörs av befintligt flerbostadshus på Salem 4:2 och tillhörande
förrådsbyggnader.

7

Positionering

Utsättning av sonderingspunkter och inmätning av området har utförts av mätansvarig Victoria
Koskela med GPS – instrument och totalstation. Mätningarna har utförts i mätklass B enligt
Geoteknisk Fälthandbok - SGF Rapport 1:2013.
Höjdsystem:
Koordinatsystem:

RH 2000
SWEREF 99 1800

8

Geotekniska fältundersökningar

8.1

Geoteknisk utrustning

Sondering och provtagning har utförts med borrbandvagn utrustad med fältdator för insamling
av undersökningsdata i digitalt format.
Följande borrfordon och sonder har använts:
Borrfordon
•

GM 75 GT nr 111262

•

Geotech 605 nr 15505

CPT-sonder
•

Geotech CPT-sond 4603

•

Envi Memocone CPT-sond 51802

8.2

8.3

Utförda sonderingar
•

3 CPT-sonderingar för utvärdering av jordlagerföljd i lösa jordar.

•

2 jord/bergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta.

•

6 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av
lagrinstäthet i friktionsjord.

•

4 Viktsonderingar för utvärdering av jordlagerföljd i lösa jordar.

Utförda provtagningar

Ostörd provtagning med kolvprovtagare (ST II) utfördes i följande punkter:

Bjerking AB
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•

20B05 på 3 nivåer.

•

20B11 på 4 nivåer.

Störd provtagning utfördes enligt följande:
•

8.4

Provtagning med skruvborr i 3 punkter för störd provtagning samt okulär
jordartsbedömning.

Undersökningsperiod

Geoteknisk sondering och provtagning har utförts under mars månad 2020.

8.5

Fältingenjör

Fältarbetet utfördes av fältgeotekniker Niklas Christell och Daniel Söderberg.

8.6

Provhantering

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013.

9

Geotekniska laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningar har utförts på Bjerkings geolab i Uppsala.

9.1

Utförda undersökningar

Omfattningen av laboratorieundersökningar framgår nedan.
•

17 jordartsklassificering av störda prover har utförts för fastställande av materialtyp och
tjälfarlighetsklass.

•

7 rutinanalyser av ostörda prover för bestämning av jordart, densitet, vattenkvot,
konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet.

9.2

Provförvaring

Skruvprover har förvarats på Bjerkings geolab i provpåsar i +20°C och kolvprover har förvarats i
provtagningstuber i +7°C. Proverna sparas i tre månader från provtagningsdatum.

10 Hydrogeologiska undersökningar
•

Installation av 2 grundvattenrör för kontroll av grundvattnets trycknivå.
Grundvattenrören har installerats i jordlager under förekommande lera. Vattennivån i
röret antas motsvara vattentrycket omkring filterspetsen.

Grundvattenobservationer har utförts i grundvattenrör, 20B02GVR och 20B13GVR som
installerades 2020-03-24 respektive 2020-03-25. Funktionskontroll är utförd på samtliga rör.
Tabell 3: Information om nivå för rörtopp och filternivå.
Grundvattenrör

Rörtopp

Rörlängd inkl filter
[m]

Spetsnivå

Marknivå

20B02GVR
20B13GVR

+33,18
+29,08

11,0
12,64

+22,18
+16,44

+32,18
+28,08

Tabell 4: Registrerade grundvattenobservationer.
Grundvattenrör

Marknivå

Datum

Nivå GVY

Anmärkning

20B02GVR

+32,18

2020-03-24
2020-04-07

-

Rör torrt
Rör torrt

20B13GVR

+29,08

2020-03-25
2020-04-07

18,78

Rör torrt
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11 Sammanställning av härledda värden
11.1 Utvärdering och korrigering
Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från konförsök och vingförsök har korrigerats enligt
rekommendation i SGI Information 3 (SGI, 2007).
Utvärdering av CPT-sonderingar har utförts med datorprogrammet Conrad Version 3.1.1 (SGI,
2006) enligt rekommendation i SGI Information 15 (SGI, 2015).

11.2 Indexegenskaper
Indexegenskaper redovisas i bilaga 1 och bilaga 2 (rutinundersökning av störda och ostörda
prover).

11.3 Odränerad skjuvhållfasthet
Sammanställning av korrigerad odränerad skjuvhållfasthet härledd från CPT-sondering och
fallkonförsök.

0

0

20

Korrigerad odränerad skjuvhållfasthet [kPa]
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

1
2
Kv 20B05
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Kv 20B11
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4
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CPT 20B15

6
7
8
9
10
Figur 2 Härledda värden för korrigerad odränerad skjuvhållfasthet

11.4 Friktionsvinkel
Friktionsvinkel utvärderad från viktsondering (Figur 3) och hejarsondering (Figur 4).
Utvärderingen är utförd enligt Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner-TK Geo 13.
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Figur 3 Härledda värden för friktionsvinkel utvärderad från viktsondering
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Figur 4 Härledda värden för friktionsvinkel utvärderad från hejarsondering

11.5 Deformationsegenskaper
E-modul utvärderad från viktsondering (Figur 5) och hejarsondering (Figur 6). Utvärderingen är
utförd enligt Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner-TK Geo 13.
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Figur 5 Härledda värden för E-modul utvärderad från viktsondering
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Figur 6 Härledda värden för E-modul utvärderad från hejarsondering

12 Värdering av undersökning
12.1 Generellt
Det bedömdes inte som möjligt att göra CRS-försök på upptagna kolvprover.
I övrigt har inga avvikelser rapporterats.

13 Redovisning
Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt SGF/BGS beteckningssystem
version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (dat. 2016-11-01) enligt SS-EN ISO
14688-1.
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13.1 Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Jordprovsanalys störda prover (3 sidor)
Jordprovsanalys ostörda prover rutinanalyser (7 sidor)
Utvärderade CPT-sonderingar (18 sidor)

13.2 Ritningar
Ritning

Innehåll

Skala

Datum

G-10-1-01

Planritning

1:200

2020-04-09

G-10-2-01

Sektion

1:100/1:200

2020-04-09

G-10-2-02

Sektion

1:100/1:200

2020-04-09

Bjerking AB

Granskad av

Emil Davidson
010-211 53 58
Emil.davidson@bjerking.se

Tomas Schedwin
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Bilaga 1 Jordprovsanalys störda prover Sida 1 av 3

Laboratorieförsök
| Geoteknik | Uppdrags№ 1
Jord- och Berglaboratorium

20U0668

Laboratorieundersökning
Provresultat
Salem 4:2 och 5:3

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Bilaga 1 Jordprovsanalys störda prover Sida 2 av 3

Uppdragsnamn

Salem 4:2 och 5:3

Provtagningsdatum

Prov inkom

Uppdragsnummer

2020-03-24

2020-03-25

20U0668

Lab-undersökning

Undersökningen utförd av

2020-03-26

Uppdragsgivare/Beställare

CEG

Provtagningsutrustning

Rosenmark Salem AB
Sektion/
Sond-pkt

Djup
[m]

Okulär benämning

Skruvprovtagare
ρA

20B08

20B10

Vattenkvot [%]

WL

Glödförlust

[%]

[%]

Mtrl/Tjl

B

[ton m-3]
20B01

Kontrollerad

𝑾

max

min

Anmärkning

0,0 -

0,8

Brun, FYLLNING av något grusig siltig sand,
Mg[(gr), si, sa]

0,8 -

1,7

Brun, LERA med sandiga lerskikt och många
siltskikt, [Cl sale )si(]

5A/4

1,7 -

4,0

Brun, sandig siltig LERA, [sasiCl]

5A/4

0,3 -

1,0

Brun, FYLLNING av grusig siltig mulljordshaltig
sand, Mg[gr, si, hu, sa]

3B/2

1,0 -

1,9

Gråbrun, något siltig SAND, [(si)Sa]

1,9 -

4,4

Brun, sandig lerig SILT med enstaka gruskorn,
[saclSi]

5A/4

4,4 -

5,7

Grå, LERA med sandkorn, [Cl]

4B/3

5,7 -

7,2

Brungrå, något sandig lerig SILT med siltskikt,
[(sa)clSi si]

5A/4

7,2 -

8,0

Brun, något sandig något siltig FINSAND,
[(sa)(si)FSa]

2/1

8,0 -

10,0

Brun, FINSAND, [FSa]

2/1

0,0 -

0,2

Brun, siltig sandig MULLJORD med växtdelar,
[sisaHu pr]

6A/3

0,2 -

1,0

Brun, något grusig sandig SILT med enstaka
växtdelar, [(gr)saSi (pr)]

5A/4

1,0 -

2,0

Brun, TORRSKORPELERA, [Cldc]

4B/3

2,2 -

4,0

Brungrå, något siltig LERA, [(si)Cl]

4B/3

4,0 -

5,1

Brungrå, något siltig LERA med sand- och siltskikt,
[(si)Cl sa si]

5A/4

5,1 -

6,0

Brun, lerig SILT med tjocka sandskikt, [clSi )sa(]

5A/4

6,0 -

6,5

Brun, SILT med sandkorn, [Si]

5A/4

6,5 -

8,0

Brun, siltig FINSAND, [siFSa]

4A/3

Notering
ρA, skrymdensiteten handpackad i cylinder
(ρÁ), handpackad i cylinder <50 cm3
𝑾, vattenkvoten, medelvärdet för två värden.
WL, konflytgränsen
Glöd-förlustB, glödgningsförlust
Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjälfarlighetsklass.

2020-03-27, KGY

3B/2

2/1
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Arbetssätt/Metodbakgrund
Laboratorieförsöken har utförts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som
noterats under ”Anmärkning” i resultatrapporten.

Styrande dokument
Gällande standard och styrande dokument, se Tabell 1, BFS 2013:10, EKS 9. I de fall värden för
tolerans och/eller medelfel redovisats baseras dessa på metodbeskrivning från std eller ex SGF
labanvisning alt bedömd storhet från ingående mätmetoder. Om laboratorieförsöket ger ett värde
som avviker från angiven tolerans, eller om försöket utförts med ngn anomali redovisas detta i
”Anmärkning”.
Tabell 1

Standard eller annat styrande dokument för laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod enligt standard eller annat
styrande dokument
Jordartsbenämning och klassificering enligt

SS-EN ISO 14688-1+2

Skrymdensitet enligt

SS-EN ISO 17892-2

Vattenkvot enligt

SS-EN ISO 17892-1

Flytgräns enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt

SS-EN ISO 17892-12,
SGF Notat 1:2018

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt

AMA 17, CE Fyllning,
lager i mark m m

Glödgningsförlust enligt

SS 27105

Jordartsförkortningar enligt SGF Berg och jord
beteckningsblad (2016)

Tolerans för dubbelprov: om skillnaden m/n värdena är större
än 5 % av Wmedel då Wmedel > 40 %, eller om skillnaden mellan
värdena är > 2 procentenheter när medelvärdet är
< 40 % utförs en kompletterande bestämning. Vattenkvoten
redovisas med medelvärde, samt max- och minvärde.
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Jord- och Berglaboratorium

20U0668

Laboratorieundersökning
Provresultat
Salem 4:2 och 5:3

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se
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Projektnamn, plats, adress:

Provtagningsdatum

Prov inkom

Lab-undersökning

Uppdragsnr

Salem 4:2 och 5:3

2020-03-24--25

2020-03-25

2020-03-26--31

20U0668

Uppdragsgivare/Beställare

Provtagningsutrustning

Undersökningen utförd av:

Kontrollerad:

Rosenmark Salem AB

Stdkv ll.ø 50mm

KGY & ARS

2020-04-01, CEG

Provning med fallkon
Sektion/
Sond-pkt

Djup

A

Provhylsa

Benämning

ρ

id

Okulär klassificering

[ton m-3]

𝑾

1,76*

45,0*

1,80

50,6

[m]

20B05

20B11

B

Ö

Bjerking S 503

M

2,0 Bjerking S 550

Brungrå, siltig
TORRSKORPELERA med tunna
sandskikt, [siCldc (sa)]

Vattenkvot
[%]
max

min

WP

WL

Konintryck (i)

𝒊

Kon

[%]

[%]

[mm]

[mm]

[g/°]

Omrörd
Kon
𝒊
[mm]

[g/°]

Odränerad
Skjuv-hållfasthet

Glödförlust

cufc

curfc

St

[kPa]

[kPa]

[]

Anmärkning
Mtrl/Tjl

[%]

Densitet bestämd av ej fylld hylsa,
vattenkvot bestämd av ett prov.
50,7

50,6

63

4,3

3,6

4,5

4,1

400/30

6,9

100/30

232

20,7

11

5A/4

U

Bjerking 1418

1,89

38,9*

Vattenkvot bestämd av ett prov.

Ö

Bjerking 1400

1,74

33,1*

Vattenkvot bestämd av ett prov.

1,84

50,6

1,89

37,4*

M

3,0 Bjerking 1401

U

Bjerking 1402

Ö

Bjerking 1331

Brungrå, siltig
TORRSKORPELERA med tunna
sandskikt, [siCldc (sa)]

Brun, siltig LERA med tjocka
sandskikt, [siCl )sa(]

52,0

4,0 Bjerking 1332

2,13*

40,7* 50,2

U

Bjerking 1333

1,95

32,0*

Ö

Bjerking 1367

1,78*

37,6*

M

2,0 Bjerking 1368

1,83

37,6

U

Bjerking 1369

1,82

42,8*

Ö

Bjerking 1370

1,82*

50,8*

1,85

37,3* 47,2

Brun, finsandig siltig
TORRSKORPELERA med tunna
siltskikt, [fsasiCldc (si)]

56

5,6

6,1

5,4

5,7

400/30

10,7

100/30

120

8,6

14

5A/4
Vattenkvot bestämd av ett prov.

M

Brungrå, siltig
TORRSKORPELERA med tunna
siltskikt, [siCldc (si)]

49,1

30,1

26

9,4

7,1

8,0

8,2

400/30

12,9

60/60

59

0,9

66

5A/4

Tom
Densitet bestämd av ej fylld hylsa,
Vattenkvot bestämd av 3 delprov
Vattenkvot bestämd av ett prov.
Densitet bestämd av ej fylld hylsa,
vattenkvot bestämd av ett prov.

38,4

36,7

65

3,2

3,6

4,8

3,9

400/30

10,7

400/30

264

34,3

8

5A/4
Vattenkvot bestämd av ett prov.
Densitet bestämd av ej fylld hylsa,
vattenkvot bestämd av ett prov.

M

3,0 Bjerking 1371

U

Bjerking 1372

1,87

35,5*

Vattenkvot bestämd av ett prov.

Ö

Bjerking 1433

1,76

41,8*

Vattenkvot bestämd av ett prov.

1,87

37,8* 42,9

1,83*

49,3*

1,93*

25,3*

1,92

37,3* 50,2

1,93

24,3*

M

4,0 Bjerking 1434

U

Bjerking 1435

Ö

Bjerking 1436

M

5,0 Bjerking 1437

U

Bjerking 1438

Brungrå, något finsandig siltig
LERA med tunna siltskikt,
[(fsa)siCl (si)]

Brungrå, siltig LERA med
finsandskikt, [siCl fsa]

31,1

34,0

50

42

5,1

13,1

5,6

13,3

6,5

13,5

5,7

13,3

400/30

400/30

5,9

8,9

60/60

60/60

119

22

4,2

1,8

28

12

5A/4

5A/4

Vattenkvot bestämd av 3 delprov

Vattenkvot bestämd av 3 delprov
Densitet bestämd av ej fylld hylsa,
vattenkvot bestämd av ett prov.
Densitet bestämd av ej fylld hylsa,
vattenkvot bestämd av ett prov.

24,6

35

12,4

10,4

9,7

10,8

400/30

10,7

60/60

33

1,3

26

5A/4

Vattenkvot bestämd av 3 delprov
Vattenkvot bestämd av ett prov.

Noteringar nästa blad
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Notering
A, provhylsa. Överhylsa, Mellanhylsa, Underhylsa
B, Hela provhylsans innehåll

𝑾, vattenkvoten, medelvärdet för två värden.
WP, plasticitetsgränsen
WL, konflytgränsen

*, avvikelse för metoden
ρ, skrymdensiteten
𝒊, medelvärdet för fallkonens sjunkning.
i, fallkonens sjunkning

cufc, okorrigerad odränerad skjuvhållfasthet
curfc, okorrigerad omrörd odränerad skjuvhållfasthet
St, sensitivitet
Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjälfarlighetsklass.

C, När medelvärdet för vattenkvoten är större än 40 % och om skillnaden mellan värdena är större än 5 % av 𝑊 tas ytterligare ett prov för vattenkvot. Medelvärdet för vattenkvoten baseras då på 3 delprover. När
medelvärdet för vattenkvoten är mindre än 40 % och om skillnaden mellan värdena är större än 2 procentenheter, tas ytterligare ett prov för vattenkvot. Medelvärdet för vattenkvoten baseras då på 3 delprover.

I Bilagan redovisas fotografier på prover från undersökt material

Bjerking AB
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Arbetssätt/Metodbakgrund
Laboratorieförsöken har utförts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som
noterats under ”Anmärkning” i resultatrapporten.
I Bilaga redovisas fotografier på tvärsnitt av jordprover från provhylsor som delats longitudinellt.

Styrande dokument
Gällande standard och styrande dokument, se Tabell 1, BFS 2013:10, EKS 9. I de fall värden för
tolerans och/eller medelfel redovisats baseras dessa på metodbeskrivning från standard eller ex
SGF labanvisning alternativt bedömd storhet från ingående mätmetoder. Om laboratorieförsöket
ger ett värde som avviker från angiven tolerans, eller om försöket utförts med någon anomali
redovisas detta i ”Anmärkning”.
Tabell 1

Standard eller annat styrande dokument för laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod enligt

standard eller annat styrande
dokument

Jordartsbenämning och klassificering enligt

SS-EN ISO 14688-1+2

Skrymdensitet enligt

SS-EN ISO 17892-2

Vattenkvot enligt

SS-EN ISO 17892-1

Plasticitetsgräns enligt

SS-EN ISO 17892-12

Flytgräns enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt

SS-EN ISO 17892-12, SGF Notat
1:2018

Odränerad skjuvhållfasthet enl. fallkonmetoden enligt

SS 27125

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt

AMA 17, CE Fyllning, lager i mark
mm

Glödgningsförlust enligt

SS 27105

Jordartsförkortningar enligt SGF Berg och jord
beteckningsblad (2016)

Skrymdensiteten bestämd på i första hand kolv, det vill säga
c:a 333,8 cm3. Normalt medelfel c:a ± 2 % av bestämd
skrymdensitet.

Tolerans för dubbelprov: om skillnaden m/n värdena är större
än 5 % av Wmedel då Wmedel > 40 %,
eller om skillnaden mellan värdena är > 2 procentenheter när
medelvärdet är < 40 % utförs en kompletterande
bestämning. Vattenkvoten redovisas med medelvärde, samt
max- och minvärde.

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Bilaga 1
Fotografier på tvärsnitt av jordprover, se Figur 1 till Figur 7.

Figur 1
Borrpunkten, 20B05, 2,0 m, Jordprovet i övre delen av
mellanhylsan delad longitudinellt provhylsan med id Bjerking S 550.

Figur 2
Borrpunkten, 20B05, 3,0 m, Jordprovet i övre delen av
mellanhylsan delad longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1401.

Figur 3
Borrpunkten, 20B05, 4,0 m, Jordprovet i övre delen av
mellanhylsan delad longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1332.

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Figur 4
Borrpunkten, 20B11, 2,0 m, Jordprovet i övre delen av
mellanhylsan delad longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1368.

Figur 5
Borrpunkten, 20B11, 3,0 m, Jordprovet i övre delen av
mellanhylsan delad longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1371.

Figur 6
Borrpunkten, 20B11, 4,0 m, Jordprovet i övre delen av
mellanhylsan delad longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1434.

Bjerking AB
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Figur 7
Borrpunkten, 20B11, 5,0 m, Jordprovet i övre delen av
mellanhylsan delad longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1437.

Bjerking AB
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7.5
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0
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Start djup
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0

10

my
30.21 m
Fy
Normal
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Nivå vid referens
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Geometri
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter Bq
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Projekt nr
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D
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0
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1.00 m

Klassificering
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Nivå vid referens
Grundvattenyta
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x

x
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x
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x
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Utvärderare
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Projekt
Projekt nr
Plats
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Datum
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Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
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300 0

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Djup (m)
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Nivå vid referens
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Startdjup
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C P T - sondering
Projekt

Salem 4:2 och 5:3
20U0668

Plats

Salem

Borrhål

20B05
2020-03-25

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

1.00 m
1.00 m
7.92 m
6.00 m
my
30.21 m

Kalibreringsdata
Spets
4603
Datum
Areafaktor a
0.000
Areafaktor b
0.000
Skalfaktorer
Portryck
Område Faktor

Förborrat material
Fy
Geometri
Normal
Vätska i filter
Operatör
Niklas Christell
Utrustning
CPTU
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

Friktion
Område Faktor

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Spetstryck
Område Faktor

Före
Efter
Diff

Portryck
268.70
267.60
-1.10

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
125.00
124.80
-0.20

Spetstryck
7.15
7.13
-0.02

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
6.00

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0.00
1.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
5.00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1.80
1.85
0.50
1.87
0.42
1.92
0.35

Jordart
safsiLet (_si_)
(saf)siLe (_si_)
siLe _saf_

Anmärkning
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C P T - sondering

Sida 1 av 1
Plats
Borrhål
Datum

Projekt
Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Djup (m)
Från
Till
0.00
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60

1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80

ρ wL
Klassificering

t/m3

Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
siLe _saf_
siLe _saf_
siLe _saf_
siLe _saf_
siLe _saf_
Si Med
Si Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

1.80
0.00
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.87
1.87
1.87
1.87
1.87
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.80
1.80
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
2.00
2.00
2.00
1.90
1.90
1.90
1.90

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

Salem
20B05
2020-03-25

τfu

φ

σvo

σ'vo

σ'c

kPa

o

kPa

kPa

kPa

((115.5))
((101.1))
((93.7))
((104.4))
((104.0))
62.0
60.9
73.7
63.7
52.2
38.7
36.6
65.5
98.9
183.2
82.6
68.4
200.8
89.6
234.8
((274.7)) (34.1)
((178.6)) (32.1)
35.9
36.6
34.8
36.1
36.7
36.9
36.9
37.0
36.4
36.2
36.2
35.0

8.8
17.7
19.3
22.7
26.0
29.3
32.7
36.1
39.8
43.4
47.0
50.7
54.3
58.0
61.7
65.3
69.0
72.7
76.5
80.2
84.0
87.8
91.4
95.0
98.6
102.3
106.0
109.8
113.5
117.3
121.3
125.2
129.0
132.7
136.5
140.2

8.8
17.7
19.3
22.7
26.0
29.3
32.7
36.1
485.4
39.8
463.4
43.4
574.6
47.0
469.6
50.7
359.7
54.3
267.3
58.0
245.5
61.7
500.4
65.3
824.8
69.0 1758.8
72.7
706.4
76.5
550.8
80.2 2091.4
84.0
754.2
87.8 2487.5
91.4
95.0
98.6
102.3
106.0
108.8
110.5
112.3
114.3
116.2
118.0
119.7
121.5
123.2

OCR

ID

E

MOC

MNC

%

MPa

MPa

MPa

7.0
6.2
5.8
6.4
6.4

8.5
7.4
6.9
7.7
7.7

6.8
6.0
5.5
6.2
6.2

15.9
10.8
25.8
31.9
21.4
29.8
35.8
37.7
38.5
39.8
34.8
33.5
33.8
25.4

20.4
13.4
34.3
43.1
28.0
40.0
48.9
51.6
52.8
54.8
47.3
45.4
46.0
33.8

16.3
10.7
27.4
34.5
22.4
32.0
39.1
40.6
41.1
41.9
37.9
36.4
36.8
27.0

13.43
11.65
13.24
9.98
7.10
4.92
4.23
8.12
12.63
25.49
9.72
7.20
26.06
8.98
28.34

56.4
62.4
49.5
59.4
64.9
66.2
66.6
67.5
63.1
61.7
61.8
52.8
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Bjerking
Niklas Christell

Projekt
Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

1.00 m
1.00 m
7.92 m
6.00 m
my
30.21 m

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens
0

2
0

0

4
100
100

8
200
200

Salem

Borrhål

20B05
2020-03-25

Datum

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr
6

Plats

10

12
300
300

Fy
Normal

CPTU
4603
14

x Portryck registrerat vid sondering
16

18

20 q,MPa

400
400

u,kPa
500 f,kPa 0

Lutning (grader)
5
10

15

0.0
0.5

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt MPa
Registrerat spetstryck, qc MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

Djup (m)

4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
J:\2020\20U0668\G\CPT\20B05.CPW

Djup (m)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0

1

1.61 m
1.61 m
4.45 m
5.00 m

Spetstryck qt (MPa)
2
3
4

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

5

0

10

my
28.43 m
Fy
Normal

Friktion ft (kPa)
20
30

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri
40

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

50

Uo

Uo

Uo

Uo

∆U

∆U

∆U

∆U

Portryck u, uo, ∆u (kPa)
0
500

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
CPTU
Sond nr
51802

∆U

0

Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Salem
20B14
20200325

Friktionskvot Rft (%)
Portrycksparameter Bq
2
4
6 0.00
0.05

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

2020-04-02

J:\2020\20U0668\G\CPT\20B14.CPW

Lutning (grader)
0
5
10
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Djup (m)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

M

L

Si

L

Med

M

L

Cl

Si

Cl

Si

OC

OC

HOC

0

my
28.43 m
5.00 m
1.61 m

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup
1.61 m
Fy
CPTU
Normal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
50
100
150
200
250
300 0

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

x

x

2

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Friktionsvinkel (o)
Relativ lagringstäthet ID (%)
20
40
60 0
20
40
60
80 0

Utvärderare
TSN
Datum för utvärdering 2020-04-02

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

4

+

o

x

10

+x

o

12

o

14

J:\2020\20U0668\G\CPT\20B14.CPW

+x

o

+x

+x empiri
o
Svensk
Lunne, överkonsoliderad
Lunne,
normalkonsoliderad
+x
o

Modul (MPa)
6
8

Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Salem
20B14
20200325

2020-04-02
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Djup (m)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

M

L

Si

L

Med

M

L

Cl

Si

Cl

Si

OC

OC

HOC

0

my
28.43 m
5.00 m
1.61 m

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

10

20

30

40

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri
Effektivtryck (kPa)
50
60
70

1.61 m
Fy
CPTU
Normal
80

90

100

110

120

Utvärderare
TSN
Datum för utvärdering 2020-04-02

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

130

140 0

x

x

x
x
x

x

x

x

x

Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Salem
20B14
20200325

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))
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Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
100
200
300
400
500
600

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

2020-04-02
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C P T - sondering
Projekt

Salem 4:2 och 5:3
20U0668

Plats

Salem

Borrhål

20B14
20200325

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

1.61 m
1.61 m
4.45 m
5.00 m
my
28.43 m

Kalibreringsdata
Spets
51802
Datum
Areafaktor a
0.690
Areafaktor b
0.006
Skalfaktorer
Portryck
Område Faktor

Förborrat material
Fy
Geometri
Normal
Vätska i filter
Operatör
Daniel Söderberg
Utrustning
CPTU
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

Friktion
Område Faktor

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Spetstryck
Område Faktor

Före
Efter
Diff

Portryck
0.00
19.90
19.90

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
0.00
-0.20
-0.20

Spetstryck
0.00
0.07
0.07

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
5.00

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0.00
1.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1.80
1.80
0.65
1.85
0.50
1.87
0.42
0.35
1.92

Jordart

Anmärkning
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C P T - sondering

Sida 1 av 1
Plats
Borrhål
Datum

Projekt
Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Djup (m)
Från
Till
0.00
1.00
1.61
1.81
2.01
2.21
2.41
2.61
2.81
3.01
3.21
3.41
3.61
3.81
4.01
4.21

1.00
1.61
1.81
2.01
2.21
2.41
2.61
2.81
3.01
3.21
3.41
3.61
3.81
4.01
4.21
4.33

ρ wL
Klassificering

t/m3

Si L
Si L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si Med
Si L
Cl M
Si L

1.80
0.00
1.70
1.70
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.87
1.87

HOC
HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

OC

0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.42
0.42

Salem
20B14
20200325

τfu

φ

σvo

σ'vo

σ'c

kPa

o

kPa

kPa

kPa

8.8
23.0
30.0
33.4
36.9
40.4
44.0
47.5
51.0
54.6
58.1
61.8
65.3
68.9
72.7
75.6

8.8
23.0
30.0
33.4
36.9
40.4
44.0
47.5
51.0
54.6
58.1
61.8
65.3
68.9
72.7
75.6

((136.4))
((125.8))
74.4
74.1
62.3
66.3
61.5
55.7
50.4
54.3
((176.1)) (33.7)
((133.9))
69.7
((159.7)) (32.9)

522.7
508.3
400.4
424.2
379.7
382.4
332.5
359.2

518.7

OCR

ID

E

MOC

MNC

%

MPa

MPa

MPa

8.2
7.6

10.0
9.3

8.0
7.4

10.5
8.2

13.1
10.1

10.5
8.0

9.7

12.0

9.6

14.17
12.57
9.11
8.93
7.44
7.01
5.72
5.81

7.13
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Bjerking
Daniel Söderberg

Projekt
Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

1.61 m
1.61 m
4.45 m
5.00 m
my
28.43 m

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens
0

2
0

0

4
100
100

8
200
200

Salem

Borrhål

20B14
20200325

Datum

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr
6

Plats

10

12
300
300

Fy
Normal

CPTU
51802
14

x Portryck registrerat vid sondering
16

18

20 q,MPa

400
400

u,kPa
500 f,kPa 0

Lutning (grader)
5
10

15

0.0
0.5

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt MPa
Registrerat spetstryck, qc MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

Djup (m)

4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
J:\2020\20U0668\G\CPT\20B14.CPW

Djup (m)

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0

2

2.00 m
2.00 m
5.12 m
6.00 m

Spetstryck qt (MPa)
4
6
8

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

10 0

50

my
28.35 m
Fy
Normal

Friktion ft (kPa)
100
150
200

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

250

U
o
∆U

∆U

Uo

∆U

Uo

Uo

Uo

0

∆U

∆U

∆U

Portryck u, uo, ∆u (kPa)
500

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
CPTU
Sond nr
4603
0

Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Salem
20B15
2020-03-27

Friktionskvot Rft (%)
Portrycksparameter Bq
2
4
6 0.0
0.2
0.4

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

2020-04-02
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Lutning (grader)
0
1
2
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Djup (m)

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

siLe _saf_

(saf)siLe (_si_)

safsiLet (_si_)

0

my
28.35 m
6.00 m
2.00 m

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup
2.00 m
Fy
CPTU
Normal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
50
100
150
200
250
300 0

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Relativ lagringstäthet ID (%)
Friktionsvinkel (o)
5
10
15 0
5
10
15
200.000

Utvärderare
TSN
Datum för utvärdering 2020-04-02

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

+

o

x

0.010

J:\2020\20U0668\G\CPT\20B15.CPW

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

Modul (MPa)
0.005

Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Salem
20B15
2020-03-27

2020-04-02
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Djup (m)

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

siLe _saf_

(saf)siLe (_si_)

safsiLet (_si_)

0

my
28.35 m
6.00 m
2.00 m

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

o

o
o

o
o

o

Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Salem
20B15
2020-03-27

x

x

x

x

x

o
x

x

o

x

x

x

x
x
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x

Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
50
100
150
200
250
300

x

0

o

o

2500

x

o

2000

Utvärderare
TSN
Datum för utvärdering 2020-04-02

Effektivtryck (kPa)
1000
1500

2.00 m
Fy
CPTU
Normal

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

o

o

o

o

500

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

2020-04-02
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C P T - sondering
Projekt

Salem 4:2 och 5:3
20U0668

Plats

Salem

Borrhål

20B15
2020-03-27

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

2.00 m
2.00 m
5.12 m
6.00 m
my
28.35 m

Kalibreringsdata
Spets
4603
Datum
Areafaktor a
0.858
Areafaktor b
0.000
Skalfaktorer
Portryck
Område Faktor

Förborrat material
Fy
Geometri
Normal
Vätska i filter
Operatör
Niklas Christell
Utrustning
CPTU
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

Friktion
Område Faktor

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Spetstryck
Område Faktor

Före
Efter
Diff

Portryck
268.10
265.80
-2.30

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
124.60
124.60
0.00

Spetstryck
7.13
7.08
-0.04

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
6.00

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0.00
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
5.00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1.80
1.85
0.50
1.87
0.42
1.92
0.35

Jordart
safsiLet (_si_)
(saf)siLe (_si_)
siLe _saf_

Anmärkning
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C P T - sondering

Sida 1 av 1
Plats
Borrhål
Datum

Projekt
Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Djup (m)
Från
Till
0.00
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00

ρ wL
Klassificering

t/m3

safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
safsiLet (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
(saf)siLe (_si_)
siLe _saf_
siLe _saf_
siLe _saf_
siLe _saf_
siLe _saf_

1.80
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.87
1.87
1.87
1.87
1.87
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

Salem
20B15
2020-03-27

τfu

φ

σvo

σ'vo

σ'c

kPa

o

kPa

kPa

kPa

17.7
37.1
40.8
44.4
48.0
51.6
55.3
59.0
62.6
66.3
70.0
73.7
77.5
81.2
85.0
88.8

17.7
37.1
474.7
40.8
512.0
44.4
427.3
48.0
387.1
51.6
305.8
55.3
414.9
59.0
404.4
62.6
438.1
66.3
759.8
70.0
749.3
73.7
668.4
77.5
960.8
81.2 2425.7
85.0 1802.6
88.8 2193.4

61.3
66.3
58.4
54.8
46.0
55.2
54.8
59.1
92.8
92.8
79.2
107.0
226.6
180.3
212.8

OCR

ID

E

%

MPa

MOC

MNC

MPa

MPa

12.78
12.56
9.63
8.06
5.92
7.50
6.86
6.99
11.46
10.71
9.07
12.40
29.86
21.21
24.71

J:\2020\20U0668\G\CPT\20B15.CPW

Bilaga 3 Utvärderade CPT-sonderingar Sida 18 av 18
2020-04-02

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Salem 4:2 och 5:3
20U0668
Bjerking
Niklas Christell

Projekt
Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

2.00 m
2.00 m
5.12 m
6.00 m
my
28.35 m

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens
0

2
0

0

4
100
100

8
200
200

Salem

Borrhål

20B15
2020-03-27

Datum

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr
6

Plats

10

12
300
300

Fy
Normal

CPTU
4603
14

x Portryck registrerat vid sondering
16

18

20 q,MPa

400
400

u,kPa
500 f,kPa 0

Lutning (grader)
5
10

15

0.0
0.5

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt MPa
Registrerat spetstryck, qc MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

Djup (m)

4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
J:\2020\20U0668\G\CPT\20B15.CPW

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Dnr PEX/2018:35
2020-09-16

,
,

Granskningsutlåtande
- Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten), plan nr 83-22
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Vilka har yttrat sig?
Yttranden under samrådstiden
Utan erinran
Remissinstanser inom kommunen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Med synpunkter
Remissinstanser inom kommunen
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Remissinstanser utom kommunen
Lantmäteriet
Länsstyrelsen
Trafikförvaltningen
Trafikverket
Södertörns brandförsvarsförbund
SRV återvinning ab
SYVAB
Södertörns fjärrvärme ab
Hyresgästföreningen
PostNord
Skanova
Vattenfall Eldistribution ab

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

Remissinstanser inom kommunen
Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU):
Samrådsyttrande: Gatuenheten är positiva till att planlägga förbud mot körbar förbindelse längs
delar av Söderby Gårds Väg och Sanatorievägen med tanke på att säkra ett framtida trafiksäkert
område. Det är viktigt att servitutet mellan fastighet del av Salem 5:3 och fastigheten Salem 4:1
upprättas så att in- och utfartsmöjligheten till parkeringen bistår och inga andra in/utfarter behöver
anläggas. Gatuenheten anser att parkeringstalen är rimliga med tanke på den närhet som finns till
busshållplats samt de väl utbyggda cykelvägarna i området.
Gatuenheten har inget att erinra planförslaget för detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten).
VA-enheten har inget att erinra planförslaget för detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten).
Granskningsyttrande: Gatuenhetens yttrande
Till skillnad från tidigare förslag så har en del av utfartsförbudet längs Söderby gårds väg tagits bort
vilket öppnar en möjlighet att skapa en ny in/utfart till den nya parkeringen väster om den befintliga
parkeringen på Salem 4:1 (5). Detta skulle i så fall innebära totalt tre stycken in/utfarter nära
varandra mot Söderby gårds väg vilket är acceptabelt men inte bästa lösning.
Gatuenheten anser därför att det är önskvärt att Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten) och
Salem 4:1 och del av Salem 5:3 samordnar in/utfart till respektive parkering. Det är möjligt för
fastigheterna att samordna infart genom parkeringen på Salem 4:1 (3) eller stänga befintlig infart till
Salem 4:1 och istället ordna en gemensam infart väster om parkeringen på Salem 4:1 (5). Något av
dessa alternativ skulle ge en bättre trafiksäkerhet då det enbart blir två in/utfarter nära varandra.
Gatuenheten anser att parkeringstalen är rimliga med tanke på den närhet som finns till
busshållplats samt de väl utbyggda cykelvägarna i området.
I övrigt har gatuenheten inget att erinra i planförslaget för detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem
5:3 (Trekanten).
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VA-enheten har inget att erinra i planförslaget för detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3
(Trekanten).

Kommentar: Synpunkterna har noterats. Målsättningen är att endast två infarter ska anordnas.

Remissinstanser utom kommunen
Lantmäteriet
Samrådsyttrande:
1. Lantmäteriet ställer sig frågande till att så stor del av området enligt planförslaget ska
reserveras för gemensamhetsanläggning. Vidare kan tolkningen av planförslaget underlättas
om ändamål på gemensamhetsanläggningen anges, vilket dock inte är obligatoriskt.
2. Lantmäteriet anser inte att redovisningen i planbeskrivningen uppfyller villkoren i 4 kap. 33 §
PBL gällande att det i planbeskrivningen ska framgå om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana
avtal.
3. Det bör framgå av den ekonomiska redovisningen i genomförandedelen att fastighetsägaren
under vissa förutsättningar kan ha rätt till ersättning gällande införandet av rivningsförbud
enligt 14 kap. 7 § PBL.
4. Lantmäteriet anser att genomförandedelen i högre uträckning än vad som nu är fallet bör
belysa de ersättningsfrågor som aktualiseras av de rättighetsupplåtelser (servitut,
ledningsrätt och upplåtelse av utrymme för gemensamhetsanläggning) som krävs för att
genomföra planen.
Granskningsyttrande: Enligt Boverkets allmänna råd för färgläggning av planbestämmelser i
plankartan bör användningen H detaljhandel och K kontor ges brun färg.
Utfartsförbud mot allmän plats bör redovisas i plankartan i form av en remsa av allmän plats där
förbudet gäller, då planbestämmelsen "går in på" den allmänna platsen och i teorin reglerar yta
utanför detaljplanen som inte redovisas.
Två planbestämmelser för nockhöjd är redundant.
Kommentar: Ett g-område har tillförts planen för att säkerställa nyttjande och förvaltning av de
gemensamma anläggningarna inom planområdet. Den befintliga fastigheten Salem 4:2 och den
nybildade fastigheten kommer att dela anläggningar såsom gård, parkering och dagvattenhantering.
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Ett marköverlåtelseavtal kommer att tecknas mellan kommunen och bolaget i samband med
antagande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har förtydligats.
Information om rätten till ersättning enligt 14 kap. 7 § PBL har lagts till under genomförandefrågor i
planbeskrivningen.
Enligt Boverkets allmänna råd (1.2.3 Kombinationer av användningar – 4 kap. 30 och 32 § PBL) s ka den
huvudsakliga användningens färg tillämpas alternativt att den användningen som kommer först i
bokstavsordning på plankartan avgöra färgläggningen. Den primära användningen inom
användningsområderna där planbestämmelserna K och H införts är B - Bostäder, varför inte brun
färg används.
Övriga synpunkter har noterats och planbeskrivningen har förtydligats.
Länsstyrelsen
Samrådsyttrande: Dagvatten och MKN
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen kan innebära att miljökvalitetsnormer
för vatten inte följs eller att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet, med hänsyn till geoteknik eller risken för översvämning.
Kommunen behöver förtydliga vilka av de föreslagna dagvattenlösningarna som ska anläggas inom
planområdet, dess placering och hur de ska utformas med avseende på infiltration. Det är t ex inte
tydligt om de i dagvattenutredningen föreslagna makadamdikena/magasinen ska anläggas och om
de är med i bedömningen.
Kommunen bör i planbeskrivningen beskriva även den grundvattenförekomst som är belägen inom
planområdet.
Då planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Uttran behöver kommunen i
planbeskrivningen visa att infiltration av dagvatten inte riskerar att påverka förekomstens status
negativt. Vid större regn förväntas lågpunkt inom planområdet hantera tillrinning även från
intilliggande områden.
De dagvattenlösningar som föreslås behöver skötas regelbundet för att ha avsedd effekt och det är
bra om kommunen i planbeskrivningen visar att de uppmärksammat skötselbehovet.
Översvämning
Länsstyrelsen anser att dagvattenutredningen kan användas som underlag till planförslaget gällande
ett 100-årsregn med klimatfaktor. Dock har slutsatser och förslag i utredningen inte fullt ut beaktats i
planförslaget. Vidare behöver kommunen ange i planbeskrivningen vad som ska göras, snarare än att
ge förslag på hur det går att göra.
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Ett förslag på hur dagvatten ska ledas genom planområdet finns i planbeskrivningen. Kommunen
behöver här förtydliga vilka mängder vatten som leds in mot planområdet österifrån vid ett skyfall
och säkerställa att tillräckliga åtgärder planeras.
Kommunen behöver också förtydliga om vatten blir stående mot fasad på byggnad B, den mot
Sanatorievägen och vilka risker det kan innebära. Enligt dagvattenutredningen anges att det finns en
risk för översvämning vid skyfall här.
För att vatten från ett skyfall ska ledas som föreslaget krävs t.ex. höjdsättning eller andra åtgärder
som leder vattnet genom planområdet på önskat sätt, vilket då behöver regleras med
planbestämmelser.
Geotekniska risker
Länsstyrelsen anser att det saknas en beskrivning av markens stabilitet i planområdet. Eftersom det
östra huset byggs i en sluttning anser vi att markens stabilitet behöver förtydligas i
planbeskrivningen. En beskrivning samt kommunens bedömning av risken för ras, skred och erosion i
planområdet ska finnas i planbeskrivningen.
Riksintresse för kulturmiljö
Av de nytillkommande byggnaderna är det främst den långsträckta huskroppen utmed
Sanatorievägen som har störst påverkan på riksintresset. Länsstyrelsen saknar i underlaget en
bedömning av vilka konsekvenser förslaget har på riksintresset, även utifrån det faktum att
sjukhusområdet har omvandlats och förtätats, främst i den tallskog som omgett bebyggelsen.
Åsens skog bidrog till att ge anläggningen karaktären av ”hus-i-skog/park”, vilket har påverkats starkt
av de senaste årens exploateringar. Tallskogen var en av orsakerna till lokaliseringen av sjukhuset, då
den ansågs ge patienterna ren luft och möjligheter till promenader. Idag kan man i stort sett bara få
en bild av sjukhusets en gång gröna omgivning utmed Sanatorievägen, som inramas av bl a
sandåsens högresta tallar. I fonden av vägen syns sjukhusets huvudbyggnad, som från detta håll
upplevs ligga i en grön omgivning. Föreslagen bostadslänga utmed Sanatorievägen kommer förändra
detta intryck till en viss del då den placeras utmed vägens inledande del med även angöring och
parkeringsplatser. Huskroppens negativa påverkan på riksintresset skulle minska om den kan
placeras på ett sådant sätt att entrévägens inledande del kan behålla mer grönska. Området
”Trekanten” som planläggs är dock påverkat, även vad gäller vegetationen, och hör mer samman
visuellt med bebyggelsen utanför riksintresseområdet, varför skadan på riksintresset utifrån
nuvarande underlag inte bedöms som påtaglig.
Buller
Planområdet utsätts för buller från bland annat Söderby Gårds väg och Sanatorievägen. Den
ekvivalenta ljudnivån på fasaderna mot dessa vägar ligger mellan 60–70 dBA. Mellan hus B och C är
det en öppning som leder in till innergården. Öppningen bidrar till att den ekvivalenta och maximala
ljudnivån ökar på fasaden på hus B. Även om riktvärden klaras, anser Länsstyrelsen att kommunen
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med fördel kan se se över utformningen av den planerade bebyggelsen för att skapa bättre
förutsättningar för en god bebyggd miljö.
Vattenverksamhet
En mer detaljerad geoteknisk undersökning behöver utföras innan genomförandet av planen för att
ta fram information om behovet för bortledning av grundvatten.
Om genomförandet av föreslagen bebyggelse innebär bortledande av grundvatten, exempelvis om
grundvatten behöver pumpas bort under byggskedet, är detta att anses som vattenverksamhet,
vilket är tillståndspliktig vattenverksamhet. Beroende på omfattningen och varaktigheten av
grundvattenbortledningen och den påverkan som eventuell bortledning av grundvatten förorsakar
kan det bli aktuellt att söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
Granskningsyttrande: Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.
Kommentar: Kommunen har efter samråd uppdaterat dagvattenutredningen och reviderat
planbeskrivningen gällande dagvatten utefter inkomna synpunkter. Kommunen har även utrett
grundvattennivån och konstaterat att inget grundvatten behöver ledas bort under genomförandet
av projektet. Grundvattenförekomsten beskrivs i planbeskrivningen.
En geoteknisk utredning har tagits fram för att kartlägga geotekniska förhållanden och
förutsättningar inom området. För att säkerställa tillkommande byggnader grundläggs på ett säkert
sätt har en planbestämmelse om grundläggning förts in på plankartan “b1 - Grundläggning ska ske
med hänsyn till platsens geotekniska förutsättningar så att sättning och skred inte uppstår.
Grundläggning bör utgöras av spetsbärande pålar eller liknande åtgärd.”
Två komplementbyggnader tillåts uppföras på innergården inom planområdet.
Komplementbyggnadernas placering innebär att bullernivåerna på innergården kan förbättras
ytterligare.
Övriga synpunkter har noterats och förtydligats i planbeskrivningen.
Trafikförvaltningen - Region Stockholm
Samrådsyttrande: Planen angränsar till ett framtida regionalt cykelstråk. En avstämning kring planen
med det regionala cykelkansliet (https://www.sll.se/cykelkansliet) för att säkerställa stråkets
genomförbarhet förbi planområdet bör göras. Trafikförvaltningen har inga övriga synpunkter på
planen.
Kommentar: Synpunkterna har noterats. Ingen negativ påverkan på det planerade regionala
cykelstråkets genomförbarhet förväntas ske.
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Trafikverket
Samrådsyttrande: Trafikverket anser att den bullerutredning som är bilag detaljplanen brister i att
redovisa buller från järnvägen, det framgår inte tydligt vilka trafikeringssiffror beräkningen bygger
på. Till granskningen bör utredningen uppdateras med korrekta trafikeringssiffror enligt
trafikverkets basprognos för 2040.
Kommentar: Bullerutredningen har uppdaterats med korrekta trafikeringssiffror enligt trafikverkets
basprognos för 2040.
Västra stambanan är belägen cirka 400 m från planområdet. Beräkningar visar att tågtrafiken ger ca
50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA mirkaximal vid planområdet. Ljudnivåer från tågtrafik är därmed
inte dimensionerande.
Södertörns brandförsvarsförbund
Samrådsyttrande: Sbff ser inte några andra risker i omgivningen som kan behöva beaktas. Sbff har
inget att tillägga gällande räddningstjänstens möjlighet till insats då det redan nämns i planen.
Tryggheten gällande parkeringsyta har beaktas och Sbff har inga ytterligare synpunkter när det
kommer till psykosocial miljö.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
SRV återvinning AB
Samrådsyttrande: Detaljplanen beskriver att avfallssorteringen skall ske i ett gemensamt miljöhus
för de tre bostadshusen. Utformning och dimensionering är inte specificerad i planen. SRV
förutsätter att miljöhusen innehåller möjlighet för källsortering och vill betona att en kvartersnära
grovavfallshantering är en viktig funktion för hushållen. Detta speciellt med planerat bilinnehav. I
planen beskrivs även att café eller kioskverksamhet kan bli aktuellt. Det är viktigt att möjliggöra
avfallshantering även för denna SRVs målsättning är att hämtning av avfall skall kunna ske med så
liten interaktion med de boende som möjligt. Beskriven utformning på tillfart till miljöhuset och en
dimensionerad vändzon bör säkerställa detta.
SRV ser positivt på möjligheten att delta i den fortsatta processen med ambition att skapa en bra
lösning för hushållen att kunna källsortera sitt avfall.
Granskningsyttrande: SRV:s målsättning är att, i enlighet med kommunens avfallsplan och
renhållningsföre-skrifter, skapa kundvänliga möjligheter för boende att källsortera sitt avfall.
Detaljplanen beskriver att avfallssorteringen skall ske i ett gemensamt miljöhus för de tre
bostadshusen. Utformning och dimensionering är inte specificerad i planen. SRV förutsätter att
miljöhusen innehåller möjlighet för källsortering och vill betona att en kvartersnära
grovavfallshantering är en viktig funktion för hushållen. Detta speciellt med planerat bilinnehav. I
planen beskrivs även att café eller kioskverksamhet kan bli aktuellt. Det är viktigt att möjliggöra
avfallshantering även för denna. SRV:s målsättning är att hämtning av avfall skall kunna ske med så
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liten interaktion med de boende som möjligt. Beskriven utformning på tillfart till miljöhuset och en
dimensionerad vändzon bör säkerställa detta.
SRV ser positivt på möjligheten att delta i den fortsatta processen med ambition att skapa en bra
lösning för hushållen att kunna källsortera sitt avfall.
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats efter SRV:s synpunkter.
SYVAB
Samrådsyttrande: SYVAB har en tunnel placerad i anslutning till planområdet. SYVAB har ett
riskområde på 50 meter från tunnelns kontur. Från själva husen till tunneln är det ca 55-60 meter så
de hamnar utanför riskområdet. Men om det kommer att utföras markarbeten närmre än 50 meter
från tunneln krävs att åtgärder nämnda i ”Riktlinjer markarbeten” följs. Det innebär bland annat en
riskanalys av sakkunnig och vibrationsmätning m.m.
Kommentar: SYVABS tunneln kommer med största sannolikhet inte att påverkas. Information om
tunneln har dock lagts till både på plankartan och planbeskrivningen.
Södertörns fjärrvärme
Samrådsyttrande: Södertörns Fjärrvärme AB har en fjärrvärmeledning som går genom den
nordvästra delen av planområdet. Om kommunal mark överförs till kvartersmark, ska befintliga
ledningar skyddas genom ett u-område på detaljplanen samt att kommunen medverkar till
upprättande av servituts- eller ledningsrättsavtal med ny fastighetsägare. Flytt av
fjärrvärmeledningarna bekostas av beställaren. Även förändring av marknivån för befintliga
ledningar kan ge behov av ledningsflytt, vilket bekostas av beställaren.
Granskningsyttrande: SFAB har ledningar inom fastigheterna Salem 4:2 och Salem 5:3. Eftersom
kommunen avser att överlåta markområden inom vilket SFAB har ledningar, ska kommunen före
överlåtelsen medverka till att SFAB erhåller ledningsrätt eller servitut för aktuella ledningar.
Underlag som visar fjärrvärmeledningarnas lägen går att beställa via ledningskollen.
I de fall omläggningar av fjärrvärmeledningar behöver göras p.g.a. exploatering, markförändring
m.m. förutsätter SFAB att omläggningarna bekostas av den part som orsakar detta.
Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i inom planområdet och föreslår att uppvärmningen av den
nya byggnaden sker med vattenburna system som kan anslutas till fjärrvärmenätet.
Kommentar: För att bevara befintliga ledningar har ett u-område tillförts planen. Planbeskrivningen
har förtydligats gällande ansvar och ersättning vid eventuell flytt.
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Hyresgästföreningen
Samrådsyttrande: Hyresgästföreningen har inget emot planen förutom att de önskar att det byggs
hyresrätter.
Kommentar: Bolaget har för avsikt att uppföra hyresrätter.
PostNord
Samrådsyttrande: Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i
en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på
entréplan. Kontakt med PostNord önskas i god till (utdelningsforbattringar@postnord.com) för
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som
inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Kommentar: Information om att kontakt med Postnord bör ske under genomförandetiden har lagts
till i planbeskrivningen.
Skanova
Samrådsyttrande: Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet.
Skanova förväntar sig att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta detaljplaneområdet till
Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevakas under ledningssamordningen i kontakter med
Skanovas representant för området. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar
åtgärden även bekostar den.
Kommentar: Ansvar och kostnader för flytt har förtydligats i planbeskrivningen. +
Vattenfall Eldistribution AB
Samrådsyttrande: Vattenfall räknar med att kunna ansluta planerad ny bebyggelse från den
nätstation som finns norr om nytt planområde cirka 200 meter från den tilltänkta bebyggelsen.
Vattenfall har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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Sakägare och allmänheten
Tomträttshavare till Salem 4:1
Samrådsyttrande: Rostaden förvaltnings AB som tomträttshavare till fastigheten Salem 4: 1 vill med
anledning av det planförslag som skickats ut på samråd lämna följande synpunkter:
a) Inom den del av Salem 5:3 som i planförslaget föreslås bli kvartersmark och användas för
gemensamhetsanläggning för bostadsparkering finns befintliga avtalsservitut avseende
värmekulvert för Salem 4:2 från Salem 4:1 (01-IM?-94/20592.1) samt kallvattenledningar för
Salem 4:1 och Salem 4:2 (01-IM?-94/20086.1 och 01-IM?-94/20085.1). Det behöver
förtydligas om och i så fall hur dessa anläggningar och servitut kommer att påverkas av
planläggningen.
b) Inom samma område som nämns ovan finns också avloppsledningar och fjärrvärme som
försörjer Salem 4:1 och även här behöver det förtydligas om och i så fall hur de påverkas av
planläggningen. Ska dessa ledningar vara kvar önskar Salem 4:1 få servitut för dessa innan
planen antas.
c) Salem 4:2 har ett avtalsservitut för 11 parkeringsplatser inom Salem 4:1
(0128IM-08/49638.l). Det framgår inte av planhandlingarna om de parkeringsytor som
tillskapas genom den nya detaljplanen kommer att täcka planområdets behov av
parkeringsplatser så att avtalsservitutet inom Salem 4:1 kan dödas. Detta behöver
förtydligas.
d) I planbeskrivningen skriver man att avtalsservitut ska bildas för del av Salem 5 :3 för utfart
från parkeringen inom planområdet. Rostaden förvaltnings AB som tomträttshavare har inte
blivit kontaktad angående något sådant avtalsservitut och anser att alternativa utfarter från
parkeringen bör utredas om inget avtalsservitut kommer till stånd.
e) Salems kommun har uppmärksammat Rostaden Förvaltnings AB på att den parkeringsyta
som idag används av Salem 4:1 delvis ligger utanför fastigheten och istället delvis inom
kommunens fastighet Salem 5 :3. Parkeringsytan har haft samma utformning under mycket
lång tid (sedan tidigt 1960-tal) och Rostadens Förvaltnings AB vill därför att de befintliga
förhållandena tas i beaktande vid planläggningen så att planläggningen möjliggör att den
parkeringsyta som idag används av Salem 4:1 kan föras över till densamma och inte ingå i
överföring till Salem 4:2.
f) Detaljplanen för Salem 4: 1 möjliggör en påbyggnad med en våning på befintlig byggnad
inom Salem 4:1 om bl.a. höjden på tillkommande hissar godtas som en mindre avvikelse.
Rostaden Förvaltnings AB har en tid haft planer på att undersöka möjligheten att få bygga på
bostadshuset med fler lägenheter, antingen inom befintlig detaljplan eller efter en
planändring. En sådan utökning av antalet lägenheter på Salem 4: 1 bör bedömas som lika
positiv som den görs för Salem 4:2. När en sådan påbyggnad genomförs kommer fler
parkeringsplatser att behövas och ett önskemål är därför att den del av Salem 5:3 som
genom denna plan läggs ut som kvartersmark för parkering utökas och möjliggör i första
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hand en överföring av mark för parkering från Salem 5:3 till Salem 4:1 och i andra hand en
utökad gemensamhetsanläggning för parkering där också Salem 4: 1 kan delta utöver den/de
fastigheter som bildas inom det nu aktuella planområdet.
Innan ovanstående punkter har förtydligats respektive besvarats har vi svårt att bedöma hur vi ska
ställa oss till planförslaget varför detta får förtydligas i yttrande i samband med planens
granskningsskede.
Granskningsyttrande: Rostaden bedömer inte att ett genomförande av detaljplaneförslaget kommer
att medföra en positiv och tilltalande utveckling av området. Tvärtom befarar vi att det kommer att
innebära negativa konsekvenser, både i socialt och estetiskt hänseende. Det medför i så fall en
ofördelaktig inverkan på vår närbelägna fastighet Salem 4:1 varför vi ställer oss avvisande till
förslaget som helhet.
Vad gäller den sociala aspekten gör vi följande bedömning. Befintligt bostadshus innehåller 68
lägenheter efter att 20 mycket små lägenheter inreddes i källarvåningarna så sent som 2018. Dessa
är inte ”studentlägenheter” som det sägs i planbeskrivningen. Cirka 70 % av lägenheterna hyrs ut
genom s.k. blockuthyrning mot exceptionellt hög hyra till kommunen och olika vårdbolag, vilka i sin
tur upplåter bostäderna till personer som av olika skäl inte kan betala sin egen hyra.
Det finns anledning anta att exploatören avser att utforma och upplåta bostäderna i de
tillkommande byggnaderna enligt samma lönsamma koncept. Det riskerar medföra att hela
kvarteret blir ett utpräglat kategoriboende och ett ”utanförskapsområde”.
Under rubriken ”SOCIALA KONSEKVENSER” i planbeskrivningen anges: ”Genom att tillåta entréer
både från Sanatorievägen och innergården skapas mer liv längs med Sanatorievägen, som idag är
omgiven av vegetation. Ljus från entréer och fönster samt närvaro från boende i de nya byggnaderna
kan bidra till ökad upplevd trygghet för fotgängare och cyklister längs med Sanatorievägen.” Härtill
kan användas att, fasaden mot Sanatorievägen blir en utpräglad baksida, även om entréer skulle
anordnas. Dessa skulle inte komma att nyttjas mer än ytterst sällan med tanke på att
bilparkeringarna är på den motsatta sidan och det naturliga tillträder blir från gårdssidan. Bilar som
händelsevis skulle vilja nyttja någon av de redovisade tre angöringsplatserna på Sanatorievägen
skulle först behöva köra ända upp till Sanatorieområdet för att där vända bilen. (Eftersom ingen
ankommande trafik kan förutses från det hållet.) Då blir det mycket enklare att köra in på gården för
hämtning och lämning, varför det kan förutses bli det vanliga beteendet.
Eftersom entréer från Sanatorievägen inte kommer att ha något värde ut brukssynpunkt är det
knappast troligt att de skulle komma att förverkligas, även om de medges i detaljplanen. Den långa
fasaden mot Sanatorievägen kan förutses bli död och stum. Planförslaget medger detaljhandel på
entréplanen i två av byggnaderna ”för att tillåta exempelvis caféverksamhet eller kiosk”. Detta
medgivande i planförslaget torde knappast komma att realiseras i form av någon kommersiell
verksamhet. ”Trekanten” ligger inte vid något välfrekventerat promenadstråk och för bilburna går
inte att ställa ifrån sig bilen för att besöka lokaler inom kvarteret. Därtill kommer att eventuella
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lokaler skulle vända sig in mot kvarterets innergård och överhuvudtaget inte bli synliga från Söderby
Gårds väg. Förutsättningarna för kommersiell verksamhet i de tilltänkta nya byggnaderna måste
bedömas som ytterst ogynnsamma.
Den nya bebyggelsen bildar en tydlig entré till kommunen från Botkyrka via Söderby Gårds väg,
anges i planbeskrivningen. Det är ett riktigt och väsentligt konstaterande eftersom ”Trekantens”
bebyggelse blir den första som ankommande trafikanter möts av. Då får det anses olyckligt att denna
utformas som ett slutet kvarter med byggnader som vänder baksidorna mot den ankommande
trafiken.
Såsom ett huvudsyfte med planförslaget anges att ”skydda det befintliga flerbostadshuset på
fastigheten Salem 4:2”, som har ett högt kulturvärde och ingår i ett riksintresseområde inom
kulturmiljövården. Att inringa och omsluta det kulturellt skyddsvärda huset med ny bebyggelse, som
planen anvisar, torde direkt motverka det angivna syftet. Det innebär nämligen att byggnaden för
överskådlig framtid blir effektivt dold och osynlig för alla andra än de som bor i kvarteret. Att ett litet
”släpp” lämnas mellan de två tillkommande byggnaderna, som påtalas i planbeskrivningen (sid 9),
avhjälper inte denna olägenhet.
Angående nyss nämnda ”släpp” mellan de tillkommande byggnaderna B och C bör påtalas att det ur
arkitektonisk synpunkt är okänsligt och olyckligt utformat.
Fluktlinjerna längs de två husens gavelfasader bör korsa varandra utanför och mellan de
två huskroppana. Det betyder att hela hus B borde förskjutas uppåt längs Sanatorievägen
eller avkortas.
Övriga synpunkter
Om planförslaget antas önskar vi att det först ändras kompletteras i följande avseenden. Parkering
och parkeringsservitut D
 å parkeringsytan på fastigheten 4:1 anlades, på tidigt 1960-tal gjordes en
felutsättning så att parkeringsytans östra del ligger med sin norra långsida ca 1,8 - 2,8 m norr om
tomtgränsen. På denna felutsatta parkeringsyta ligget 11 p-platser som fastigheten 4:2 disponerar
genom servitut. Om tomtreglering utförs enligt planförslaget kommer nuvarande p-platser längs
p-ytans norra kant inte att kunna användas. Däribland de 11 servitutsplatserna som 4:2 disponerar.
En ombyggnad av marken blir i så fall nödvändig. Enligt servitutsavtalets bestämmelser gäller att
”alla kostnader för drift, underhåll och förnyelse av de upplåtna parkeringsplatserna skall åvila den
härskande tomträtten Salem 4:2”. Det betyder att Salem 4:2 ska svara för ombyggnadskostnaden
som motsvarar deras platser. Befintligt parkeringsservitut medför påtagliga nackdelar genom att det
brister i skötseln och underhållet av servitutsplatserna. Det innebär att området ser skräpigt och
förfallet ut. Se bifogade foton.
Syftet med en detaljplan är bl.a. att göra avvägningar mellan olika intressen, anges det i
planbeskrivningen. Vi har förut redovisat ett intresse av att kunna få ett utökat antal pplatser bl.a.
med tanke på en framtida eventuell påbyggnad av huset på 4:1. Det vore mycket enkelt att i
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samband med den nya detaljplanen lösa problemet med den felplacerade parkeringsytan och
olägenheterna med nuvarande parkeringsservitut, samtidigt som fastighetens 4:1 berättigade
intressen tillgodoses. Det kan göras genom att tomtmark om ca 140 m2 överförs till fastigheten 4.1,
enligt bifogad förslagsritning M-01.
Då nu en stor parkeringsyta ska anläggas för fastigheten 4:2 är det rimligt att den dimensioneras så
att fastighetens hela parkeringsbehov täcks, så att avtalsservitutet kan dödas. Om det finns behov av
att kompensera för de 11 servitutsplatser som i så fall bortfaller räcker det med att utöka den stora
P-ytan norrut med 7,5 m. Det ger 12 st ytterligare p-platser. Rostaden Förvaltnings AB insisterar att
ovan beskrivna ändring ska genomföras och är naturligtvis beredd att betala för mark som tillförs
fastigheten 4:1 liksom för andra skäliga kostnader i samband med förslagets genomförande.
Komplettering 1 till granskningsyttrande
Ägarna/tomträttsinnehavarna av Salem 4:1 har i ca 60 år oavsiktligt och omedvetet nyttjat en drygt 2
m bred och 45 m lång markremsa tillhörig kommunen för parkeringsändamål. Man torde kunna säga
att en slags sedvanerätt har utvecklats. I vart fall är det blott och bart genom ett antagande av den
nu aktuella detaljplanen som det blir nödvändigt att bygga om ifrågavarande parkeringsyta, såvida
inte först en fastighetsreglering görs till förmån för Salem 4:1, enligt vårt förslag. Vi hävdar därför
uppfattningen att vi som innehavare av tomträtten 4:1 bör ekonomiskt kompenseras till fullo om vi
påtvingas en ombyggnad av parkeringsytan till följd av en fastighetsreglering efter ett antagande av
detaljplanen.
Komplettering 2 till granskningsyttrande
Rostaden Förvaltnings AB ber att få förtydliga förslaget som framfördes i vårt granskningsyttrande
angående justerad planområdesgräns och fastighetsreglering för att avhjälpa olägenheterna som
uppstår om detaljplanen skulle antas med nu redovisade gränser. Förtydligandet görs med den
vidarebearbetade ritningen M-01, som daterats 2020-09-03 och här bifogas. Vårt angelägna yrkande
är att planområdesgränsens sträckning närmast parkeringsytan på fastigheten 4:1 görs så befintliga
parkeringsplatser kan bibehållas i största möjliga utsträckning. Problemet med att del av
parkeringsytan har anlagts utanför tomtgränsen löses genom en fastighetsreglering. Som framgår av
ritningen medför den föreslagna justeringen av planområdesgränsen ingen inskränkning av det som
ska möjliggöras med den nya detaljplanen 83-22. Samtidigt skulle en justering enligt förslaget
inbespara omfattande och kostsamma markarbeten för att flytta de två raderna med
parkeringsplatser som är belägna mitt emot varandra i östra änden av tomten på Salem 4:1, vilket
annars skulle bli nödvändigt. Det framgår också av ritningen att utan gränsjustering skulle de 11
p-platserna, som nu upplåts genom servitut till Salem 4:2, förstöras. Vårt yrkande innefattar också
att
avtalsservitutet ska dödas
Kommentar: Kommunen bedömer att både fönster och entréer mot Sanatorievägen kommer att
skapa mer ljus, liv och rörelse. Gående från exempelvis buss har sin genaste väg mot Sanatorievägen
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och kommunen bedömer det positivt med möjlighet till entréer från både innergården och
Sanatorievägen.
Den nya bebyggelsen ska uppföras med hänsyn till befintligt flerbostadshus med exempelvis sadeltak
och fasadförskjutningar. Förskjutningarna i tak och fasadliv bidrar till ett mer levande uttryck längs
med Sanatorievägen. Kommunen bedömer att tillkommande bebyggelse bidrar till en tydlig entré till
kommunen och att släppet fortfarande möjliggör att befintligt flerbostadshus kan skymtas.
Avtalsservitutet mellan Salem 4:1 och Salem 4:2 är en uppgörelse mellan två externa parter där
kommunen inte är inblandad.
Kommunen kommer inte att överlåta mark till Salem 4:1 i samband med framtagandet av denna
detaljplan. Markytan kommer att överlåtas till fastigheten Salem 4:2 i samband med antagandet av
detaljplanen.
Detaljplanen har säkerställt att tillräckligt antal parkeringsplatser kan möjliggöras inom planområdet.
Om tomträttshavaren till Salem 4:1 har önskemål om fler parkeringsplatser på markområdet som
överlåts till Salem 4:2 kan kontakt tas med fastighetsägaren till Salem 4:2.
De befintliga ledningar som sträcker sig inom planområdet har skyddats med ett u-område på
plankartan. När kommunen överlåter mark från fastigheten Salem 5:3 till fastigheten Salem 4:2
kommer ledningsrätter för Salem 4:1 att säkras.
Målsättningen är att endast två infarter ska finnas in till fastigheterna Salem 4:1 och Salem 4:2 från
Söderby gårds väg.
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Kommunfullmäktige

§ XX

KS/2020:254

Gatukostnadsredovisning Heliodal och Solliden
Kommunfullmäktige godkände 2015-10-01 § 38 gatukostnadsutredningen för Heliodal och
Solliden. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas inom
fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när vägarna
är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena finansieras av
fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan
fastighetsägare och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015.
Berörda i området har skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid
kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari 2021.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 oktober 2020 där
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna
för Heliodal och Solliden samt att information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter
deras sammanträde. Vidare har kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat
att skicka bilaga 2 till tjänsteutlåtande med dnr KS/2020:291 daterat 2021-01-26 som svar på
skrivelse gällande gatukostnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 13/2021

1. Kommunfullmäktige beslutar att beträffande Hagsätervägen ska fördelningsområdets
andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de slutliga gatukostnaderna för Heliodal och
Solliden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att förutom punkt 1 ovan godkänna den föreslagna
fördelningen.
______________________
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems
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kommun
Kommunstyrelsen

KS § 13

KS/2020:254

Gatukostnadsredovisning Heliodal och Solliden
Kommunfullmäktige godkände 2015-10-01 § 38 gatukostnadsutredningen för Heliodal och
Solliden. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas inom
fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när vägarna
är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena finansieras av
fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan
fastighetsägare och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015.
Berörda i området har skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid
kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari 2021.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 oktober 2020 där
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna
för Heliodal och Solliden samt att information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter
deras sammanträde. Vidare har kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat

att skicka bilaga 2 till tjänsteutlåtande med dnr KS/2020:291 daterat 2021-01-26 som svar på

skrivelse gällande gatukostnader.

Jäv
Anders Klerkefors (R) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Matts Nittve (R) träder in som
tjänstgörande ersättare.

Ordförandes förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Hagsätervägen ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Heliodal och Solliden.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Yrkanden och proposition
Mats Nittve (R) yrkar att ärendet ska återremitteras för att räkna om kostnaderna på annan
beräkningsgrund.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-15
21 av 38

kommun
Kommunstyrelsen
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförande förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Arne Närström (S) yrkar avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.
Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer Mats Nittves (R) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag
och finner att ärendet avgörs idag.
Votering begärs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Mats Nittves återremissyrkande
röstar ja och d
 en som vill bifalla yrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit
Mats Nittves (R) återremissyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: 10 ledamöter röstar ja och 1 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd voteringslista. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå
yrkandet.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Hagsätervägen ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Heliodal och Solliden.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Reservation

Mats Nittve (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
______________________
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-21
Dnr KS/2020:254-316
1 av 2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatuingenjör/Trafikplanerare

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Beslut om gatukostnadsredovisning för Heliodal och
Solliden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
gatukostnaderna för Heliodal och Solliden.

Ärendet

Kommunfullmäktige godkände 2015-10-01 § 38 gatukostnadsutredningen för Heliodal
och Solliden. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas
inom fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas
när vägarna är färdigbyggda i båda områdena.
Gatukostnader inom exploteringsområdena finansieras av fastighetsägarna och av
skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägare och
skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015.
Preliminära kostnader
Den preliminära kostnaden totalt för fördelningsområdet beräknades 2015 till 15 829 tkr.
Beräkning med hänsyn till entreprenadindex
Hänsyn till indexreglering för årligt entreprenadindex har inte tagits i utredningen. Om
den beräknade kostnaden på 15 829 tkr skulle indexregleras efter genomsnittligt index på
7 procent per år skulle den beräknade kostnaden idag 2020 vara 22 001 tkr.
Det finns fyra fördelningskategorier och utefter de preliminära kostnaderna skulle varje
kategori betala:
Nytillkommen villa vid kommunal gata

166 tkr

Nytillkommen villa vid
gemensamhetsanläggning

133 tkr

Befintlig villa vid kommunal gata

83 tkr

Befintlig villa vid gemensamhetsanläggning

66 tkr
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Reservtomt förskola mm

1 329 tkr

Faktiska kostnader
Projekten är avslutade och de faktiska kostnaderna har nu sammanställts. Den totala
kostnaden som ska fördelas inom fördelningsområdet uppgår till 19 742 tkr.
Utifrån de fyra fördelningskategorierna uppgår kostnaderna för varje kategori till:
Nytillkommen villa vid kommunal gata

206 tkr

Nytillkommen villa vid
gemensamhetsanläggning

165 tkr

Befintlig villa vid kommunal gata

103 tkr

Befintlig villa vid gemensamhetsanläggning

83 tkr

Reservtomt förskola mm

1 648 tkr

Beräkningen av gatukostnaderna presenteras närmare i bifogad presentation.

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor
1. Presentation om gatukostnader i Heliodal
och Solliden, rev. 2020-10-21
2. Kommunikationsplan gatukostnader
Delges
Kommunstyrelsen

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef

GATUKOSTNADER
- SOLLIDEN
- HELIODAL

BAKGRUND
Gatukostnadsutredningen för detaljplaneområdena Heliodal och Solliden
godkändes av kommunfullmäktige 2015-10-01.
Gatukostnader inom exploateringen betalas av fördelningsområdet samt
skattekollektivet.
Utredningen anger att de faktiska gatukostnader ska fördelas när vägarna är
färdigbyggda i områdena Heliodal och Solliden.

BAKGRUND - Kostnader som ingår
Kostnader som gatukostnaden avser
- Allmänna anläggningar som är gemensamma för alla:
Tallsätravägen huvudstr
Tallsätravägen stickgata
Berghemsvägen
Uttringevägen, norra delen
Uttringevägen, södra delen
Plantskolevägen
Hagsätervägen
Karlskronaviksvägen,stickgata
Naturmark - inlösen av naturmark
GC- väg

Kostnadsredovisningen avser:
- Projekteringskostnader
- Anläggningskostnader
- Kostnader för markinlösen
- Lantmäterikostnader Förrättningskostnader för
fastighetsreglering

BAKGRUND - Fördelning av kostnaderna
I gatukostnadsutredningen finns det beräknat hur många
procent varje gata ska belasta fördelningsområdet respektive
skattekollektivet, baserat på vägarnas nytta. Detta utgör hur
mycket fördelningsområdet och skattekollektivet totalt ska
bekosta för exploateringarna av Heliodal och Solliden.

BERÄKNADE KOSTNADER ENLIGT UTREDNING

Fördelade per gata och skattekollektivet/fördelningsområdet

FÖRDELNINGSKATEGORIER OCH
BERÄKNADE KOSTNADER
Befintlig villa vid
gemensamhetsanläggning

66 tkr

Fördelningsfaktor 0,4

Befintlig villa vid
kommunal gata

83 tkr

Fördelningsfaktor 0,5

Nytillkommen villa vid
gemensamhetsanläggning

133 tkr

Fördelningsfaktor 0,8

Nytillkommen villa vid
kommunal gata

166 tkr

Fördelningsfaktor 1,0

Reservtomt förskola mm

1329 tkr (motsvarande åtta

Fördelningsfaktor 8,0

byggrätter enligt Nytillkommen
villa vid kommunal gata )

Beräknad
total
kostnad för
fördelnings
området är

15 829 tkr

KOMMUNICERAT I UTREDNINGEN
I gatukostnadutredningen framgår det att kommunen avser att
debitera de faktiska kostnaderna som är kända först när alla
allmänna anläggningar är utbyggda. Det framgår att kostnader
som redovisas i utredning är uppskattade, för att fastighetsägarna
ska få en bild av den förväntade kostnaden för sin fastighet.

ÖVERKLAGANDE
Kommunfullmäktiges beslut att godkänna gatukostnadsutredningen i
enlighet med slutligt förslag kan inte överklagas på samma sätt som
beslutet att anta en detaljplan. Sakinnehållet i
gatukostnadsutredningen kan överklagas först i samband med att
kommunen fakturerar fastighetsägarna för gatukostnadsersättning.
Kommunens beslut att ta ut gatukostnader kan inte överklagas, utan
endast det som kan överklagas är laglighetsprövning, d.v.s. om
kommunen har tagit sitt beslut på laglig grund och handlagt ärendet
formellt rätt.

FAKTISKA KOSTNADER - Hur har vi räknat
- Vi har tagit fram en byggprocent (entreprenadskostnad)
utifrån mängdförteckningen. Fakturorna har fördelats efter
den procenten per gata.

- Detta för att det inte varit möjligt att fördela kostnaderna per gata
utifrån fakturaunderlaget.

Exempel:

AVDRAG
- Alla kostnader från innan detaljplanen vann laga kraft är avdragna. Ex.
konsultkostnader, utredningar och projektering.
- En del kostnader för utredningar som borde ha gjorts under
detaljplaneskedet.
- Vissa poster ansågs inte lämpliga att belasta projekten.
- Kostnader för fastighetsbestämning har tagits bort och extra kostnader
från Lantmäteriet.
Tidigare (2018-08-16) har det informerats om avdrag från den kostnaden som ska betalas av fastighetsägarna
inom fördelniningsområdet (Heliodal). Avdragen har tagits fram på grund av att det är skäligt att dessa
kostnader ska bekostas av skattekollektivet.

Kostnad extra busslinje
Kostnad GC-väg och breddad väg för busslinje
Kostnad sprängningsfria schaktmetoder vid tunnel
Kostnad stickgata, gångfartsväg*Bekostades av fastighetsägarna

-1 816 tkr
-3 100 tkr
-1 400 tkr
-540 tkr

BIDRAG
Inom utbyggnaden av Heliodal fick kommunen två bidrag
- Statlig medfinansiering för GC-väg Uttringevägen 1 659 905 kr
- Statlig medfinansiering för busshållplats Uttringevägen 92 989 kr

RESULTAT AV FAKTISKA KOSTNADER
Den totala kostnaden efter avdragen och bidragen är 29 773 tkr.
Detta är en ökning på 4 439 tkr jämfört med dem preliminära
kostnaderna från 2015.
Den totala kostnaden för fördelningsområdet är 19 742 tkr.
Detta är en ökning på 3 913 tkr jämfört med dem preliminära
kostnaderna från 2015.

RESULTAT AV FAKTISKA KOSTNADER
Total kostnad för Solliden är 10 829 tkr (preliminärt 7413 tkr)
- Inga större avdrag i projektet
Total kostnad för Heliodal är 16 913 tkr (preliminärt 17 465 tkr)
- Stickgatan avdragen
- Bidrag
- Tidigare förankrade avdrag
Total kostnad för naturmark och GC-väg är 2031 tkr (preliminärt
1075 tkr)

FÖRDYRINGAR
Solliden:
Extern projekt- och byggledning - Ej beräknat med extern stöd
Markförhållanden - Dålig geoteknik
Gång-och cykelbana
Fördyringen beror på en felkalkylering från utredningen. Det var
en dyr sträckning och krävdes bergsprängning.
Heliodal:
Fördyringar har hanterats genom avdrag

FAKTISK KOSTNAD PER BYGGRÄTT
Faktiska
kostnader

Preliminära
kostnader

Ökning i pris

Procentuell
ökning

Befintlig villa vid
ga-anl

83 000

66 000

16 000

24 %

Befintlig villa vid
kommunal gata

103 000

83 000

20 000

24 %

Nytillkommen villa
vid ga-anl

165 000

133 000

32 000

24 %

Nytillkommen villa
vid kommunal gata

206 000

166 000

40 000

24 %

1 329 000

319 000

24 %

Reservtomt förskola 1 648 000
m.m.
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Allvarliga frågetecken om de hundratusentals
kronor i gatukostnader som Salems kommun
kräver från oss småhusägare
Detta är ett öppet brev till i första hand dig som är folkvald politisk ledamot i
Salems Kommunfullmäktige, men också till berörda tjänstemän och utskott i
kommunen. Vi vill här lyfta det faktum att kommunen lägger hundratusentals
kronor i en slags extraskatt på oss småhusägare för att kunna genomföra
sina gatuexploateringar till nya bostäder. Men framförallt måste vi ägna
flera sidor text för att beskriva alla de allvarliga frågetecknen som drabbar
oss i de aktuella exploateringsområdena Karlskronaviken, Heliodal och
Soliden och som nu läggs fram till er i fullmäktige att ta beslut om 25
november. Vi reagerar på att kommunen tänjer på procent, fördelar
kostnader på ett tveksamt sätt, tar till närmast olagliga gatukonstruktioner
och använder interna beräkningsmodeller som ökar betalningskraven på oss
med flera tiotusentals kronor per småhusägare.

Salem är en av de fåtal kommuner i Sverige (30 av 290) som vid exploateringar kräver av
småhusägarna i området att bekosta kommunens nya gatorna. Salem kräver även att vi som bor i
äldre hus i exploateringsområdet också ska betala för de nya gatorna som krävs för de
nytillkommande husen. Trots att vi redan har betalt för de befintliga gatorna där vi bor och att de nya
egentligen inte tillför något värde för vårt boende.
I bl.a. detaljplanen Karlskronaviken finns sju äldre bostadshus och 50 nytillkomna byggrätter inklusive
några obebodda fritidshus. Som småhusägare här har vi försökt följa olika gatukostnadsutredningar i
samband med exploateringen av vårt detaljplaneområde sedan 2008. Varje gång har vi haft
anledning att reagera över att många delar i utredningarna. Det är tveksamt om de följer de politiska
direktiven och några punkter är möjligen olagliga. Men våra försök till resonemang och invändningar
har alltid mötts av samma ovilja att lyssna.
Vi har fått höra att gatukostnadsfördelningen är en separat handling och kan inte som övriga delar av
detaljplanen överklagas. Vi kan alltså inget göra. Det är först när kommunen har fakturerat
gatukostnaden till oss småhusägare, efter att den har vunnit laga kraft genom beslut i fullmäktige,
som vår enda möjlighet att inte bli överkörda ska vara att stämma kommunen inför Mark- och
miljödomstolen.
Därför vänder vi oss till dig som är folkvald i Salems kommunfullmäktige. För nu är gatorna byggda,
och vi har fått ett rätt kortfattat brev daterat 2020-10-22 där vi får veta att nu ska beslut tas. Innan
du och övriga folkvalda politiker i fullmäktige gör det, ber vi dig att läsa och ödmjukast tänka över ett
antal saker i några minuter. Detta handlar om hundratusentals kronor i kostnader för oss som
småhusägare och det finns ett flera allvarliga frågetecken kring gatukostnadsfördelningen för
detaljplanerna Karlskronaviken, Heliodal och Solliden.

-2Fullmäktige borde besluta i linje med sitt eget beslut
Fullmäktige beslutade för 2018-11-28 (KF § 51) att anta en ny policy som ska reglera
gatukostnadsfördelningen. I den policyn står det bl a:
”Om de faktiska kostnaderna vid färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna uppräknade
med angivet index, bär kommunen merkostnaden.
Denna bedömning är rimlig med tanke på att kommunen sköter gatuupphandlingarna och
genomförandet helt utan insyn från de boende.
I fallet Karlskronaviken överskrider de faktiska kostnaderna de indexuppräknade kostnaderna med
miljonbelopp. Ändå föreslår handläggarna och kommunens tekniska utskott (KSTU) att vi
småhusägare ska betala de faktiska kostnaderna.
I det beslut ni i fullmäktige tog 2018 står det dessutom att gatukostnadspolicyn gäller ”…samtliga
pågående och framtida projekt”. Karlskronaviken var absolut ett pågående gatuprojekt 2018, vilket
också gäller Heliodal och Soliden. Vi ber dig som fullmäktigeledamot att ge kommunens
handläggarna i uppdrag att rätta till detta och följa beslutad policy.
Karlskronaviken krävs på 42 % ökade faktiska kostnader jämfört med beräkningen 2015
Låt oss bara belysa att det för oss nu boende i området innebär stora pengar.
Merparten av oss som bor permanent i området i någon av de sju befintliga bostadshusen skulle
enligt beräkningarna från 2015 faktureras 104.000 kronor i gatukostnader från Salems kommun. Nu
ber man er i fullmäktige att ta beslut om att vi ska betala 148.000 kronor. Jämfört med de från början
beräknade kostnaderna, som i sig var mycket höga, är detta höjda krav på över 42 procent.
Vi vill påpeka att vi alla som skriver under detta brev tycker det är bra att vi efter många år har fått
ansluta oss till kommunala VA-nätet. Men detta innebär i sig kostnader på över 200.000 kronor per
tomt. Att vi utöver detta ska betala gatukostnader, som nu har ökat med 42 % jämfört med
beräkningarna 2015, känns fel.
Hög indexuppräkning på oklara grunder
För beräknade kostnader anger kommunen att indexuppräkning ska göras med 7 % per år. SKR
publicerar prisindex för kommunal verksamhet (PKV) avsett att användas vid beräkning av
kostnadernas utveckling. De senaste åren har PKV legat på cirka 2–2,5 % per år. Kommunens policy
refererar till SCB:s entreprenadindex som inte är helt offentligt och därmed svårt att analysera.
Kommunen har inte redovisat något underlag för den använda procentsatsen.
Det ska också noteras att gatuarbetet för Heliodal och Solliden pågick orimligt länge och stod långa
stunder stillastående p.g.a. misstag i projekteringen. Omständigheter som gör att indexuppräkningen
kommit att gälla så många år. Vi ifrågasätter starkt att kostnadsökningar på 7 % per år skulle vara
normalt. Vi uppmanar dig som ledamot att säkerställa att detta verkligen är rimligt.
Ska nybyggd bostad bara behöva betala 25 % – medan vi i äldre villa betalar 50 % ?
En annan mycket tveksam insats i handläggandet av detaljplanen är frågan om hur många
fastighetsägare som ska vara med och betala. I kommunens gatukostnadsutredning, punkten
Fördelning av kostnaderna, står det:
”Vid fördelningen av kostnaderna skall hänsyn tas till såväl nyttan samt de kostnader varje byggrätt
förorsakar.”

-3Vidare hänvisas till antal villor/byggrätter inom området och att byggrätterna gäller enbostadshus..
Utgångspunkten har alltså hela tiden varit; en villa per byggrätt. Det är svårt att tolka
gatukostnadsutredningens text annorlunda.
Verkligheten har istället blivit så att de handläggarna som utformade detaljplanen skrev småhus när
man skulle ha skrivit enbostadshus. Därav kan nytillkommande exploatörer utnyttja situationen och
försöka bygga 2-4 bostäder per byggrätt.
Den policy som styr kommunens gatukostnader säger att nytillkommande villor ska betala 100 % av
de kostnader som läggs på fastighetsägarna i området. Befintliga fastigheter ska betala 50 %.
Om nu en exploatör kringgår intentionen i detaljplanen och anlägger upp till fyra bostäder på varje
byggrätt så uppstår helt nya förutsättningar. Resultatet skulle då kunna bli att dessa fyra nytillkomna
bostäder på en tomtfastighet vardera betalar 25 % av gatukostnaden per bostad. Exploatörers
nybyggda bostäder ska alltså bara betala 25 %, medan vi som redan har betalt för de gamla gatorna
när vi köpte huset ska betala 50 % för de nya.
I relation till citatet ovan; ” … de kostnader varje byggrätt förorsakar” kan noteras att fyra bostäder
betyder fyra hushåll betyder 1-2 bilar per hushåll. Det vill säga nyttan av gatorna, och slitaget på
gatorna, hänger ihop med varje bostad som kommunen ger bygglov till.
I detaljplanens övergripande riktlinjer står det dessutom: ”Antalet kostnadsbärare för VA och gata
ska vara så många som möjligt för att uttaget per fastighet ska bli skäligt och det beräknade
underskottet för VA minimeras.”
Detta är en rättvisefråga, men för oss boende i området handlar gatukostnaderna också krasst om
många tusentals kronor som vi skulle spara om fler husägare var med och delade på kostnaderna. Vi
ber dig som politiker att reagera på detta, returnera detta förslag i syfte att utreda alla möjligheter
för att det ska bli antalet nytillkomna bostäder med bygglov som ska ta en 100-procentiga del av
gatukostnaderna.
Gatukrav på över 20-30.000 kr/tomt för andra enskilda fastighetsägarens gator som bara de nyttjar
Trots allvaret i det hittills påtalade tveksamheterna i gatukostnadsutredning, så vill vi påstå att nästa
fråga är den allvarligaste, eftersom det kan handla om olagliga krav från kommunens sida gentemot
småhusägare i kommunen.
I gatukostnadsutredningarna har de kommunala handläggarna fört över stora kostnader från
kommunen och stora enskilda markägare till oss övriga småhusägare i området.
Det handlar om två stickgator, som i Karlskronavikens gatukostnadsutredning från 2012 kallades
Gårdsgator men när utredningen reviderades 2015 hade bytt namn till Lokalgator. Oavsett kreativt
namngivande är dessa två gator absolut inte allmänna gator i området. Det är nybyggda infartsgator
till helt nytillkomna byggrätter. De som inte bor eller besöker husen inne på dessa infartsgator har
aldrig anledning att nyttja gatorna med bil. Det självklara borde vara att dessa enskilda stickgator ska
bekostas av de nytillkomna berörda byggrätterna .
Det speciella är att dessa enskilda gator delar sin vägbana med kommunens nya gång- och cykelväg,
som normalt bekostas till 100 % av skattekollektivet. Den rimliga slutsatsen borde vara att dessa
”lokalgator”, som är 50 % enskild gata och 50 % gång- & cykelväg, skulle betalas av de berörda
enskilda fastighetsägarna samt av kommunen.
Men istället säger Salems kommun att 80 % av kostnaderna ska fördelas på samtliga fastighetsägare
inom Karlskronavikens detaljplan, resterande 20 % tas av kommunen då vägen ju till hälften är gång
& cykelväg.

-4Detta är som vi ser det mycket allvarligt att dessa krav ställs på oss om småhusägare i området. Det
handlar om stora belopp. Av de totala gatukostnaderna rör ca 20-30.000 kronor just dessa enskilda
stickgator/cykelbanor som varje tomtägare i området ska betala.
Vi vill här påpeka att i gatukostnadsutredningen för Heliodal så finns en identisk gata. Från
Karlskronaviksvägen, i höjd med Uttringe Hages Väg, går det in en infartsväg till nytillkomna
byggrätter som kompletterar en befintlig gång- & cykelväg och delar vägbana med den. Här kallas
den helt korrekt Stickgata (punkt 6.2.9) och tillkommande kostnader utöver själva gång- &
cykelvägen betalas till hundra procent av de berörda byggrätterna.
Vår slutsats, dessa stora summor pengar som specifikt gäller beskrivna Lokalgator i Karlskronaviken
borde strykas från kraven mot oss småhusägare, och istället betalas av de aktuella enskilda
markägarna tillsammans med skattekollektivet.
Vår kostnadsandel är 90 % för gator till kommunala rekreationsområden
Gatukostnadsfördelningen till oss småhusägare är i flera fall en väldigt komplicerad matematik. Vi
som har bott här länge och följt denna process har svårt att hänga med. Kommunens handläggare
följer en intern beräkningsmodell som vi inte förstår. Vi ska betala 20/40/50 % för olika delar av
Uttringevägen som är en allmän ringväg i hela sydöstra Rönninge. Vi betalar 65 % av Tallsätravägen,
90% av Berghemsvägen och Hagsätervägen osv.
Detta sagt för att visa hur kostnaderna som småhusägarna ska betala för gator i och runt deras
områden skiljer sig med olika procentsatser. Det mest anmärkningsvärda vi vill framföra med detta är
att kommunen har bestämt sig för att fördela 90 % av Karlskronaviksvägens kostnader på oss
småhusägare i området. Då ska vi komma ihåg att en stor skogsmark har sparats för att kunna vara
rekreations- och strövområde för allmänheten. Dessutom, i änden av Karlskronaviksvägen, finns en
populär sandstrand och gräsplätt vid sjön Uttran. Invid denna strand samt vid skogsområdet har
kommunen vid tre olika platser anlagt totalt ca 20 kommunala parkeringsplatser till allmänheten. Allt
detta tycker vi är föredömligt. Utmärkt att alla i kommunen ska kunna njuta av den fina naturen och
sjön här. Det som däremot kan ifrågasättas är att vi småhusägare i området ska betala så stor andel
som 90 % av kostnaderna för att skapa denna breda allmänna väg och för att etablera alla dessa
kommunala p-platser till allmänhetens rekreations- och naturområden. Det betyder att bara för
denna gata ska vi småhusägare som nu bor i området betala ca 125.000 kronor per villa enligt det
förslag du ska ta beslut om. Vi ber dig som politiker att fundera över om det verkligen är rimligt att vi
ska stå för så stor del av kostnaden.
Fler fördelningar där de boende bekostar det allmänna gatunätet
Ett liknande fall är Hagsätervägen, där kommunen har valt att anlägga bred väg, vändplan och
trottoar för att täcka kommunens framtida behov av eventuell serviceverksamhet på tomt som ligger
i änden av vägen. Dessutom ligger här en anslutning till ett naturskyddsområde. Trots dessa
fördyringar med anledning av kommunens behov vill handläggarna att i politiker ska besluta om att
de boende stå för 90 % av gatukostnaden.
En annan fördelning som kan ifrågasättas gäller Plantskolevägen som till 100 % fördelas på de
boende. Denna väg används för att komma ned till järnvägsspåret och fjärrvärmeledningen vilket
också innebär tung trafik. Med tanke på den omfattande ombyggnaden som gjorts av vägen vore det
rimligt att Trafikverket och fjärrvärmebolaget också bidrar till att täcka kostnaderna.

-5Enskild gata där kommunen bestämmer allt, och fastighetsägarna får stå för hela notan
Utöver denna fördelning av allmänna gatukostnader i en detaljplan, har även fastighetsägare i
området blivit påtvingade gator som kallas gemensamhetsanläggningar (enskilda gator), där berörda
fastighetsägare måste stå för hela kostnaden. För fastighetsägare längs den nya Heliodalsvägen har
det inneburit extra kostnader på flera hundra tusen kronor per tomt. Detta dels för att kommunen
valde att planlägga gatan som kvartersmark över fastighetsägarnas huvuden, dels för att tekniska
misstag i detaljplanen för Heliodal fördyrade arbetet.
Många skäl att syna detta förslag till beslut
I hela denna gatukostnadsaffär finns dessa med flera punkter som vi tycker är tveksamma, och vi kan
se skäl att ifrågasätta hela denna procedur med gatukostnadsuttag. I den gatukostnadspolicy som
antogs 2018 beslutade KF också att denna policy ska utvärderas kontinuerligt. Vi tycker det finns all
anledning att ta fasta på det.

Rönninge 2020-11-16
Med vänliga hälsningar
Rolf & Nina Fällström
Karlskronaviksvägen 74, fastighetsägare Uttringe 1:771 och 1:1100
Bjarne Andersson & Pirkko Tiainen
Karlskronaviksvägen 97, fastighetsägare Uttringe !:444
Hans & Gunny Jörlén
Karlskronaviksvägen 160, fastighetsägare Uttringe 1:125
Martin & Emma Agenstam
Karlskronaviksvägen 73, fastighetsägare Uttringe 1:122
Göran Tjulin & Helen Tjulin Axelsson
Plantskolevägen 35, fastighetsägare Uttringe 1:990
Lou Frölén & Bengt Jerksjö
Uttringevägen 100, Fastighetsägare 1:1068
Liz Söderberg
Uttringevägen 94, Fastighetsägare 1:1069
Mikael & Kathy Adenlöf
Plantskolevägen 25, fastighetsägare Uttringe 1:467
Veronica & Fredrik Adolphsson
Uttringevägen 34, fastighetsägare Rönninge 1:83
Roger & Emma Nibeland
Uttringevägen 92, fastighetsägare Uttringe 1:1070
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Johan Johansson
Uttringevägen 45, fastighetsägare Uttringe 1:249
Lilian Kandell
Krossvägen 11, fastighetsägare Rönninge 1:76.
Åsa & Jonas Hedblad
Plantskolevägen 10, fastighetsägare Uttringe 1:692
Olle Fidan
Uttringevägen 55, fastighetsägare Uttringe 1:250 och 1:1099
Lars och Elisabet Lindblad
Uttringevägen 80, fastighethetsägare Uttringe 1:238
Caroline & Patrick Lundin
Hagsätervägen 6, fastighetsägare Uttringe 1:644
Ann-Christine & Stefan Svensson
Uttringevägen 65, fastighetsägare Uttringe 1:251
Britt o Lars-Erik Läck
Heliodalsvägen 6, fastighetsägare Rönninge 1:84 och 1:585
Glenn Jaako & Darina Pozgay
Uttringevägen 30, fastighetsägare Rönninge 1:82
Staffan & Nada Danielsson
Heliodalsv 14. fastighetsägare Uttringe 1:215.
Berit & Lennart Ahlén
Heliodalsvägen 3, fastighetsägare Rönninge 1:351
Stefan och Jeanette Garpås
Hagsätervägen 8, fastighetsägare Uttringe 1:1049
Håkan Lundgren
Heliodalsvägen 7, fastighetsägare Uttringe 1:758, Uttringe 1:217 och Uttringe 1:218
Philip Sahin
Sollidenvägen 6, fastighetsägare Uttringe 1:1073
David & Sofie Wilenius
Uttringevägen 76, fastighetsägare Uttringe 1:1060
Louise Malmros & Markku Ohranen
Plantskolevägen 17, fastighetsägare Uttringe 1:442
Ulla Persson & John Jonsson
Plantskolevägen 6, fastighetsägare Uttring 1:117

-7Silvia & Kasper Höglund
Hagsätervägen 9, fastighetsägare Uttringe 1:311
Taru Korkeemaa & Patrik Thuresson
Plantskolevägen 5, fastighetsägare Uttringe 1:239
Ola Lindgren
Plantskolevägen 9, fastighetsägare Uttringe 1:240
Lars Orädd & Susanne Orädd von Gegerfelt
Plantskolevägen 12, fastighetsägare Uttringe 1:691
Thomas & Susanne Johansson
Uttringevägen 78, fastighetsägare Uttringe 1:1061
Rachel Lahdo Ghareb & Barsoum Ghareb
Plantskolevägen 3, fastighetsägare Uttringe 1:1044
Hans & Lena Gullström
Uttringevägen 71, fastighetsägare Uttringe 1:93
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Svar på skrivelse om gatukostnader
Vi har mottagit er skrivelse: Allvarliga frågetecken om de hundratusentals kronor i
gatukostnader som Salems kommun kräver från oss småhusägare.

Gatukostnader som princip
Kommunens lagliga möjligheter att ta ut gatukostnader regleras i plan- och bygglagen
(PBL). Kommunen får enligt PBL kap. 6 besluta att de som äger fastigheter inom en
detaljplan ska betala kostnaderna för att anlägga eller förbättra gator eller andra
allmänna platser.
I egenskap av huvudman för allmänna platser inom detaljplanelagda områden, ska
kommunen ordna med gator och andra anläggningar. När kommunen ordnar med gator
och andra allmänna platser, tar kommunen beslut om att berörda fastighetsägare ska stå
för kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning. Kostnaderna ska
fördelas på de berörda fastigheter efter skälig och rättvis grund.
Vid framtagandet av detaljplaner och gatukostnadsutredningar beslutar kommunen om
avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen (fördelningsområde),
vilka kostnader som ska fördelas (kostnadsunderlag) och grunderna för fördelningen
(fördelningsgrund).

Gatukostnader i Salems kommun
Till grund för uttag av gatukostnader får kommunen ta ut antingen faktiska kostnader
eller beräknade kostnader, i enlighet med PBL. Salems kommun har som princip valt att
ta ut de faktiska kostnaderna i exploateringsprojekten.
I kommundelarna Salem och Söderby (f.d. Salemstaden) har nybyggnaden av de allmänna
gatorna ej bekostats med kommunala skattemedel. Detta finansierades av en exploatör
som tog alla kostnader, som därefter har tagits ut via tomträttsavgälder och
fastighetsförsäljningar.
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Debitering av gatukostnadsersättning på fastighetsägare i kommundelarna Rönninge och
Uttringe vid om- och nybyggnad av kommunala gator görs på grund av rättviseskäl.
För att kunna detaljplanelägga omvandlingsområden och kunna bekosta anläggandet av
nya gator och nytt VA, behöver Salems kommun finansiera anläggningskostnaderna
genom att ta ut gatukostnader. Utan uttag av gatukostnader i omvandlingsområden blir
det svårt att kunna utföra utbyggnaderna i denna grad.

Gatukostnadspolicy
Gamla riktlinjer:
När gatukostnadsutredningarna för Heliodal och Solliden samt Karlskronaviken från år
2015 godkändes utgick utredningarna från riktlinjer om att kommunen tar ut faktiska
kostnader. Riktlinjer om att kommunen tar ut faktiska kostnader är beslutade i
kommunfullmäktige (KF).
I gatukostnadsutredningen framgår det att kommunen avser att debitera de faktiska
kostnaderna som är kända först när alla allmänna anläggningar är utbyggda. Det framgår
att kostnader som redovisas i utredning är uppskattade, för att fastighetsägarna ska få en
bild av den förväntade kostnaden för sin fastighet.

Nya policyn:
Den 22 november 2018 valde KF att besluta om en ny policy kring uttag av
gatukostnader. I den nya policyn beslutade KF att övergå från att ta ut faktiska
gatukostnader till att ta ut beräknade gatukostnader. Gatukostnadspolicyn kommer gälla
i kommande och pågående projekt.
Projekt med gatukostnadsutredningar som godkändes innan 2018 räknas inte in som
kommande eller pågående projekt. Heliodal, Solliden och Karlskronaviken är exempel på
detaljplaner som har vunnit laga kraft och som hade en beslutad gatukostnadsutredning
när policyn antogs.
I brevet hänvisar ni till stycket:
”Om de faktiska kostnaderna vid färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna
uppräknade med angivet index, bär kommunen merkostnaden”.
Detta stycke är uttaget från den nya policyn och går inte att applicera på två
gatukostnadsutredningar som blivit godkända i KF.
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Upphandling
Upphandlingen av de byggentreprenader som byggt gatorna i områdena har skett enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU). I LOU har myndigheter skyldighet att annonsera
alla inköp som kommer att göras över direktupphandlingsgränsen för att intresserade
företag ska få möjlighet att lämna anbud. Myndigheten måste utvärdera alla anbud eller
ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen ska ske på skäliga grunder. Utfallet av
utvärderingen avgör vem som vinner kontraktet.
Vid offentlig upphandling råder i huvudregel absolut sekretess till dess att beslut om
tilldelningsbeslut fattats. Efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattats omfattas
samtliga handlingar rörande upphandlingar av de vanliga reglerna om handlingars
offentlighet och sekretess. Ett tilldelningsbeslut är en allmän handling som varje enskild
medborgare har rätt att ta del av vid begäran, förutsatt att myndighetens
sekretessprövning tillåtet det.

Kostnadsökningen
Kommunen har inte indexuppräknat kostnaderna vid beräkning av de faktiska
kostnaderna. Det angivna procenttalet på sju procent var en uppskattning för att kunna
jämföra och likställa den faktiska kostnaden med indexökningen under en femårsperiod.
Det stämmer att vid vissa tillfällen blev projekten stillastående på grund av oförutsedda
omständigheter. Detta är något som kommunen beaktat i beräkningen av de faktiska
kostnaderna och i dessa fall har avdrag gjorts. Kostnaden för entreprenadarbeten har
även ökat under åren och då man inte tog hänsyn till index i beräknade kostnader, har
det lett till att gatukostnaden ökat.

Fler boenden än detaljplanens intention
Så som gatukostnadsutredningen är uppbyggd påverkar inte gatukostnaderna vilken typ
av bostad man väljer att uppföra. Kommunen tar ut gatukostnader för det antal befintliga
och tillkommande fastigheter som detaljplanen medger. Gatukostnadsutredningen tar
inte hänsyn till antalet hushåll som tillskapas, utan det utgår från antal fastigheter
planerna medger och kostnaderna beror på vilken kategori fastigheterna hamnar under.
Detta till skillnad från VA-avgifterna där varje fastighet måste betala en anläggningsavgift
för att ansluta varje ny lägenhet och detta avser även attefallshus.
Begreppet friliggande småhus betyder en- eller tvåbostadshus. Parhus räknas inte in i
begreppet.
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Procentuella fördelningen
Jämförelse stickgator
Stickgatan i Karlskronaviken som nu heter Växthusbacken var en befintlig GC-bana. När
del av befintlig GC-väg gjordes om till gångfartsområde med en allmän vändplats samt
tillfartsväg till Uttringe 1:241, skrev kommunen ett avtal med fastighetsägarna.
Kommunen hade ingen intention att bygga en vändplan, men efter önskemål från
fastighetsägarna för fastigheten Uttringe 1:241 under planprocessen gick kommunen
med på att en vändplan kunde anläggas mot att fastighetsägaren bekostade arbetet.
Stickgatan i Växthusbacken går därför inte att likställas med stickgatorna i
Karlskronaviken. I Karlskronaviken byggdes helt nya gator vilket ger större kostnader och
ökat värde för området.
I Karlskronaviken beslutades det att stickgatorna skulle planläggas som allmänna gator.
Att planlägga dessa gator som allmänna gator har varit ett sätt att kunna säkra
rättigheten för allmänheten att kunna nyttja de allmänna anläggningen. Eftersom
gatorna är allmänna och ansluter till kommunens gång- och cykelstråk står
skattekollektivet för 20 procent av utbyggnaden av stickgatorna.

Procentfördelning Karlskronaviksvägen
I gatukostnadsutredningen finns det beräknat hur många procent varje gata ska belasta
fördelningsområdet respektive skattekollektivet, baserat på vägarnas nytta. Detta utgör
hur mycket fördelningsområdet och skattekollektivet totalt ska bekosta exploateringarna.
Bedömningen om fördelningen gjordes i samband med framtagandet av
gatukostnadsutredningarna. I utredningarna ges motivering till den procentuella
fördelningen per gata. Under framtagandet av gatukostnadsutredningen för
Karlskronaviken inkom flertalet berörda fastighetsägare med synpunkter om
procentfördelningen av Karlskronaviksvägen. Synpunkterna handlade om att
fastighetsägarna hade för hög andel av Karlskronaviksvägen. Yttrandena förankrades
politiskt och ställningstagandet blev att bibehålla den föreslagna fördelningen. De
procentuella fördelningarna beslutades av KF i samband med godkännandet av
gatukostnadsutredningarna.
I gatukostnadsutredningen gjordes bedömningen att kommunen skulle bekosta 10
procent av utbyggnaden av Karlskronaviksvägen på grund av att vägen utgör en
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förbindelse till naturmark som är tillgänglig för allmänheten. Badstranden längst ned vid
Karlskronaviksvägens ände är ingen kommunal badplats. Det har tidigare varit en
kommunal badplats, men är inte det längre. Marken är samfälld för ett stort antal
fastigheter, av vilka kommunen äger några. Kommunen äger marken vid vändplanen och
parkeringsytan.

Hagsätervägen
Hagsätervägen har en körbana som är 5,0 m bred vilket är i enlighet med vad
detaljplanen anger. Hagsätervägen utgör en lokalgata i biltrafikshänseende med tillfart
dels till några privata fastigheter, dels till reservtomt för förskola alternativt gruppboende
eller vårdboende som ingår i detaljplanen för Heliodal. Reservtomten ingår som en av
kostnadsbärarna i gatukostnadsutredningen. Vidare utgör Hagsätervägen tillfart till
naturområdet på Uttringe 1:308 som ägs av kommunen och har en befintlig grusad stig
mot Sandbäcksvägens förlängning. Därigenom har Hagsätervägen en viktig funktion för
gång- och cykeltrafiken vilket motiverar 10 procent skattefinansierad andel.

Plantskolevägen
Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata
eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett
områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana
platser, får kommunen besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala
kostnaderna för sådana åtgärder. Kommunen kan inte belasta andra myndigheter eller
bolag att bekosta exploateringen av dessa områden, trots att de använder vägarna.

Gemensamhetsanläggning
Under detaljplaneläggningen ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda
intressen. Kommunen gör bedömningen avseende vilket huvudmannaskap vägarna i
området ska ha, om de ska vara allmänna eller enskilda. I de fall marken är planlagd som
en gemensamhetsanläggning, har en bedömning och avvägning legat till grund för
planläggningen. För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas måste
anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter.
Beslut om gemensamhetsanläggning görs i detaljplaneläggningen och under
detaljplaneskedet har berörda fastighetsägare haft möjlighet att lämna synpunkter under
samråd och granskning. Fastigheter som har utfart från gemensamhetsanläggningen har
en lägre fördelningsnyckel, vilket innebär att fastigheter som har utfart från kommunal
väg betalar högre gatukostnader. Detta beror på att fastighetsägarna med utfart från
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gemensamhetsanläggning står inför andra kostnader vilket fastigheter med kommunal
utfart inte får.

Procent som skattekollektivet finansierar enligt gatukostnadsutredningarna.
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Kommunfullmäktige

§ XX

KS/2020:291

Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken
Kommunfullmäktige godkände 2015-06-11 § 24 gatukostnadsutredningen för
Karlskronaviken. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas
inom fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när
vägarna är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena
finansieras av fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan
fastighetsägare och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015.
Berörda i området har skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid
kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari 2021.
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 oktober där utskottet
beslutade att föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna för
Karlskronaviken samt att information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter deras
sammanträde. Vidare har kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat att
skicka bilaga 2 till tjänsteutlåtande med dnr KS/2020:291 daterat 2021-01-26 som svar på
skrivelse gällande gatukostnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 14/2021
1. Kommunfullmäktige beslutar att beträffande Karlskronaviken ska fördelningsområdets
andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de slutliga gatukostnaderna för
Karlskronaviken.
3. Kommunfullmäktige beslutar att förutom punkt 1 ovan godkänna den föreslagna
fördelningen.
______________________
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems
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kommun
Kommunstyrelsen

KS § 14

KS/2020:291

Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken
Kommunfullmäktige godkände 2015-06-11 § 24 gatukostnadsutredningen för
Karlskronaviken. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas
inom fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när
vägarna är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena
finansieras av fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan
fastighetsägare och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015.
Berörda i området har skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid
kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari 2021.
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 oktober där utskottet
beslutade att föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna för
Karlskronaviken samt att information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter deras
sammanträde. Vidare har kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat att
skicka bilaga 2 till tjänsteutlåtande med dnr KS/20
 20:291 daterat 2021-01-26 som svar på
skrivelse gällande gatukostnader.

Jäv
Anders Klerkefors (R) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Matts Nittve (R) träder in som
tjänstgörande ersättare.

Ordförandes förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Karlskronaviken ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Karlskronaviken.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Yrkanden och proposition
Mats Nittve (R) yrkar att ärendet ska återremitteras för att räkna om kostnaderna på annan
beräkningsgrund.
Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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kommun
Kommunstyrelsen
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförande förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Proposition

Ordföranden ställer Mats Nittves (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag och
finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Karlskronaviken ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Karlskronaviken.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Reservation

Mats Nittve (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
______________________
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatuingenjör/Trafikplanerare

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Beslut om gatukostnadsredovisning för Karlskronaviken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
gatukostnaderna för Karlskronaviken.

Ärendet

Kommunfullmäktige godkände 2015-06-11 § 24 gatukostnadsutredningen för
Karlskronaviken. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas
inom fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas
när vägarna är färdigbyggda i båda områdena.
Gatukostnader inom exploteringsområdena finansieras av fastighetsägarna och av
skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägare och
skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015.
Preliminära kostnader
Den preliminära kostnaden totalt för fördelningsområdet beräknades 2015 till 9 314 tkr.
Beräkning med hänsyn till entreprenadindex
Hänsyn till indexreglering för årligt entreprenadindex har inte tagits i utredningen. Om
den beräknade kostnaden på 9 314 tkr skulle indexregleras efter genomsnittligt index på
7 procent per år skulle den beräknade kostnaden idag 2020 vara 13 063 tkr.
Det finns fyra fördelningskategorier och utefter de preliminära kostnaderna skulle varje
kategori betala:
Nytillkommen villa vid kommunal gata

207 tkr

Nytillkommen villa vid
gemensamhetsanläggning

166 tkr

Befintlig villa vid kommunal gata

104 tkr

Befintlig villa vid gemensamhetsanläggning

83 tkr
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Faktiska kostnader
Projekten är avslutade och de faktiska kostnaderna har nu sammanställts. Den totala
kostnaden som ska fördelas inom fördelningsområdet uppgår till 14 617 tkr.
Utifrån de fyra fördelningskategorierna uppgår kostnaderna för varje kategori till:
Nytillkommen villa vid kommunal gata

295 tkr

Nytillkommen villa vid
gemensamhetsanläggning

236 tkr

Befintlig villa vid kommunal gata

148 tkr

Befintlig villa vid gemensamhetsanläggning

118 tkr

Beräkningen av gatukostnaderna presenteras närmare i bifogad presentation.

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor
1. Presentation om gatukostnader i
Karlskronaviken
2. Kommunikationsplan gatukostnader
Delges
Kommunstyrelsen

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef

Kommunikationsplan
Gatukostnader för Heliodal,
Solliden & Karlskronaviken

2020-10-07
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata/VA
Plan- och exploatering

Den politiska gången - beslut
KF beslöt om de preliminära gatukostnaderna i gatukostnadsutredningen för Heliodal, Solliden och
för Karlskronaviken. Kommunen tar ut de faktiska gatukostnaderna och har beräknat hur mycket det
hamnar på. De faktiska gatukostnaderna ska beslutas i KS/KF.

Preliminär tidplan
21 oktober: Beslut i KSTU
ca 21 oktober: Informera på hemsidan om att beslutet är på väg till KF
2 november: Beslut i KS
19 november: Beslut i KF
24 november: Information har levererats till fastighetsägarna
26 november: Beslut om gatukostnader publiceras på kommunens hemsida
ca 18 januari: Fakturering sker

Informationsbrev
Informationsbrev ska skickas till berörda fastigheter när beslut tagits i KF.
Informationsbreven ska innehålla:
- Bakgrund kring preliminära och faktiska kostnader.
- Beskrivning av vad man får för pengarna. Ex. förbättrad vägstandard, gc-banor
- Ange hur mycket varje fastighet ska betala samt när betalning ska ske.
- Möjligheten att ansöka om anstånd - hur det går till
- Om man vill bestrida fakturan, hur gör man då.
- Bifogat beslut från KF kring de vad de faktiska gatukostnaderna blivit.

Fakturering
Plan- och exploatering skickar underlag till ekonomienheten som skickar fakturorna.
Fastighetsägarna kan inkomma med begäran om anstånd efter fakturering skett.

Anstånd
Fastighetsägarna får begära om blankett för att ansöka om anstånd. Ekonomienheten gör
bedömningen ifall det är möjligt för fastigheten att få anstånd. Anstånd kan endast ges efter att
fakturering skett.

Kommunikation hemsida
Efter beslut från KSTU publicerar kommunen på Salems kommuns hemsida hur beslutsprocessen

från KSTU till KF går till. Detta för att inte riskera missförstånd att slutgiltligt beslut tagits i KSTU.
På Salems kommuns hemsida finns en informationssida för varje projekt med planhandlingar,
utredningar och beslut. På dessa sidor kompletteras en handling med informationen, när det finns
ett KF beslut om fastställandet av de faktiska gatukostnader för områdena.

Kommunikation media
Informationen om gatukostnaderna berör enbart fastighetsägarna inom fördelningsområdena.
Eftersom berörda fastighetsägare får information om gatukostnaderna direkt i brevlådan behövs
ingen kommunikation om detta i media. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att direkt
information till berörda fastighetsägarna bör räcka och att kommunikation i media inte fyller någon
ytterligare funktion.
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Allvarliga frågetecken om de hundratusentals
kronor i gatukostnader som Salems kommun
kräver från oss småhusägare
Detta är ett öppet brev till i första hand dig som är folkvald politisk ledamot i
Salems Kommunfullmäktige, men också till berörda tjänstemän och utskott i
kommunen. Vi vill här lyfta det faktum att kommunen lägger hundratusentals
kronor i en slags extraskatt på oss småhusägare för att kunna genomföra
sina gatuexploateringar till nya bostäder. Men framförallt måste vi ägna
flera sidor text för att beskriva alla de allvarliga frågetecknen som drabbar
oss i de aktuella exploateringsområdena Karlskronaviken, Heliodal och
Soliden och som nu läggs fram till er i fullmäktige att ta beslut om 25
november. Vi reagerar på att kommunen tänjer på procent, fördelar
kostnader på ett tveksamt sätt, tar till närmast olagliga gatukonstruktioner
och använder interna beräkningsmodeller som ökar betalningskraven på oss
med flera tiotusentals kronor per småhusägare.

Salem är en av de fåtal kommuner i Sverige (30 av 290) som vid exploateringar kräver av
småhusägarna i området att bekosta kommunens nya gatorna. Salem kräver även att vi som bor i
äldre hus i exploateringsområdet också ska betala för de nya gatorna som krävs för de
nytillkommande husen. Trots att vi redan har betalt för de befintliga gatorna där vi bor och att de nya
egentligen inte tillför något värde för vårt boende.
I bl.a. detaljplanen Karlskronaviken finns sju äldre bostadshus och 50 nytillkomna byggrätter inklusive
några obebodda fritidshus. Som småhusägare här har vi försökt följa olika gatukostnadsutredningar i
samband med exploateringen av vårt detaljplaneområde sedan 2008. Varje gång har vi haft
anledning att reagera över att många delar i utredningarna. Det är tveksamt om de följer de politiska
direktiven och några punkter är möjligen olagliga. Men våra försök till resonemang och invändningar
har alltid mötts av samma ovilja att lyssna.
Vi har fått höra att gatukostnadsfördelningen är en separat handling och kan inte som övriga delar av
detaljplanen överklagas. Vi kan alltså inget göra. Det är först när kommunen har fakturerat
gatukostnaden till oss småhusägare, efter att den har vunnit laga kraft genom beslut i fullmäktige,
som vår enda möjlighet att inte bli överkörda ska vara att stämma kommunen inför Mark- och
miljödomstolen.
Därför vänder vi oss till dig som är folkvald i Salems kommunfullmäktige. För nu är gatorna byggda,
och vi har fått ett rätt kortfattat brev daterat 2020-10-22 där vi får veta att nu ska beslut tas. Innan
du och övriga folkvalda politiker i fullmäktige gör det, ber vi dig att läsa och ödmjukast tänka över ett
antal saker i några minuter. Detta handlar om hundratusentals kronor i kostnader för oss som
småhusägare och det finns ett flera allvarliga frågetecken kring gatukostnadsfördelningen för
detaljplanerna Karlskronaviken, Heliodal och Solliden.

-2Fullmäktige borde besluta i linje med sitt eget beslut
Fullmäktige beslutade för 2018-11-28 (KF § 51) att anta en ny policy som ska reglera
gatukostnadsfördelningen. I den policyn står det bl a:
”Om de faktiska kostnaderna vid färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna uppräknade
med angivet index, bär kommunen merkostnaden.
Denna bedömning är rimlig med tanke på att kommunen sköter gatuupphandlingarna och
genomförandet helt utan insyn från de boende.
I fallet Karlskronaviken överskrider de faktiska kostnaderna de indexuppräknade kostnaderna med
miljonbelopp. Ändå föreslår handläggarna och kommunens tekniska utskott (KSTU) att vi
småhusägare ska betala de faktiska kostnaderna.
I det beslut ni i fullmäktige tog 2018 står det dessutom att gatukostnadspolicyn gäller ”…samtliga
pågående och framtida projekt”. Karlskronaviken var absolut ett pågående gatuprojekt 2018, vilket
också gäller Heliodal och Soliden. Vi ber dig som fullmäktigeledamot att ge kommunens
handläggarna i uppdrag att rätta till detta och följa beslutad policy.
Karlskronaviken krävs på 42 % ökade faktiska kostnader jämfört med beräkningen 2015
Låt oss bara belysa att det för oss nu boende i området innebär stora pengar.
Merparten av oss som bor permanent i området i någon av de sju befintliga bostadshusen skulle
enligt beräkningarna från 2015 faktureras 104.000 kronor i gatukostnader från Salems kommun. Nu
ber man er i fullmäktige att ta beslut om att vi ska betala 148.000 kronor. Jämfört med de från början
beräknade kostnaderna, som i sig var mycket höga, är detta höjda krav på över 42 procent.
Vi vill påpeka att vi alla som skriver under detta brev tycker det är bra att vi efter många år har fått
ansluta oss till kommunala VA-nätet. Men detta innebär i sig kostnader på över 200.000 kronor per
tomt. Att vi utöver detta ska betala gatukostnader, som nu har ökat med 42 % jämfört med
beräkningarna 2015, känns fel.
Hög indexuppräkning på oklara grunder
För beräknade kostnader anger kommunen att indexuppräkning ska göras med 7 % per år. SKR
publicerar prisindex för kommunal verksamhet (PKV) avsett att användas vid beräkning av
kostnadernas utveckling. De senaste åren har PKV legat på cirka 2–2,5 % per år. Kommunens policy
refererar till SCB:s entreprenadindex som inte är helt offentligt och därmed svårt att analysera.
Kommunen har inte redovisat något underlag för den använda procentsatsen.
Det ska också noteras att gatuarbetet för Heliodal och Solliden pågick orimligt länge och stod långa
stunder stillastående p.g.a. misstag i projekteringen. Omständigheter som gör att indexuppräkningen
kommit att gälla så många år. Vi ifrågasätter starkt att kostnadsökningar på 7 % per år skulle vara
normalt. Vi uppmanar dig som ledamot att säkerställa att detta verkligen är rimligt.
Ska nybyggd bostad bara behöva betala 25 % – medan vi i äldre villa betalar 50 % ?
En annan mycket tveksam insats i handläggandet av detaljplanen är frågan om hur många
fastighetsägare som ska vara med och betala. I kommunens gatukostnadsutredning, punkten
Fördelning av kostnaderna, står det:
”Vid fördelningen av kostnaderna skall hänsyn tas till såväl nyttan samt de kostnader varje byggrätt
förorsakar.”

-3Vidare hänvisas till antal villor/byggrätter inom området och att byggrätterna gäller enbostadshus..
Utgångspunkten har alltså hela tiden varit; en villa per byggrätt. Det är svårt att tolka
gatukostnadsutredningens text annorlunda.
Verkligheten har istället blivit så att de handläggarna som utformade detaljplanen skrev småhus när
man skulle ha skrivit enbostadshus. Därav kan nytillkommande exploatörer utnyttja situationen och
försöka bygga 2-4 bostäder per byggrätt.
Den policy som styr kommunens gatukostnader säger att nytillkommande villor ska betala 100 % av
de kostnader som läggs på fastighetsägarna i området. Befintliga fastigheter ska betala 50 %.
Om nu en exploatör kringgår intentionen i detaljplanen och anlägger upp till fyra bostäder på varje
byggrätt så uppstår helt nya förutsättningar. Resultatet skulle då kunna bli att dessa fyra nytillkomna
bostäder på en tomtfastighet vardera betalar 25 % av gatukostnaden per bostad. Exploatörers
nybyggda bostäder ska alltså bara betala 25 %, medan vi som redan har betalt för de gamla gatorna
när vi köpte huset ska betala 50 % för de nya.
I relation till citatet ovan; ” … de kostnader varje byggrätt förorsakar” kan noteras att fyra bostäder
betyder fyra hushåll betyder 1-2 bilar per hushåll. Det vill säga nyttan av gatorna, och slitaget på
gatorna, hänger ihop med varje bostad som kommunen ger bygglov till.
I detaljplanens övergripande riktlinjer står det dessutom: ”Antalet kostnadsbärare för VA och gata
ska vara så många som möjligt för att uttaget per fastighet ska bli skäligt och det beräknade
underskottet för VA minimeras.”
Detta är en rättvisefråga, men för oss boende i området handlar gatukostnaderna också krasst om
många tusentals kronor som vi skulle spara om fler husägare var med och delade på kostnaderna. Vi
ber dig som politiker att reagera på detta, returnera detta förslag i syfte att utreda alla möjligheter
för att det ska bli antalet nytillkomna bostäder med bygglov som ska ta en 100-procentiga del av
gatukostnaderna.
Gatukrav på över 20-30.000 kr/tomt för andra enskilda fastighetsägarens gator som bara de nyttjar
Trots allvaret i det hittills påtalade tveksamheterna i gatukostnadsutredning, så vill vi påstå att nästa
fråga är den allvarligaste, eftersom det kan handla om olagliga krav från kommunens sida gentemot
småhusägare i kommunen.
I gatukostnadsutredningarna har de kommunala handläggarna fört över stora kostnader från
kommunen och stora enskilda markägare till oss övriga småhusägare i området.
Det handlar om två stickgator, som i Karlskronavikens gatukostnadsutredning från 2012 kallades
Gårdsgator men när utredningen reviderades 2015 hade bytt namn till Lokalgator. Oavsett kreativt
namngivande är dessa två gator absolut inte allmänna gator i området. Det är nybyggda infartsgator
till helt nytillkomna byggrätter. De som inte bor eller besöker husen inne på dessa infartsgator har
aldrig anledning att nyttja gatorna med bil. Det självklara borde vara att dessa enskilda stickgator ska
bekostas av de nytillkomna berörda byggrätterna .
Det speciella är att dessa enskilda gator delar sin vägbana med kommunens nya gång- och cykelväg,
som normalt bekostas till 100 % av skattekollektivet. Den rimliga slutsatsen borde vara att dessa
”lokalgator”, som är 50 % enskild gata och 50 % gång- & cykelväg, skulle betalas av de berörda
enskilda fastighetsägarna samt av kommunen.
Men istället säger Salems kommun att 80 % av kostnaderna ska fördelas på samtliga fastighetsägare
inom Karlskronavikens detaljplan, resterande 20 % tas av kommunen då vägen ju till hälften är gång
& cykelväg.

-4Detta är som vi ser det mycket allvarligt att dessa krav ställs på oss om småhusägare i området. Det
handlar om stora belopp. Av de totala gatukostnaderna rör ca 20-30.000 kronor just dessa enskilda
stickgator/cykelbanor som varje tomtägare i området ska betala.
Vi vill här påpeka att i gatukostnadsutredningen för Heliodal så finns en identisk gata. Från
Karlskronaviksvägen, i höjd med Uttringe Hages Väg, går det in en infartsväg till nytillkomna
byggrätter som kompletterar en befintlig gång- & cykelväg och delar vägbana med den. Här kallas
den helt korrekt Stickgata (punkt 6.2.9) och tillkommande kostnader utöver själva gång- &
cykelvägen betalas till hundra procent av de berörda byggrätterna.
Vår slutsats, dessa stora summor pengar som specifikt gäller beskrivna Lokalgator i Karlskronaviken
borde strykas från kraven mot oss småhusägare, och istället betalas av de aktuella enskilda
markägarna tillsammans med skattekollektivet.
Vår kostnadsandel är 90 % för gator till kommunala rekreationsområden
Gatukostnadsfördelningen till oss småhusägare är i flera fall en väldigt komplicerad matematik. Vi
som har bott här länge och följt denna process har svårt att hänga med. Kommunens handläggare
följer en intern beräkningsmodell som vi inte förstår. Vi ska betala 20/40/50 % för olika delar av
Uttringevägen som är en allmän ringväg i hela sydöstra Rönninge. Vi betalar 65 % av Tallsätravägen,
90% av Berghemsvägen och Hagsätervägen osv.
Detta sagt för att visa hur kostnaderna som småhusägarna ska betala för gator i och runt deras
områden skiljer sig med olika procentsatser. Det mest anmärkningsvärda vi vill framföra med detta är
att kommunen har bestämt sig för att fördela 90 % av Karlskronaviksvägens kostnader på oss
småhusägare i området. Då ska vi komma ihåg att en stor skogsmark har sparats för att kunna vara
rekreations- och strövområde för allmänheten. Dessutom, i änden av Karlskronaviksvägen, finns en
populär sandstrand och gräsplätt vid sjön Uttran. Invid denna strand samt vid skogsområdet har
kommunen vid tre olika platser anlagt totalt ca 20 kommunala parkeringsplatser till allmänheten. Allt
detta tycker vi är föredömligt. Utmärkt att alla i kommunen ska kunna njuta av den fina naturen och
sjön här. Det som däremot kan ifrågasättas är att vi småhusägare i området ska betala så stor andel
som 90 % av kostnaderna för att skapa denna breda allmänna väg och för att etablera alla dessa
kommunala p-platser till allmänhetens rekreations- och naturområden. Det betyder att bara för
denna gata ska vi småhusägare som nu bor i området betala ca 125.000 kronor per villa enligt det
förslag du ska ta beslut om. Vi ber dig som politiker att fundera över om det verkligen är rimligt att vi
ska stå för så stor del av kostnaden.
Fler fördelningar där de boende bekostar det allmänna gatunätet
Ett liknande fall är Hagsätervägen, där kommunen har valt att anlägga bred väg, vändplan och
trottoar för att täcka kommunens framtida behov av eventuell serviceverksamhet på tomt som ligger
i änden av vägen. Dessutom ligger här en anslutning till ett naturskyddsområde. Trots dessa
fördyringar med anledning av kommunens behov vill handläggarna att i politiker ska besluta om att
de boende stå för 90 % av gatukostnaden.
En annan fördelning som kan ifrågasättas gäller Plantskolevägen som till 100 % fördelas på de
boende. Denna väg används för att komma ned till järnvägsspåret och fjärrvärmeledningen vilket
också innebär tung trafik. Med tanke på den omfattande ombyggnaden som gjorts av vägen vore det
rimligt att Trafikverket och fjärrvärmebolaget också bidrar till att täcka kostnaderna.

-5Enskild gata där kommunen bestämmer allt, och fastighetsägarna får stå för hela notan
Utöver denna fördelning av allmänna gatukostnader i en detaljplan, har även fastighetsägare i
området blivit påtvingade gator som kallas gemensamhetsanläggningar (enskilda gator), där berörda
fastighetsägare måste stå för hela kostnaden. För fastighetsägare längs den nya Heliodalsvägen har
det inneburit extra kostnader på flera hundra tusen kronor per tomt. Detta dels för att kommunen
valde att planlägga gatan som kvartersmark över fastighetsägarnas huvuden, dels för att tekniska
misstag i detaljplanen för Heliodal fördyrade arbetet.
Många skäl att syna detta förslag till beslut
I hela denna gatukostnadsaffär finns dessa med flera punkter som vi tycker är tveksamma, och vi kan
se skäl att ifrågasätta hela denna procedur med gatukostnadsuttag. I den gatukostnadspolicy som
antogs 2018 beslutade KF också att denna policy ska utvärderas kontinuerligt. Vi tycker det finns all
anledning att ta fasta på det.

Rönninge 2020-11-16
Med vänliga hälsningar
Rolf & Nina Fällström
Karlskronaviksvägen 74, fastighetsägare Uttringe 1:771 och 1:1100
Bjarne Andersson & Pirkko Tiainen
Karlskronaviksvägen 97, fastighetsägare Uttringe !:444
Hans & Gunny Jörlén
Karlskronaviksvägen 160, fastighetsägare Uttringe 1:125
Martin & Emma Agenstam
Karlskronaviksvägen 73, fastighetsägare Uttringe 1:122
Göran Tjulin & Helen Tjulin Axelsson
Plantskolevägen 35, fastighetsägare Uttringe 1:990
Lou Frölén & Bengt Jerksjö
Uttringevägen 100, Fastighetsägare 1:1068
Liz Söderberg
Uttringevägen 94, Fastighetsägare 1:1069
Mikael & Kathy Adenlöf
Plantskolevägen 25, fastighetsägare Uttringe 1:467
Veronica & Fredrik Adolphsson
Uttringevägen 34, fastighetsägare Rönninge 1:83
Roger & Emma Nibeland
Uttringevägen 92, fastighetsägare Uttringe 1:1070
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Johan Johansson
Uttringevägen 45, fastighetsägare Uttringe 1:249
Lilian Kandell
Krossvägen 11, fastighetsägare Rönninge 1:76.
Åsa & Jonas Hedblad
Plantskolevägen 10, fastighetsägare Uttringe 1:692
Olle Fidan
Uttringevägen 55, fastighetsägare Uttringe 1:250 och 1:1099
Lars och Elisabet Lindblad
Uttringevägen 80, fastighethetsägare Uttringe 1:238
Caroline & Patrick Lundin
Hagsätervägen 6, fastighetsägare Uttringe 1:644
Ann-Christine & Stefan Svensson
Uttringevägen 65, fastighetsägare Uttringe 1:251
Britt o Lars-Erik Läck
Heliodalsvägen 6, fastighetsägare Rönninge 1:84 och 1:585
Glenn Jaako & Darina Pozgay
Uttringevägen 30, fastighetsägare Rönninge 1:82
Staffan & Nada Danielsson
Heliodalsv 14. fastighetsägare Uttringe 1:215.
Berit & Lennart Ahlén
Heliodalsvägen 3, fastighetsägare Rönninge 1:351
Stefan och Jeanette Garpås
Hagsätervägen 8, fastighetsägare Uttringe 1:1049
Håkan Lundgren
Heliodalsvägen 7, fastighetsägare Uttringe 1:758, Uttringe 1:217 och Uttringe 1:218
Philip Sahin
Sollidenvägen 6, fastighetsägare Uttringe 1:1073
David & Sofie Wilenius
Uttringevägen 76, fastighetsägare Uttringe 1:1060
Louise Malmros & Markku Ohranen
Plantskolevägen 17, fastighetsägare Uttringe 1:442
Ulla Persson & John Jonsson
Plantskolevägen 6, fastighetsägare Uttring 1:117

-7Silvia & Kasper Höglund
Hagsätervägen 9, fastighetsägare Uttringe 1:311
Taru Korkeemaa & Patrik Thuresson
Plantskolevägen 5, fastighetsägare Uttringe 1:239
Ola Lindgren
Plantskolevägen 9, fastighetsägare Uttringe 1:240
Lars Orädd & Susanne Orädd von Gegerfelt
Plantskolevägen 12, fastighetsägare Uttringe 1:691
Thomas & Susanne Johansson
Uttringevägen 78, fastighetsägare Uttringe 1:1061
Rachel Lahdo Ghareb & Barsoum Ghareb
Plantskolevägen 3, fastighetsägare Uttringe 1:1044
Hans & Lena Gullström
Uttringevägen 71, fastighetsägare Uttringe 1:93
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Svar på skrivelse om gatukostnader
Vi har mottagit er skrivelse: Allvarliga frågetecken om de hundratusentals kronor i
gatukostnader som Salems kommun kräver från oss småhusägare.

Gatukostnader som princip
Kommunens lagliga möjligheter att ta ut gatukostnader regleras i plan- och bygglagen
(PBL). Kommunen får enligt PBL kap. 6 besluta att de som äger fastigheter inom en
detaljplan ska betala kostnaderna för att anlägga eller förbättra gator eller andra
allmänna platser.
I egenskap av huvudman för allmänna platser inom detaljplanelagda områden, ska
kommunen ordna med gator och andra anläggningar. När kommunen ordnar med gator
och andra allmänna platser, tar kommunen beslut om att berörda fastighetsägare ska stå
för kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning. Kostnaderna ska
fördelas på de berörda fastigheter efter skälig och rättvis grund.
Vid framtagandet av detaljplaner och gatukostnadsutredningar beslutar kommunen om
avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen (fördelningsområde),
vilka kostnader som ska fördelas (kostnadsunderlag) och grunderna för fördelningen
(fördelningsgrund).

Gatukostnader i Salems kommun
Till grund för uttag av gatukostnader får kommunen ta ut antingen faktiska kostnader
eller beräknade kostnader, i enlighet med PBL. Salems kommun har som princip valt att
ta ut de faktiska kostnaderna i exploateringsprojekten.
I kommundelarna Salem och Söderby (f.d. Salemstaden) har nybyggnaden av de allmänna
gatorna ej bekostats med kommunala skattemedel. Detta finansierades av en exploatör
som tog alla kostnader, som därefter har tagits ut via tomträttsavgälder och
fastighetsförsäljningar.
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Debitering av gatukostnadsersättning på fastighetsägare i kommundelarna Rönninge och
Uttringe vid om- och nybyggnad av kommunala gator görs på grund av rättviseskäl.
För att kunna detaljplanelägga omvandlingsområden och kunna bekosta anläggandet av
nya gator och nytt VA, behöver Salems kommun finansiera anläggningskostnaderna
genom att ta ut gatukostnader. Utan uttag av gatukostnader i omvandlingsområden blir
det svårt att kunna utföra utbyggnaderna i denna grad.

Gatukostnadspolicy
Gamla riktlinjer:
När gatukostnadsutredningarna för Heliodal och Solliden samt Karlskronaviken från år
2015 godkändes utgick utredningarna från riktlinjer om att kommunen tar ut faktiska
kostnader. Riktlinjer om att kommunen tar ut faktiska kostnader är beslutade i
kommunfullmäktige (KF).
I gatukostnadsutredningen framgår det att kommunen avser att debitera de faktiska
kostnaderna som är kända först när alla allmänna anläggningar är utbyggda. Det framgår
att kostnader som redovisas i utredning är uppskattade, för att fastighetsägarna ska få en
bild av den förväntade kostnaden för sin fastighet.

Nya policyn:
Den 22 november 2018 valde KF att besluta om en ny policy kring uttag av
gatukostnader. I den nya policyn beslutade KF att övergå från att ta ut faktiska
gatukostnader till att ta ut beräknade gatukostnader. Gatukostnadspolicyn kommer gälla
i kommande och pågående projekt.
Projekt med gatukostnadsutredningar som godkändes innan 2018 räknas inte in som
kommande eller pågående projekt. Heliodal, Solliden och Karlskronaviken är exempel på
detaljplaner som har vunnit laga kraft och som hade en beslutad gatukostnadsutredning
när policyn antogs.
I brevet hänvisar ni till stycket:
”Om de faktiska kostnaderna vid färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna
uppräknade med angivet index, bär kommunen merkostnaden”.
Detta stycke är uttaget från den nya policyn och går inte att applicera på två
gatukostnadsutredningar som blivit godkända i KF.
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Upphandling
Upphandlingen av de byggentreprenader som byggt gatorna i områdena har skett enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU). I LOU har myndigheter skyldighet att annonsera
alla inköp som kommer att göras över direktupphandlingsgränsen för att intresserade
företag ska få möjlighet att lämna anbud. Myndigheten måste utvärdera alla anbud eller
ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen ska ske på skäliga grunder. Utfallet av
utvärderingen avgör vem som vinner kontraktet.
Vid offentlig upphandling råder i huvudregel absolut sekretess till dess att beslut om
tilldelningsbeslut fattats. Efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattats omfattas
samtliga handlingar rörande upphandlingar av de vanliga reglerna om handlingars
offentlighet och sekretess. Ett tilldelningsbeslut är en allmän handling som varje enskild
medborgare har rätt att ta del av vid begäran, förutsatt att myndighetens
sekretessprövning tillåtet det.

Kostnadsökningen
Kommunen har inte indexuppräknat kostnaderna vid beräkning av de faktiska
kostnaderna. Det angivna procenttalet på sju procent var en uppskattning för att kunna
jämföra och likställa den faktiska kostnaden med indexökningen under en femårsperiod.
Det stämmer att vid vissa tillfällen blev projekten stillastående på grund av oförutsedda
omständigheter. Detta är något som kommunen beaktat i beräkningen av de faktiska
kostnaderna och i dessa fall har avdrag gjorts. Kostnaden för entreprenadarbeten har
även ökat under åren och då man inte tog hänsyn till index i beräknade kostnader, har
det lett till att gatukostnaden ökat.

Fler boenden än detaljplanens intention
Så som gatukostnadsutredningen är uppbyggd påverkar inte gatukostnaderna vilken typ
av bostad man väljer att uppföra. Kommunen tar ut gatukostnader för det antal befintliga
och tillkommande fastigheter som detaljplanen medger. Gatukostnadsutredningen tar
inte hänsyn till antalet hushåll som tillskapas, utan det utgår från antal fastigheter
planerna medger och kostnaderna beror på vilken kategori fastigheterna hamnar under.
Detta till skillnad från VA-avgifterna där varje fastighet måste betala en anläggningsavgift
för att ansluta varje ny lägenhet och detta avser även attefallshus.
Begreppet friliggande småhus betyder en- eller tvåbostadshus. Parhus räknas inte in i
begreppet.
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Procentuella fördelningen
Jämförelse stickgator
Stickgatan i Karlskronaviken som nu heter Växthusbacken var en befintlig GC-bana. När
del av befintlig GC-väg gjordes om till gångfartsområde med en allmän vändplats samt
tillfartsväg till Uttringe 1:241, skrev kommunen ett avtal med fastighetsägarna.
Kommunen hade ingen intention att bygga en vändplan, men efter önskemål från
fastighetsägarna för fastigheten Uttringe 1:241 under planprocessen gick kommunen
med på att en vändplan kunde anläggas mot att fastighetsägaren bekostade arbetet.
Stickgatan i Växthusbacken går därför inte att likställas med stickgatorna i
Karlskronaviken. I Karlskronaviken byggdes helt nya gator vilket ger större kostnader och
ökat värde för området.
I Karlskronaviken beslutades det att stickgatorna skulle planläggas som allmänna gator.
Att planlägga dessa gator som allmänna gator har varit ett sätt att kunna säkra
rättigheten för allmänheten att kunna nyttja de allmänna anläggningen. Eftersom
gatorna är allmänna och ansluter till kommunens gång- och cykelstråk står
skattekollektivet för 20 procent av utbyggnaden av stickgatorna.

Procentfördelning Karlskronaviksvägen
I gatukostnadsutredningen finns det beräknat hur många procent varje gata ska belasta
fördelningsområdet respektive skattekollektivet, baserat på vägarnas nytta. Detta utgör
hur mycket fördelningsområdet och skattekollektivet totalt ska bekosta exploateringarna.
Bedömningen om fördelningen gjordes i samband med framtagandet av
gatukostnadsutredningarna. I utredningarna ges motivering till den procentuella
fördelningen per gata. Under framtagandet av gatukostnadsutredningen för
Karlskronaviken inkom flertalet berörda fastighetsägare med synpunkter om
procentfördelningen av Karlskronaviksvägen. Synpunkterna handlade om att
fastighetsägarna hade för hög andel av Karlskronaviksvägen. Yttrandena förankrades
politiskt och ställningstagandet blev att bibehålla den föreslagna fördelningen. De
procentuella fördelningarna beslutades av KF i samband med godkännandet av
gatukostnadsutredningarna.
I gatukostnadsutredningen gjordes bedömningen att kommunen skulle bekosta 10
procent av utbyggnaden av Karlskronaviksvägen på grund av att vägen utgör en
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förbindelse till naturmark som är tillgänglig för allmänheten. Badstranden längst ned vid
Karlskronaviksvägens ände är ingen kommunal badplats. Det har tidigare varit en
kommunal badplats, men är inte det längre. Marken är samfälld för ett stort antal
fastigheter, av vilka kommunen äger några. Kommunen äger marken vid vändplanen och
parkeringsytan.

Hagsätervägen
Hagsätervägen har en körbana som är 5,0 m bred vilket är i enlighet med vad
detaljplanen anger. Hagsätervägen utgör en lokalgata i biltrafikshänseende med tillfart
dels till några privata fastigheter, dels till reservtomt för förskola alternativt gruppboende
eller vårdboende som ingår i detaljplanen för Heliodal. Reservtomten ingår som en av
kostnadsbärarna i gatukostnadsutredningen. Vidare utgör Hagsätervägen tillfart till
naturområdet på Uttringe 1:308 som ägs av kommunen och har en befintlig grusad stig
mot Sandbäcksvägens förlängning. Därigenom har Hagsätervägen en viktig funktion för
gång- och cykeltrafiken vilket motiverar 10 procent skattefinansierad andel.

Plantskolevägen
Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata
eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett
områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana
platser, får kommunen besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala
kostnaderna för sådana åtgärder. Kommunen kan inte belasta andra myndigheter eller
bolag att bekosta exploateringen av dessa områden, trots att de använder vägarna.

Gemensamhetsanläggning
Under detaljplaneläggningen ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda
intressen. Kommunen gör bedömningen avseende vilket huvudmannaskap vägarna i
området ska ha, om de ska vara allmänna eller enskilda. I de fall marken är planlagd som
en gemensamhetsanläggning, har en bedömning och avvägning legat till grund för
planläggningen. För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas måste
anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter.
Beslut om gemensamhetsanläggning görs i detaljplaneläggningen och under
detaljplaneskedet har berörda fastighetsägare haft möjlighet att lämna synpunkter under
samråd och granskning. Fastigheter som har utfart från gemensamhetsanläggningen har
en lägre fördelningsnyckel, vilket innebär att fastigheter som har utfart från kommunal
väg betalar högre gatukostnader. Detta beror på att fastighetsägarna med utfart från
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gemensamhetsanläggning står inför andra kostnader vilket fastigheter med kommunal
utfart inte får.

Procent som skattekollektivet finansierar enligt gatukostnadsutredningarna.
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§ XX

KS/2021:60

Svar på remiss “Förslag till vision Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027”

Under hösten 2019 påbörjade Mälarens vattenvårdsförbund att ta fram en vision för
kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning att projektet Mälaren- en sjö
för miljoner löper ut i december 2021.
Kommunen har har nu erhållit en remiss från Mälarens vattenvårdsförbund där man önskar
få synpunkter på följande två förslag:
1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 15/2021
Kommunfullmäktige antar tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2021 som sitt svar på remiss
från Mälarens vattenvårdsförbund.
______________________
Mälarens vattenvårdsförbund
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems
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kommun
Kommunstyrelsen

KS § 15 

KS/2021:60

Svar på remiss “Förslag till vision Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027”
Under hösten 2019 påbörjade Mälarens vattenvårdsförbund att ta fram en vision för
kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning att projektet Mälaren- en sjö
för miljoner löper ut i december 2021.
Kommunen har har nu erhållit en remiss från Mälarens vattenvårdsförbund där man önskar
få synpunkter på följande två förslag:
1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige att anta tjänsteskrivelse daterad 25
januari 2021 som sitt svar på remiss från Mälarens vattenvårdsförbund.
______________________
Mälarens vattenvårdsförbund
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Remiss förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund
2022-2027
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige att anta denna tjänsteskrivelse som
sitt svar på remiss från Mälarens vattenvårdsförbund

Ärendet
Under hösten 2019 påbörjade Mälarens vattenvårdsförbund att ta fram en vision för
kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning att projektet Mälaren- en
sjö för miljoner (MER) löper ut i december 2021. Att slutåret 2027 valdes för den nya
visionen beror på att enligt vattenförvaltningen skall vi då ha uppnått en god status i våra
vattendrag då.
Kommunen har har nu erhållit en remiss från Mälarens vattenvårdsförbund där man
önskar få synpunkter på följande två förslag:
1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022
Kommunens synpunkter ska lämnas senast den 31 mars 2020.
Förbundets synpunkt är att Projektet Mälaren – en sjö för miljoner har varit ett bra sätt
att pröva ett nytt sätt att arbeta, att samordna arbete kring åtgärder. Nu kommer det
projektet att avslutas december 2021, och därmed står förbundet inför ett vägval
beträffande hur det fortsatta arbetet ska se ut. Förbundet har därför tagit fram tre
möjliga handlingsalternativ. Dessa är:
1. Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER
2. Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027
3. Återgå till tidigare verksamhet innan MER

Bedömning och ställningstagande
Vår bedömning är att en fortsatt utveckling av åtgärder som gynnar Mälaren och vårt
dricksvatten är av godo.
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I korthet medför föreslagen vision 2022-2027 följande:
• Miljöövervakning i Mälaren inklusive tillrinnande vattendrag och metoder för
uppföljning av åtgärder
• Kompetensnätverk med specialistkompetens, samverkan av medlemmarnas kunskaper
• Stöttar samtliga medlemmar med samordning av åtgärder, projektutveckling och söker
finansiering. Helhetsgrepp om vattenfrågan och åtgärder
• Arbetar förebyggande med kommande utmaningar
• Gör vår röst hörd gentemot sektorsmyndigheter, lyfter frågan om våra medlemmars
behov kring vattenvård i sötvatten
• Kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet
Kommunens ställningstagande
Salems kommuns synpunkter sammanfattas enligt följande:
●
●

Kommunen ställer sig positiv till att fortsatt utveckla arbetet i enlighet med
föreslagen vision 2022-2027, dvs alternativ 2.
I anslutning till det ska också organisation och finansiering ske i enlighet med
förbundets förslag.

Övriga kommentarer
I tillägg till efterfrågade synpunkter vill kommunen tillägga följande:
●
●

Salem föreslår även att att sjöar i Mälarens nederbördsområde skall omfattas av
Vattenvårdsförbunds arbete. För Salem är sjön Uttran väldigt viktig.
För övrigt föreslås att styrelsen för Mälarens Vattenvårdsförbund minskas till en
mindre men effektivare styrelse.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför en höjd årlig avgift avgift om 12 500 kr (från 22 500 kr till 35 000 kr).
Kostnadsökningen föreslås tas inom befintlig budget för Bygg- och miljönämnden.

Mats Bergström
Kommundirektör

Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg

Bilagor
1. Remiss över förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet
2. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 2022 0ch
framåt.
3. Vattenvård i Mälaren och dess tillrinningsområde 2022-2027
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4.

Utvärdering av projekt Mälaren- en sjö för miljoner

Delges
Arkiv
Alla nämnder
MSB
Kommunikation
Mälarensvattenvårdsförbund
Alla berörda kommuner??

STYRELSENS FÖRSLAG

Vattenvård i Mälaren och dess
tillrinningsområde 2022-2027
Bakgrundsbeskrivning och förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds

I L L U S T R AT I O N : TO B I A S F LYG A R

verksamhet 2022-2027

Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna:
- Detta är en kärnverksamhet inom förbundet, som bedrivs genom styrelsemöten,
arbetsgruppsmöten, årsstämma, Mälarseminarier, webbinarier m.m.
- Under kommande år utvecklas ämnesspecifika nätverk för till exempel
miljögifter, övergödning, invasiva arter, fisk och fiske, jordbruk, sjöfart,
klimatanpassning, dricksvatten och regional planering.
Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom att:
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder
där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
- Hålla utbildningar och seminarier
- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett framgångsrikt
vattenarbete.
Samordningen sker främst i nätverk/projektgrupper, exempelvis nätverk för kommuner,
där medlemmarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra.
I vår roll som koordinator kan vi fungera som kunskapsbank och förmedla vidare information och kontakter för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och
resultat av åtgärder. På så sätt bedrivs åtgärdsarbetet inom Mälarens avrinningsområde
mer kostnadseffektivt och
med förbättrat resultat.
Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans genom:
- framåtsyftande undersökningar
- samordning och planering av förebyggande åtgärder
Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den genom:
- Samordning av mätningar och resultat inom hela avrinningsområdet
- Nya metoder för miljöövervakning främst för uppföljning av åtgärdernas effekt
- Förbättra spridningen av resultaten till intressenter, beslutsfattare och allmänhet
Detta ger oss en djupare förståelse för vad som händer på vattnets väg i tillrinnande
vattendrag och i Mälaren och hur de akvatiska ekosystemen i Mälarens avrinningsområde mår.
Vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter:
- Framföra våra gemensamma behov och önskemål
- Omvänt fungera som en kommunikationskanal från dem till oss
Det gäller till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket,
Naturvårdsverket, Näringsdepartementet och Miljödepartementet m.fl.
Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla:
Både allmänhet, intressenter och beslutsfattare behöver förstå vilken tillgång
Mälaren är, så att vi värdesätter det ovärderliga Mälaren ger oss utan kostnad.
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Bakgrund
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds (MVVF:s) styrelse om att ta fram en vision för
kommande verksamhet inom förbundet, med anledning
av att projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER)
löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 valdes med
anledning av att vi enligt vattenförvaltningen ska ha uppnått god status i våra vattendrag detta år. En arbetsgrupp,
visionsgrupp, utsågs inom styrelsen för att bereda frågan,
Visionsgruppen har bestått av:
Staffan Jansson (Västerås stad, ordförande MVVF)
Erik Östman (Region Stockholm, vice ordförande MVVF)
Lars Greger (Södertälje kommun)
Göran Åström (Länsstyrelsen i Stockholm)
Helene Ejhed (Norrvatten)
Kjell Johansson (LRF)
Elin Ångman (MVVF, projektledare MER)
Viktor Kärvinge (MVVF, åtgärdssamordnare Sagån/Mälaren)
Ingrid Hägermark (MVVF, förbundschef )

De frågor vi har ställt oss under arbetets gång är dessa:

Vad vill vi åstadkomma med Mälaren?
Vilken roll ska/bör vi ta?
- Vad får vi från Mälaren idag?
- Vilka miljöproblem har Mälaren idag? Hur ser det ut
framåt i tiden?
- Hur vill vi att Mälaren ska vara i framtiden?
Vad vill vi få av Mälaren?
- Hur ska vi åstadkomma detta? Vad behövs göras?
- Vad gör andra aktörer redan, och vilka är de?
- Var finns det luckor? Vad är det lämpligt att vi i
Mälarens vattenvårdsförbund gör?
- Hur vill vi göra det?
- Vad vill vi fortsätta med av det vi gör idag? Vad vill vi
utveckla och lägga till?
- När i tiden ska vi göra vad?
- Hur klarar vi finansieringen?
Vi har tagit hjälp från alla er medlemmar att besvara
dessa frågor, då det här är något vi gör tillsammans.
Mälarens vattenvårdsförbund är sina medlemmar och
kansliet ska göra det alla har behov av.
Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag
under våren 2020. Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie arbetsgrupp och tjänstemannagruppen inom projektet
4

”Mälaren – en sjö för miljoner” läste igenom och gav
synpunkter på visionsgruppens förslag. Därefter skickades
förslaget ut till medlemmarna.
I september hölls sedan ett informationsmöte dit samtliga medlemmar var inbjudna och ca 60 personer deltog.
Under oktober och november har sex arbetsgruppsmöten
hållits med medlemsorganisationerna, indelade i grupper
efter typ av organisation:
• Statliga myndigheter
• Kommuner grupp 1 (västra och mellersta Mälaren)
• Kommuner grupp 2 (kommuner i Stockholms län)
• Ideella föreningar
• Vattenverk och företag
• MER-kommuner
Under arbetsgruppsmötena deltog totalt drygt
50 personer.

Visionsgruppen har behandlat de synpunkter som
kommit fram vid höstens alla möten om visionen, och
därefter reviderat förslaget. Detta har sedan behandlats
vid styrelsemötet den 4 december.
Nedan följer styrelsens slutliga förslag till vision för
förbundets verksamhet under perioden 2022-2027.
Den första delen består av en bakgrundsbeskrivning
och den andra delen är en utförligare beskrivning av
vad visionen innebär.
Förslaget går nu ut på remiss till er medlemmar inför
årsstämman 2021.

>>>
Förslag till vision för förbundets verksamhet
under perioden 2022-2027.

F O TO : S V E N - G U N N A R B R O S T R Ö M .

Mälaren och dess värde

Från början var Mälaren en av Östersjöns havsvikar och det finns lämningar från bronsåldern från de människor som levde här då. De omfattande hällristningarna i Häljesta
utanför Köping, som då låg vid en vik av Mälaren, visar på ett rikt och bördigt jordbrukslandskap. Vid åmynningarna växte starka samhällen upp. På grund av landhöjningen snördes Mälaren av från Östersjön på 1200-talet och omvandlades gradvis till en
sötvattensinsjö. Samtidigt förflyttades regionens centrum till utloppet av Mälaren, där
Stockholm uppstod.
Mälaren är idag Sveriges mest nyttjade sjö och till ytan landets tredje största sjö. Det
är en slättlandssjö med en omfattande skärgård på över 8000 öar, holmar och skär. Den
ligger i landets mest befolkningstäta område och har varit påverkad av människan sedan
långt tillbaka i tiden, bland annat genom tidigt jordbruk och järnbruk som pågick redan
för tusen år sedan. I Mälarens tillrinningsområde bor idag omkring 3 miljoner invånare.

Ekosystemtjänster från Mälaren
Mälaren är en värdefull naturresurs och förser oss med åtskilliga viktiga ekosystemtjänster1, som vi människor runtom Mälaren har varit beroende av i många hundra år. Det är
en naturresurs som vi vill värna om så att dess värden bibehålls till glädje och nytta även
för kommande generationer.
Den idag mest uppenbara nyttan för oss är nog att Mälaren dagligen förser runt
2,3 miljoner människor med dricksvatten. Men Mälaren förser oss även många andra
nyttor. Dessa är några av de viktigaste:
• Kranvatten till 2,3 miljoner människor
• Färskvatten till industriprocesser
• Badvatten (friluftsbad)
• Rekreation i form av estetiska upplevelser, båtliv och friluftsliv i övrigt
• Fiske, både yrkesfiske och sportfiske
• Transportled
• Strandnära områden som åkermark
• Rening och utspädning av föroreningar och smittämnen
• Biologisk mångfald och stora naturvärden

Med ekosystemtjänster menas tjänster
och produkter som ett ekosystem levererar, som människan får av naturen utan
kostnad. Ekosystemtjänster upprätthåller
funktioner i naturen och ger tjänster som är
direkt eller indirekt viktiga för människan
och samhället. Många ekosystemtjänster
är grunden för att vi ska kunna leva på
jorden. Ekosystem producerar tjänster som
t.ex. syre, mat, dricksvatten, bränsle och
genetiska resurser. Ekosystemtjänsterna
innefattar också regleringsmekanismer
som renar luft och vatten, utjämnar
klimatet, begränsar risker för översvämning
och erosion m. fl.
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Vilken eller vilka av Mälarens
ekosystemtjänster är viktigast
för er medlemsorganisation
och varför? Fattas det någon i
beskrivningen tycker du?

F O TO : P E R N I L S S O N

Biologisk mångfald i våra vatten är av stor vikt för ett livskraftigt ekosystem i stort. Att
säkerställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag är därför av högsta prioritet.
Våtmarker finns vid stränderna av Mälaren och på andra platser i tillrinningsområdet.
De har stor ekologisk betydelse tack vare att de är mycket varierade miljöer som erbjuder
livsförutsättningar för en mängd olika växter och djur, samt hjälper även hjälper till att
rena vattnet. Sedan 1800-talet har många våtmarker dikats ut och de som finns kvar är
därför viktiga att värna. Att upprätthålla god vattenkvalitet är viktigt för att säkerställa
tillgång till matfisk. Det skapar resiliens för eventuella framtida förändringar där lokal
matförsörjning blir viktigare. Fiskesjöar är även viktiga områden för rekreation. Mälaren
bidrar även med flera kulturella ekosystemtjänster så som turism, tysta områden, intellektuell och andlig inspiration, undervisning och kunskap. Den erbjuder upplevelser i
form av bad men även tystnad och stillhet med utsikt över vattnet.

Påverkan på Mälaren och dess tillrinnande vattendrag
Mälaren och dess tillrinnande vattendrag påverkas och förändras av många olika orsaker.
Dels finns en direkt påverkan som hör samman med att vi nyttjar Mälaren och övriga
sjöar och vattendrag i avrinningsområdet som dricksvattentäkt, recipient till avloppsreningsverk, som farled med mera.
Mälaren och de tillrinnande vattendragen påverkas också av annan verksamhet som
sker i avrinningsområdet. Påverkan från jordbruk, skogsbruk, vägtrafik och vattenkraft
når så småningom Mälaren genom tillrinnande vatten. Denna verksamhet är inte direkt
kopplad till nyttjandet av vattnet, men påverkar Mälaren och övriga vattendrag ändå.
Mälarens avrinningsområde påverkas även av globala skeenden, som atmosfäriskt
nedfall och klimatförändringar.
Sist men inte minst påverkas Mälaren av geologiska händelser som landhöjningen.
Dessa olika typer av påverkan kan i många fall leda till miljöproblem, särskilt när påverkan blir storskalig och systematisk. Miljöproblemen kan medföra att ekosystemtjänsternas kvalitet försämras, eller att ekosystemtjänsterna till och med upphör. Nyttjandet
av en ekosystemtjänst, kan leda till ett miljöproblem, som gör att en helt annan ekosystemtjänst påverkas negativt eller försvinner. Det är ett komplext system med många
inbördes påverkanssamband.
För att Mälaren och dess tillrinnande vattendrag fortsättningsvis ska kunna ge oss
dessa tjänster behöver vi se till att förbättra, skydda och vårda dess vattenkvalitet.

Är Mälaren något vi nyttjar, utnyttjar eller samspelar med?
Begreppet ekossystemtjänster understryker att vi människor har nytta av Mälaren. Detta
kallas antropocentrism och uttrycker att naturen står i människans tjänst och har ett
instrumentellt värde för oss. Dock finns det många som hävdar att naturen har ett egenvärde och egna rättigheter. Man kan på så sätt argumentera för att Mälaren och de arter
som vistas där har rätt att må bra och ha ett fungerande ekosystem bara för sin egen
skull (enligt den miljöetik1 som utvecklades av den inflytelserika naturfilosofen Aldo
Leopold ). Vi kan se Mälaren som en del av ett samspel med naturen, snarare än något
att i huvudsak nyttja eller utnyttja. Den stora amerikanska sjön Lake Erie har efter en
folkomröstning fått lagliga rättigheter motsvarande en juridisk person.
”Lake Erie Bill of Rights”2 gör det möjligt för stadens invånare att företräda Lake Erie i
domstol och stämma den som smutsar ner sjön. Rörelsen bakom den nya lagen menar
att USA:s miljölagstiftning är otillräcklig för att skydda ekosystem som Lake Erie.

1
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https://www.aldoleopold.org/about/the-land-ethic/
https://supermiljobloggen.se/nyheter/en-av-varldens-storsta-sjoar-blir-egen-juridisk-person/

Är vi Mälarens väktare?
I samverkan, ska allas röster och
intressen höras, även Mälarens?
Hur tänker du?

De miljöproblem som hotar Mälaren och övriga vattendrag i tillrinningsområdet, och
som orsakas av mänsklig aktivitet, är framförallt:
• Övergödning
• Miljögifter
• Fysiska hinder och fysisk förändring
• Invasiva arter
• Brunifiering och ökad grumling
• Smittspridning
• Utarmning av biologisk mångfald
• Exploatering av stränderna kring Mälaren och även vattnet
• Klimateffekter
Dessa miljöproblem och de risker de medför kommer att utredas noggrannare i den
riskanalys/påverkansanalys som just nu genomförs.

Vilken eller vilka av miljöproblemen är viktigast för er
medlemsorganisation och
varför? Vilken är er egen största
påverkan? Vilken påverkan har
ni behov av hjälp att arbeta
med? Fattas det någon i beskrivningen tycker du?

F O TO : S A B I N A C A S PA R I

Miljöproblem

Bildyta

Ekonomisk beräkning av Mälarens värde
Under senare år har det gjorts några försök att göra en ekonomisk värdering av samhällsnyttan av vattnet i sjön Mälaren. Den senaste är utförd 2014 av Svenskt Vatten4 och där
beräknas samhällsnyttan från Mälarens vatten till cirka 127 miljarder kr årligen.
I den beräkningen är ändå inte alla värden inräknade. Det är helt enkelt mycket svårt att
göra en ekonomisk värdering av Mälaren, men det står fullt klart att det är oerhört stora
värden det rör sig om.

Gemensamma utmaningar för Mälaren och dess tillrinnande vattendrag i framtiden
Vi ser att detta kommer att påverka Mälarens avrinningsområde i närmaste framtiden
och vi behöver planera för det:
- Stark befolkningsökning och påföljande behov av regional planering kring avlopp,
dagvatten och dricksvatten, att skydda grundvatten från förorening m.m.
- Ökad livsmedelsproduktion som till exempel innebär en risk av ökad belastning av
näringsämnen till vattnet.
- Klimatförändringar och de problem de kan medföra i form av översvämning, torka,
ökad spridning av föroreningar, saltvatteninträngning och smittspridning.

Finns det andra viktiga
miljöutmaningar som du ser det?
Vilka är de i så fall?

Rapport 2014-14, Svenskt Vatten Utveckling, Samhällsekonomisk värdering av rent vatten –
fallstudier av Vombsjön och Mälaren. Anna Löfmarck,och Mats Svensson, Bisnode Information AB.
Ladda ner på: http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2014-14.pdf
4

7

>>>

>>>
Lagstiftning och utredningar som berör vatten
Vattendirektivet
I december 2000 trädde EU:s vattendirektiv5 i kraft. Två viktiga principer slås fast i
direktivet: länderna ska arbeta på ett sätt i sin vattenförvaltning som utgår från avrinningsområden (naturens egna vattengränser) och inte från av människan införda
administrativa gränser, för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. En annan gemensam princip är det systematiska planeringsarbete som ska ske under 6-åriga
förvaltningscykler, efterföljt av åtgärdsarbete. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk
lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen.
Vattendirektivet har påverkat vattenvårdsarbetet i Sverige en hel del. Det har bland
annat lett till att Mälarens vattenvårdsförbund startade projektet ”Mälaren – en sjö för
miljoner” för att hjälpa till att stötta kommunerna i Mälarens avrinningsområde med att
genomföra de åtgärder som krävs för att nå målen i Vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Dricksvattenutredningen 2016
Dricksvattenutredningens6 övergripande uppgift har varit att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet har varit att identifiera
nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och
lång sikt. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på
anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas för dricksvattenfrågorna.

Miljöövervakningsutredningen 2019
Miljöövervakningstredningen7 har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska
miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov. Syftet med
miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara ett
underlag för att bedöma arbetet för att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål. För
miljöövervakningen i vatten är det nu särskilt intressant att koppla det till underlaget
för statusklassning i vatten samt uppföljning av åtgärder.

Vattenförvaltningsutredningen 2019
Vattenförvaltningsutredningen8 har bland annat haft i uppdrag att:
- föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv,
samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten som
uppfyller ramdirektivets krav,
- föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan
säkerställas, och
- lämna nödvändiga författningsförslag.
I vattenförvaltningsutredningen betonar man särskilt vikten av att fokusera på arbetet
med åtgärder framöver för att uppnå målen. Det finns en möjlighet att vattenvårdsförbund och vattenråd kan komma att få en större roll i framtida arbete med åtgärder på
lokal nivå.

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/eus-vattendirektiv.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/04/sou-201632/
7
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/04/sou-201922/
8
https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201966-betankade-av-vattenforvaltningsutredningen/
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Finns det andra lagstiftningar
och utredningar som är viktiga
i vattenvårdsarbetet som du
känner till?

Hållbar utveckling - AGENDA 2030 - och Mälaren
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller
de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För
att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar. Mälarens vattenvårdsförbund med sina olika medlemmar och omfattande kontaktnät har en stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i regionen. Ett
flertal av de globala målen berör förbundets verksamhet men de tydligaste är Rent vatten
och sanitet för alla (6), Hållbara städer (11) och Ekosystem och biologisk mångfald
(15).

Mälarens vattenvårdsförbund
Historik och grunduppdrag
Ursprunget till Mälarens vattenvårdsförbund 9, Mälarkommittén, bildades 1959. Det var
ett samarbete mellan de fyra länsstyrelserna runt Mälaren samt länsstyrelsen i Örebro
län. Uppgiften var bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens
vattenkvalitet. Dessutom skulle man arbeta med samhällsplanering för att identifiera
vattenresursen och de anspråk vi har på den i första hand för transporter, som recipient
och dricksvattentäkt samt för rekreation. 1965 påbörjades den omfattande Mälarundersökningen, det övervakningsprogram som fortfarande pågår.
I mitten av 1990-talet väcktes frågan om att bilda ett vattenvårdsförbund kring Mälaren
för att få en bredare samverkan och representation i vattenvårdsarbetet kring Mälaren.
1998 övergick Mälarkommittén till att bli Mälarens vattenvårdsförbund i dess nuvarande
form och sedan dess ingår samtliga strandnära Mälarkommuner i förbundet (23 st), de
större vattenverken, viktiga branschorganisationer samt flera ideella föreningar. I stadgarna
som antogs 1998 var huvudsyftena att:
- bedriva miljöövervakning i Mälaren
- få fram underlag för samhällsplanering
- bidra med information till allmänheten om miljötillståndet i Mälaren.

Nuvarande verksamhet och roll
En central roll för Mälarens vattenvårdsförbund är att vara en plattform för samverkan
och kunskapsutbyte. Det är av stor betydelse då det är flera län och många kommuner
inblandade.
I och med att vattenförvaltningen införlivades i svensk lagstiftning 2004 och att man
började arbeta mer systematiskt och avrinningsområdesvis med åtgärder för att nå god
vattenstatus, blev önskemålen allt starkare om att vattenvårdsförbundet med sin samlande roll skulle bidra till att stötta och samordna åtgärdsarbetet. Projektet Mälaren – en sjö
för miljoner drogs igång som en testpilot 2013. Därefter fattades beslutet på stämman
2017 om att justera stadgarna för att även ta in arbete med åtgärder som en fast del av
verksamheten inom förbundet, förutom de delar som fanns med sedan tidigare; miljöövervakning, information och underlag för samhällsplanering. De aktuella stadgarna
från 2017 finns här: www.malaren.org/vattenvardsforbundet/stadgar/
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Mälaren – en sjö för miljoner (MER)
Mälarens vattenvårdsförbund har sedan 2013 drivit Projektet Mälaren – en sjö för
miljoner (MER)10. Projektet har haft till syfte att stötta kommunerna runt Mälaren i
deras komplexa arbete med vattenfrågor sedan införandet av vattendirektivet.
23 kommuner i Mälarens avrinningsområde är medlemmar i MER.

Verksamhet 2013-2020
I starten ordnades många seminarier som var välbesökta. 2013-2014 hölls 10 seminarier
som besöktes av sammanlagt 480 personer. Under 2015-2016 var det stort fokus på
ansökan om LIFE IP Rich Waters. Efter två och ett halvt års intensivt arbete, lyckades
vi få det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters i hamn och i januari satte projektet
igång. Vattenmyndigheten/länsstyrelsen i Västmanland hade då tagit över samordningen
och styrningen av LIFE IP-projektet och dess parter och delprojekt. Mälarens vattenvårdsförbund gick nu in i en ny fas som en av parterna och deltagare i två projekt. Ett
av projekten tillhör MER och handlar om utveckling av nya projektansökningar för att
få medel och möjligheter att växla upp pengar och kompetens till ytterligare åtgärder för
bättre vatten i vårt distrikt. 2017 blev ett år med omstart i verksamheten inom MER
med fokus på de medlemmar som inte ingår i LIFE IP. På grund av personalomsättning blev det ett tapp under 2018, men i januari 2019 hölls ett stort seminarium med
ca 250 deltagare från över 40 kommuner. Under året hölls sedan flera seminarier och
workshops om dagvatten, enligt önskemål. Under 2020 är det återigen fokus på projektutveckling, att hitta former och finansiering för åtgärder.

Resultat

Under 2013-2020 har hittills hållits 32 seminarier inom MER med totalt 1488 deltagare. En vanlig avgift för ett liknande seminarium som hålls av annan part, kostar ca 6000
kr/person. Det motsvarar då knappt 9 miljoner kronor i deltagaravgifter.
Projektet LIFE IP Rich Waters innebär i ekonomiskt bidrag att Mälarens vattenvårdsförbund och projektet MER får ytterligare drygt 550 000 kr per år till verksamheten
från EU mellan 2017 – 2024 för att genomföra de delprojekt vi deltar i. Totalt kommer även de nio kommuner inom MER, som deltar i LIFE IP Rich Waters, att få 26,5
miljoner kronor under åren 2017-2024 i EU-bidrag till åtgärder för bättre vatten. Hela
projektet LIFE IP Rich Waters omfattar åtgärder för 300 miljoner kronor till vårt vattendistrikt, varav ca hälften är bidrag från EU.
Många av tjänstemännen som arbetar som vattenstrateger eller liknande inom kommunerna, är ofta ganska ensamma i sin roll och sätter stort värde på utbytet av kunskap,
erfarenhet och kamratskap inom nätverken i MER.
Projektet löper ut i december 2021och Mälarens vattenvårdsförbund har gjort en utvärdering (se bilaga 1) för att få kunskap om hur MER har fungerat, vad i verksamheten
som har varit ett stöd för kommunerna samt hur en ny version av MER skulle kunna se
ut. Målgrupp för utvärderingen är i första hand i projektet engagerade tjänstemän och
politiker från medlemskommunerna, men även medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund som inte är anslutna till MER har fått frågor via en enkät.

Sammanfattning av enkätresultat
WRS som fick uppdraget att göra utvärderingen drar slutsatserna att medlemmarna
överlag har ett behov av stöd gällande vattenfrågor, dels i form av expertstöd men dels
även i form av kunskapsutbyte kommuner emellan. Man önskar forum för att jämföra
och utbyta erfarenheter då man ofta ställs inför likartade problem och då kan dra nytta
av varandras tidigare erfarenheter.
Insatser arrangerade av MER för ökad kunskap och samverkan gällande kommunernas vattenvårdsarbete har uppskattats och får ett bra betyg. Deltagarna har framför allt
deltagit i seminarier, konferenser och fältbesök.
När det kommer till MER:s påverkan i kommunerna anser drygt en tredjedel av de
svarande att projektet har haft effekt på tagna beslut gällande vattenfrågor. En lika stor
andel tycker även att projektet bidragit till förändringar i det praktiska arbetet. Intresset
för fortsatt medlemskap i MER är mycket stort.
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Projektets värde
Har deltagande i MER varit värt pengarna? 71 % av de svarande anser att deltagandet i
MER varit värt de avgifter som kommunens medlemskap inneburit.
Ej svar 18 %
Ja 71 %
Nej 11 %

Skulle du vilja att din kommun fortsätter att satsa pengar i framtiden?
Vi tolkar denna fråga som en fortsättning av den förra och då säger hela 93 % att de är
intresserade av att deras kommun har en fortsatt medverkan i MER. Det framgår dock
av någon kommentar att frågan inte är helt tydligt formulerad.
Ej svar 7 %

Ja 93 %

F O TO : S U S A N N A H A N S E N

Övriga projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund
Bekämpning av sjögull
MVVF har samordnat planering och finansiering av bekämpning av sjögull i Mälaren11
samt är koordinerande i genomförandet, där Eskilstuna kommun är utförare av
bekämpningen. Projektet beräknas pågå fram till minst 2024. Samordningen sker i ett
nätverk, där kommunekologer från de fyra berörda kommunerna och de två länsstyrelserna deltar tillsammans med projektledning och utförare. Det har varit ett framgångsrikt arbetssätt, där alla deltar med sin specifika kompetens. Medlemmarna ger draghjälp
åt varandra att driva projektet, planera framåt och söka finansiering.

Åtgärdssamordnare i Sagån, LEVA pilotområde
MVVF har en åtgärdssamordnare mot övergödning i samarbete med Sagåns vattenråd.
Detta är ett av Havs- och vattenmyndighetens 20 pilotområden för åtgärdssamordning
i Sverige12. Sagån är ett av de Mälarmynnande vattendragen med högst halter av näringsämnen. Åtgärderna som kommer till stånd genom LEVA-projektet ska motverka
övergödning, men utformas samtidigt med tanke på helheten (miljögifter, konnektivitet,
biologisk mångfald, klimatanpassning och rekreation). Det har varit en framgångsfaktor
att göra detta i samarbete med Sagåns vattenråd. Det vore en naturlig fortsättning att utveckla och förstärka samarbete med övriga vattenråd i de Mälarmynnande vattendragen.

11
12

http://www.malaren.org/projekt/sjogull/
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/levas-atgardsomraden.html
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Resultat LIFE IP Rich waters – After-LIFE-plan?
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F O TO : L Ä N S S T Y R E L S E N

Projektet LIFE IP Rich Waters, www.richwaters.se13, uppstod inom Mälaren – en sjö
för miljoner och i samarbete med Vattenmyndigheten och 32 andra partners, söktes och
beviljades projektet med start 2017. Projektets budget är 300 miljoner kronor, varav
hälften utgörs av bidrag från EU. Det drivs nu från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt/Länsstyrelsen i Västmanlands län och det omfattar fem teman:
- Minska övergödningen från jordbruk, avlopp och dagvatten
- Minska övergödningen från sjöbottnar
- Minska mängden miljögifter i våra vatten
- Skapa fria vandringsvägar för fisk
- Förbättra vattenplaneringen
Inom dessa fem teman utförs totalt 21 delprojekt och det kommer fram mycket intressanta resultat och demonstrationsåtgärder. Efter projektets slut är det viktigt att förvalta
dessa kunskaper och att de sprids för att bidra till ”ringarna på vattnet” i form av fler
och bättre åtgärder. Att hitta ett sätt att få kunskaperna att leva vidare på, är en sk ”After LIFE-plan”. Här ser vi att MVVF skulle kunna spela en viktig roll i att ta hand om
resultaten och förvalta dem, sprida och vidareförmedla informationen.

SWOT-analys
För att bilda oss en uppfattning om förbundets styrkor och svagheter, gjorde vi i visionsgruppen en SWOT-analys av förbundet under hösten 2019. En sammanfattning av
den följer nedan.

S=Styrkor (internt)
Mälarens vattenvårdsförbund är en trovärdig organisation som många är positivt
inställda till. Vi arbetar med ett ansvarsområde som många tycker är viktigt.
Förbundet har många medlemmar med stor bredd bland medlemmarna och många
starka medlemsorganisationer. Hos medlemmarna har vi stor samlad kompetens och vi
finns på alla nivåer.
Vi har lyckats bra med finansiell uppväxling i flera projekt och har möjlighet att söka
många olika typer av anslag, då vi har många olika typer av medlemmar, som till
exempel både kommuner, länsstyrelser och samverkan med forskare på SLU.
Vi har en driven styrelse och ett driftigt kansli med stor vilja att komma framåt.
Vi har ett gott samarbete med många viktiga aktörer.
12

S

W =Svagheter (internt)
Verksamheten spänner över många områden med förhållandevis lite personal. Önskemålen på verksamheten är många men då kansliet inte har så många anställda är det svårt
att förmå att driva alla frågor fullt ut. Med liten personalstyrka saknas kompetens på
kansliet i flera viktiga frågor.

W

Det är svårt att höja medlemsavgifterna och förbundet saknar stabil finansiering som
motsvarar önskemålen från medlemmarna.
Administrationen tar ibland förhållandevis mycket tid, och då får den utåtriktade verksamheten får stå tillbaka. Det kan ta en del tid att hinna med internkommunikationen
med 52 medlemmar.
Det är en sårbar organisation då kansliet är litet, vilket gör det personberoende. Förbundet har ingen ”egen” personal, då det är Länsstyrelsen i Västmanland som anställer och
håller med personal.
Det finns intressekonflikter mellan olika medlemmar och även stora skillnader i medlemmarnas kapacitet. En del av de som drar stor nytta av Mälarens vatten finns inte i
avrinningsområdet, och är därför inte medlemmar. Till exempel gäller det många kommuner som får sitt dricksvatten från Mälaren.
Medlemmar kan även brista i kommunikation gentemot förbundet och inte dela med
sig av data till exempel.
Styrelsens ledamöter är osynliga som ambassadörer. Förbundet saknar målstyrning.

O= Möjligheter (externt)
Vattenbristen lyfter vattenfrågan och det är stort fokus på dricksvattenresurser. Vatten är
vårt viktigaste livsmedel och det är inte bara en miljöfråga utan även en beredskapsfråga.
Även rekreation kring vatten är viktigt för många. Det tycks råda politisk konsensus om
att vatten är viktigt, och det finns därmed en hel del statliga pengar för vattenåtgärder.

O

Just nu pågår flera statliga utredningar som gäller vatten.
Klimatåtgärder och vattenåtgärder går ofta hand i hand. Klimatfrågan ligger högt på
agendan och det kan gynna vattenarbetet. Det finns en möjlighet för oss att bli en
nationell förebild.
Vi har nära till Life IP Rich Waters och Vattenmyndigheten.
Det finns andra vattenvårdsförbund och ideella organisationer med bra arbete och idéer
att lära av. Det finns även stora sjöar utomlands som arbetar bra som vi kan lära av.
Det finns många olika finansieringsmöjligheter som både forskningspengar, EU-pengar
m.fl. Det finns intresse från andra kommuner att ansluta till förbundet och därmed
möjlighet att växa.
Media visar stort intresse när vi gör åtgärder och undersökningar.

T=Hot (externt)
Det är lågkonjunktur och kommunerna har dålig ekonomi. Det blir svårare att konkurrera om resurserna. Risken finns att den statliga finansieringen minskar.
Stor okunskap om betydelsen av friska ekosystem och även okunskap och lite forskning
om kopplingen mellan hälsa och rent vatten.

T

Brist på arbetskraft med kompetens inom vattenfrågor.
Enligt vattenförvaltningens förslag ska myndigheternas uppdrag förändras. Om det
går igenom kan det innebära en risk för fördröjning av arbetet.
Fokus hamnar ibland på sådana problem som inte är de största.

Stämmer den här analysen tycker
du? Något du vill lägga till eller
ta bort?
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Förslag vision för Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027
Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande
mellan medlemmarna
- Detta är en kärnverksamhet inom förbundet, som bedrivs genom styrelsemöten,
arbetsgruppsmöten, årsstämma, Mälarseminarier, webbinarier m.m.
- Under kommande år utvecklas ämnesspecifika nätverk för till exempel miljögifter,
övergödning, invasiva arter, ekosystembaserad fiskförvaltning, jordbruk, sjöfart,
klimatanpassning, dricksvatten och regional planering.

Vad gör vi idag?
Mälarens vattenvårdsförbund utgör idag en mötesplats för ömsesidigt utbyte och lärande
mellan medlemmarna i flera sammanhang: styrelsemöten, arbetsgruppsmöten, grupper
inom MER, årsstämman, Mälarseminariet m.fl. andra seminarier/webbinarier och
träffar som arrangeras.
Förslag verksamhet 2022-2027
Samverkan, utbyte och lärande mellan medlemmarna är en kärnverksamhet inom förbundet. Vi fortsätter med samma mötesplatser som tidigare, som till exempel nätverken
för kommunernas vattensamordnare och vattenpolitiker, men vill också bygga vidare på
detta och utveckla ytterligare, genom att starta upp flera ämnesspecifika nätverk.
Medlemmarna har stor kompetens i sina organisationer. MVVF:s roll blir att driva
nätverk för olika områden där medlemmarnas kompetens tas tillvara, samordnas. Erfarenhetsutbyte sker inom nätverken, vilket ökar medlemmarnas kompetens och ger en
samlad, bättre styrka, 1+1=3! Det är en stor vinst att samordna kompetens och finansiering hos våra olika medlemmar i gemensamma projekt för åtgärder i olika nätverk där vi
kan stötta varandra på olika sätt. Idag drivs till exempel ett nätverk för bekämpning av
sjögull vilket fungerar mycket bra. Även inom andra områden finns behov av nätverk för
utbyte och samordning av kunskap, praktisk erfarenhet, finansiering av åtgärder, miljöövervakning m.m. Nätverken är behovsstyrda och kan upphöra då problemet är löst.
Några exempel på områden där nätverk runt Mälaren skulle göra stor nytta är:
-

miljögifter
övergödning
mikroplaster
invasiva arter
fisk och fiske
jordbruk
sjöfart
klimatanpassning
dricksvatten
regional planering

Att driva nätverk på detta sätt är givande både för de enskilda medlemmarna och för
helheten, men tar också viss tid i anspråk. Med dagens bemanning på kansliet ryms inte
detta i någon större utsträckning. För att kunna driva ett nätverk på ett bra sätt inom ett
visst område, bör man också ha en viss grad av sakkunskap.
14

Vilka typer av nätverk skulle
du ha nytta av i ditt arbete?

Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom att:
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder
där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
- Hålla utbildningar och seminarier
- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett framgångsrikt
vattenarbete.
Samordningen sker främst i behovsstyrda nätverk/projektgrupper där medlemmarnas
kunskaper och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. I vår roll som
koordinator kan vi fungera som kunskapsbank och förmedla vidare information och
kontakter för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och resultat av åtgärder. På så sätt bedrivs åtgärdsarbetet inom Mälarens avrinningsområde mer kostnadseffektivt och med förbättrat resultat.

Vad gör vi idag?
Vi samordnar planering, finansiering och genomförande av åtgärder inom projektet
”Mälaren – en sjö för miljoner”. Ett viktigt nätverk är tjänstemannagruppen inom
MER, som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och inspirerar till nya projekt
och åtgärder. I denna grupp initierades ansökan till LIFE IP Rich Waters, som sedan
genomfördes av MER. Läs mer om verksamheten inom MER på sid 10.
Vi samordnar även bekämpning av sjögull i ett nätverk av de länsstyrelser/län och kommuner där sjögull växer, samordnar ansökan av olika medel samt sköter kommunikationen med Havs- och vattenmyndigheten. Hittills har det varit framgångsrikt.
Vi har även en åtgärdssamordnare i Sagån avrinningsområde, som ett av Havs- och
vattenmyndighetens pilotområden för åtgärdssamordning. En framgångsfaktor har varit
just att samarbeta med Sagåns vattenråd. Samarbete och stöd till de tillrinnande vattendragens vattenråd och vattenförbund är en viktig del i åtgärdsarbetet.
Under flera år har Mälarens vattenvårdsförbund, framförallt genom projektet MER,
ordnat seminarier och workshops kring aktuella ämnen som rör vattenvårdsåtgärder och
miljöproblem i vatten. Dessa träffar har varit välbesökta och uppskattade. Under 2019
blev också utbildningen ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”14 klar, i samarbete
mellan MER och Vattenmyndigheten.
Idag kommunicerar vi och utbyter erfarenheter framförallt med medlemsorganisationerna.
Vi har sakkunskap inom miljökommunikation och miljöövervakning och allmänt om
vatten, men har egentligen ingen tid att stötta enskilda medlemmar.

Förslag verksamhet 2022-2027
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder
där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
Samordningen är tänkt att ske i nätverk/projektgrupper där medlemmarnas kunskaper
och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. Vi bevarar och bygger vidare
på de väl fungerande nätverk, som redan finns inom förbundets verksamhet idag.
Åtgärdsarbetet vidgas till att omfatta alla medlemmar, kommuner och andra intressenter
i Mälarens avrinningsområde, där det behövs och är relevant.
Finansiering av projekt och åtgärder bör göras i ett helhetsperspektiv. Kommunerna och
andra aktörer ska inte behöva vara beroende av tillfälliga utlysningar av medel utan kunna ha en helhetsbild av investeringar och prioriteringar så att de kan nyttja den interna
budgeten och tillfälliga regionala och statliga utlysningar på mest effektiva sätt. Här kan
MVVF spela en viktig roll genom att ha kunskap om olika aktörers förutsättningar samt
de utlysningar av finansiering som finns på olika nivåer och stötta medlemmarna i planering av åtgärder.
- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
En samlad sakområdeskompetens inom kansliet gör att vi kan bedriva ett miljöarbete
med helhetsperspektiv. Det är annars lätt att man riskerar att missa en viktig aspekt när
man genomför åtgärder och bara inriktar sig ensidigt för att åtgärda några få problem.

14
http://www.malaren.org/
malaren-en-sjo-for-miljoner/utbildning-for-kommunpolitiker-och-tjanstepersoner/
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Allt hänger ihop. Inom nedanstående områden finns behov av mer specifik kompetens
inom förbundet, för att svara bäst mot miljöproblemen och den påverkan som ger upphov till problemen:
• Miljögifter (till exempel TBT/båtbottenfärger, mikroplaster och PFAS)
• Fisk & konnektivitet
• Övergödning (intern och extern)
• Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering)
• Invasiva arter & biologisk mångfald
• Dricksvatten
• Sjöfart, fritidsbåtar, transport
• Jordbruk & livsmedelsförsörjning
• Regional planering (befolkningsutvecklingen)
Kompetenserna skulle med fördel kunna lånas in på viss arbetstid från de olika medlemsorganisationerna till att arbeta för förbundet.
Det finns också ett uttalat önskemål av expertstöd och guidning från många som arbetar
med vattenvård framförallt på kommunerna. Vatten spänner över så många områden
att det är svårt att vara insatt i alla områden med nya rön. Det är svårt att veta vem man
kan lita till att lyssna på.

- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
Kansliet kan stötta enskilda medlemmar med olika frågor inom vattenvård. Det enklaste
sättet att finansiera möjligheten att göra detta är att medlemsorganisationen får låna in
personal mot självkostnadspris per timme. Ett slags konsulthjälp till självkostnadspris.
Personalen på kansliet kan hjälpa till med att åka ut och titta på plats, ge förslag på
åtgärder och uppföljning, kunna räkna på dem och ge kostnadsförslag osv. På så sätt kan
man nyttja kompetensen på kansliet lokalt. De områden som är aktuella för detta är:
• Utredningar
• Projektering av åtgärder
• Miljöövervakning och uppföljning
- Utbilda och hålla seminarier
Det finns ett stort behov av utbildning inom nya områden, där ny kunskap kommer
fram. Samtidigt finns det också behov av en grundutbildning om vatten till nyanställda.
Det är ganska stor omsättning på personal och många kommuner inrättar nya tjänster
för till exempel vattensamordnare. För dessa vore det bra att ha en grundutbildning,
som ges 1-2 gånger om året. Detta skulle underlätta introduktionen i vattenförvaltningen och är något som MVVF skulle kunna erbjuda. Det ger också de nyanställda,
förutom kunskaper, bra kontakter med dem på andra kommuner. För de som arbetar
som vattensamordnare på kommunerna, spelar nätverket inom MER stor roll i deras
yrkesutövning. Att vi håller utbildningar och seminarier i aktuella ämnen, är ett kostnadseffektivt sätt att göra detta, då det ofta är ganska dyrt att gå på de utbildningar och
seminarier som hålls av andra.
- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett
framgångsrikt vattenarbete.
För att verksamheten och de resultat som uppnås ska göra nytta, behöver de kommuniceras till alla intressenter och även allmänhet på det bra sätt. I vår roll som koordinator
kan vi också fungera som kunskapsbank och förmedla vidare information och kontakter
för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och resultat av åtgärder. Här
vill vi till exempel ta vid efter att projektet LIFE IP Rich Waters har avslutats, med att
hjälpa till att sprida de resultat och erfarenheter som har gjorts under åren.
Vi behöver också ha strukturer för att prata med och ta in åsikter från allmänhet och
övriga intressenter. Ett ökat fokus på nätverk och samverkan med fokus på kunskapsbyggande kräver också kompetens kring hur dessa processer utformas för att bli så effektiva
som möjligt.
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Vilka specialistkunskaper skulle
du önska att det fanns på
MVVF:s kansli?

Är detta något som er medlems organisation skulle ha nytta av?
Till vilken typ av uppdrag i så fall?

Vilket behov av utbildning finns
inom din organisation? Vad ser du
behov av att andra skulle behöva
utbildas i?

Syftet är att genom en bättre kommunikation med olika parter ge dem en bättre förståelse för de åtgärder som behövs göras. Den andra sidan av myntet kommunikation är att
förbundet måste lyssna, och genom att lyssna kommer vi att förstå vad allmänhet och
andra intressenter har för intressen och behov. För att vara relevanta måste vi ha en aktiv
kommunikation med de aktörer som påverkar Mälaren. Om verksamheten ökar, behöver också de resurser som läggs på kommunikation och information inom förbundet att
öka.

Vilka parter tycker du vi framförallt
behöver kommunicera mer med?
I vilka frågor tror du att allmänheten
har ett stort intresse?

Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren
tillsammans genom:
- framåtsyftande undersökningar
- samordning och planering av förebyggande åtgärder

Vad gör vi idag?
Att blicka framåt för att förebygga kommande utmaningar, har inte varit en uttalad del i
verksamheten. Vi har under 2020 börjat komma in på detta, dels genom att börja arbeta
med projektutveckling inom klimatanpassning, som också går hand i hand med många
vattenvårdsåtgärder, samt att vi har sökt pengar från FORMAS för ett större forskningsprojekt om Mälarens framtida utmaningar.

Vilka miljöutmaningar är viktigast
för din organisation
att hantera framöver?

Förslag verksamhet 2022-2027
Att arbeta förebyggande är oftast ett bra sätt att hantera stora förändringar. Vi står nu
inför flera större förändringar, som kommer att påverka Mälaren och dess tillrinnande
vattendrag. Befolkningsökning, ökad livsmedelsproduktion och ett förändrat klimat.
Det är svårt att säga hur detta kommer att påverka och hur vi bäst ska förebygga eventuella kommande problem.
Mälarens vattenvårdsförbund har ett gott samarbete med bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), och genom dem har vi goda möjligheter att få hjälp med
prognoser för framtida tillstånd och påverkan. Utifrån detta kan vi tillsammans arbeta
gemensamt med att samordna och planera för förebyggande åtgärder.

Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den genom:
- Samordning av mätningar och resultat inom hela avrinningsområdet
- Nya metoder för miljöövervakning främst för uppföljning av åtgärdernas effekt
- Förbättra spridningen av resultaten till intressenter, beslutsfattare och allmänhet
Detta ger oss en djupare förståelse för vad som händer på vattnets väg i tillrinnande
vattendrag och i Mälaren och hur de akvatiska ekosystemen i Mälarens avrinningsområde mår.

>>>
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Vad gör vi idag?
Mälarövervakningen ingår tillsammans med Vänerns och Vätterns miljöövervakning i
den nationella miljöövervakningen, delprogrammet Stora Sjöarna, inom programområde Sötvatten. Den nationella miljöövervakningen styrs och samordnas via Havs- och
vattenmyndigheten. Se https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljoovervakning/miljoovervakningens-programomrade-sotvatten/delprogram-stora-sjoarna.html
De provtagningar som sker görs både i vatten, sediment och biota (fisk m.m.). De moment som ingår är: vattenkemi, växt- och djurplankton, bottenfauna, fisk, miljögifter,
sjöfågel, vegetation och klimat. Sedan 2018 har vi en överenskommelse om forskning
och utveckling av miljöövervakningen i Mälaren med SLU, som utför flera delar av miljöövervakningen i Mälaren. Läs mer om detta på SLU:s sida ”Fokus på Mälaren”15.
Detta är grunden för miljöövervakningen i Mälaren, som till stora delar har pågått sedan
1965. Tillsammans med Vänern och Vättern utvecklar vi ständigt miljöövervakningen,
för att följa pågående miljöproblem och fånga upp nya. Till exempel har vi nyligen lagt
till övervakning för att närmare följa klimatförändringen. En metod för att följa upp
mikroplaster håller även på att utvecklas för de stora sjöarna i samarbete med Örebro
universitet. Under 2020 kommer vi tillsammans att göra en översyn av övervakningen
av miljögifter, som behöver utvecklas ytterligare. Ett annat exempel på utveckling är
CyanoAlert, en ny varningstjänst för algblomningar, som vi nu är med och provar 20202021.
Ett sätt att förbättra spridningen av miljöövervakningen, vad som pågår och resultaten,
är de webbinarier som SLU håller tillsammans med oss flera gånger om året. Där är alla
medlemmar välkomna att lyssna.

Förslag verksamhet 2022-2027
Den nationella miljöövervakningen har länge varit basen i Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet, och bör fortgå i samma form, med samordning tillsammans med
Vänern och Vättern samt vidareutveckling av de områden där behov uppstår av ytterligare undersökningar, i och med att nya miljöproblem uppstår.
Med hjälp av provtagning och analyser kan man uppskatta statusen enligt vattendirektivet hos de olika vattenförekomsterna i Mälaren (32 st) samt följa trender i förändringen
av ekosystemet. Data från övervakningen används även till att följa måluppfyllelsen av
de nationella miljömålen, samt att de också används till internationell rapportering.
Många kommuner runt Mälaren och vattenvårdsförbund i tillrinnande vattendrag,
uttrycker behov av hjälp med att utforma bra provtagningsprogram, samt hjälp/samordning av upphandling, provtagning och tolkning av resultat. Detta stöd vill vi utveckla.
Det finns även behov av att hitta bra metoder för att följa upp åtgärdernas effektivitet.
Ett exempel på sådan övervakning är sensorer, som registrerar mätvärden kontinuerligt
och kan läsas av via internetuppkoppling.
Data ger också upplysningar om vad som är problemen på olika platser, om utvecklingen går mot bättre eller sämre vattenkvalitet, om den biologiska mångfalden ökar eller
minskar och livet i vattnet frodas eller dör ut. Det är viktigt att resultaten sprids till de
som har nytta av dem. Det är också en viktig pusselbit i att få rätt åtgärder att finansieras och genomföras.

Vad har er organisation för behov
av miljöövervakning och vilket stöd i
miljöövervakningen skulle
ni behöva?

När det gäller överföringen av resultaten från miljöövervakningen till intressenter, beslutsfattare och allmänhet, finns det behov av utveckling.

Bli en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta
sektorsmyndigheter genom att:
- Framföra våra gemensamma behov och önskemål
- Omvänt fungera som en kommunikationskanal från dem till oss
Det gäller till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet och Miljödepartementet m.fl, men även regionala myndigheter som Vattenmyndigheten och Länsstyrelserna.
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https://www.slu.se/institutioner/
vatten-miljo/forskning/forskningsprojekt/
alla-forskningsprojekt/fokus-pa-malaren/
15

Vad gör vi idag?
En roll som Mälarens vattenvårdsförbund har tagit i viss utsträckning, är att fungera
som talesperson för medlemmarna i gemensamma frågor gentemot Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Miljödepartementet, samt Vattenmyndigheten i
Norra Östersjön.
Förslag verksamhet 2022-2027
Den rollen skulle vi med fördel kunna utveckla för att lyfta de frågor som rör vattenvård
och skydd av sötvatten, som nu har kommit lite i skymundan i det fokus på havet som
råder. Vi skulle också ytterligare kunna bidra med att ge inspel till dessa myndigheter
om vilken typ av statlig finansiering för vattenvårdsåtgärder som vi ser att det finns behov av. Vi fungerar också gärna omvänt som en kanal för de nationella myndigheterna
till medlemmarna för att kommunicera de behov som finns av åtgärder nationellt. För
nationella myndigheter är det av intresse att kunna kommunicera med en större grupp/
region i olika frågor, och där fyller vi en funktion.

Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla:
Både allmänhet, intressenter och beslutsfattare behöver förstå vilken tillgång Mälaren
är, så att vi värdesätter det ovärderliga Mälaren ger oss utan kostnad.

Vad gör vi idag?
Mälarens vattenvårdsförbund har inte arbetat med att lyfta Mälarens värde och vilken
resurs det är fram tills nu.

Vilket är Mälarens största
värde för dig?

F O TO : I N G R I D H Ä G E R M A R K

Förslag verksamhet 2022-2027
Att göra detta är en viktig del för att förståelsen för åtgärderna för att förbättra och
bevara Mälarens vattenkvalitet ska bli allmänt accepterade och en viktig pusselbit för
att öka motivationen. Detta kan till exempel göras genom en bättre kartläggning av
de ekosystemtjänster som vattnet ger oss och hur de bidrar till hälsa, ekonomi och
biologisk mångfald i Mälardalen. Mälarens värde behöver kommuniceras i större
utsträckning framförallt till beslutsfattare, men även till allmänheten.

Tidsplan
Att få igång alla delar av verksamheten behöver inte ske på en gång, utan kan med fördel
ske stegvis. Att till exempel ta vid och sprida resultaten efter LIFE IP Rich Waters, blir
aktuellt först 2024. Men med tanke på att god status ska uppnås 2027, är det ändå viktigt att åtgärdsarbetet kommer igång i större skala ganska snabbt. Här kan MVVF fylla
en viktig roll i samordningen.

Vilka delar tycker du är viktigast att
de kommer igång tidigt? Vad kan
vänta till senare?

>>>
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Finansieringsförslag och kostnadsberäkningar
Finansiering kan ske på flera sätt, genom:
• Ökad ordinarie medfinansiering från medlemmarna
• Tillkommande nya medlemmar
• Ökade statliga bidrag
• Medfinansiering i form av arbetstid från vissa medlemmar
• Söka projektpengar, tex LOVA, LIFE m.m.
• Andra former?
En kombination av dessa olika former är antagligen att föredra.
I dagsläget får vi in medlemsavgifter från 53 medlemsorganisationer som består av de
4 länsstyrelserna och de 23 strandnära kommunerna runt Mälaren, 3 regioner, 4 större
företag, de 3 största vattenproducenterna, 6 vattenorganisationer, 2 nationella myndigheter, samt 8 ideella organisationer. 2020 är medlemsavgifterna 1,5 miljon kronor och
räknas upp med index K84 varje år (ca 2%).
Vi får i dagsläget också in medfinansiering från MER-kommunerna (varav 8 är strandnära kommuner, och således även medlemmar i MVVF, och 15 är kommuner från övriga avrinningsområdet till Mälaren, dvs ej medlemmar i MVVF). Den medfinansieringen uppgår till ca 1,15 miljoner per år, fram till och med 2021.
Dessutom får vi ett bidrag från EU, genom LIFE IP Rich Waters, till miljöövervakningen (miljögifter) om 130 000 kr per år 2017-2024, samt ett bidrag till verksamheten med
projektutveckling inom MER med 410 000 kr per år 2017-2021, samt 830 000 kr per
år 2022-2023 och 420 000 kr 2024.
Under åren 2019-2020, med trolig förlängning t.o.m. 2021, har vi även ett bidrag från
Havs- och vattenmyndigheten på ca 850 000 kr/år för åtgärdssamordnaren i Sagån/
Mälaren. Vi får även ett årligt bidrag på 700 000 kr/år för den nationella miljöövervakningen från HaV.
(År 2019-2020 har vi tillsammans med flera parter runt västra Mälaren, sökt och
beviljats 1,5 miljoner per år för bekämpning av sjögull i Mälaren, men det bidraget
går via Länsstyrelsen till kommunerna)

F O TO : P E R N I L S S O N

Detta innebär att våra kända intäkter ser ut så här från 2020 till och med 2027:

År		 2020

2022

2024

2026

		 4,7

4,0

2,7

2,3

I detta ingår en oförändrad medlemsbas och det är inräknat en ungefärlig indexuppräkning med 2% per år, samt att medfinansiering för MER endast beslutad fram tom 2021.
Medfinansiering från EU till C4 är beräknad till 100% under fas 3, alltså 2022-2024.
Med ett utökat kompetenscenter där vi har kompetenser för miljögifter, fisk och
konnektivitet, övergödning, invasiva arter och biologisk mångfald, dricksvatten, sjöfart,
jordbruk och livsmedelsförsörjning och regional planering på 20% tjänst vardera, en
klimatanpassare, en åtgärdssamordnare, en projektutvecklare och en kommunikatör på
vardera 50% samt miljöövervakning och administration i oförändrad omfattning jämfört med idag, så skulle kostnaden landa på ca 5,1 miljoner kronor per år.
Detta är bara ett exempel för att rama in storleksordningen.
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Breddad representation och medlemskap
Då vi enligt vattendirektivet ska utgå från avrinningsområdena i vattenarbetet, blir det
än mer aktuellt att se hela Mälarens avrinningsområde som vårt verksamhetsområde.
Det ligger också ett stort tryck på olika organisationer i förslaget till kommande åtgärdsprogram enligt vattendirektivet, som gör att det är nog så viktigt att samverka kring
olika åtgärder. Här bedömer styrelsen att Mälarens vattenvårdsförbund har en viktig
samordnande roll att spela.

Eventuellt namnbyte
För att medlemmar i högre upp i avrinningsområdet ska känna igen sig, kanske vi behöver byta namn? Från Mälarens vattenvårdsförbund till exempelvis Mälardalens vattenvårdsförbund?

Vilka andra kan vara viktiga att
ha med som medlemmar?

Vad tycker du? Har du annat förslag
på namn? Eller ska vi behålla det
gamla namnet?

Process för visionsarbetet under
2020-2021
Detta förslag går nu ut till alla medlemmar på remiss. Vi skickar även förslaget till andra
kommuner i avrinningsområdet/som tar dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget
innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli medlemmar. Vi vill ha in synpunkter
på förslaget senast den 31 mars 2021. Efter remissen arbetas ett slutgiltigt förslag fram
för utskick innan årsstämman den 21 maj 2021. Vid årsstämman fattas sedan beslut om
visionen för verksamheten 2022-2027, så att den kan börja gälla från och med årsskiftet
2021/2022.

Tidslinje visionsarbetet

Tidslinje visionsarbetet
sep 2020

okt

okt

nov

dec

dec

apr 2021 maj

maj

>>>
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EGNA ANTECKNINGAR
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MÅLET FÖR VÅRT ARBETE ÄR RENT VATTEN OCH FRISKA EKOSYSTEM
I MÄLAREN OCH DESS TILLRINNANDE VATTENDRAG

L AYO U T O C H F O TO : TO M A S G U S TAV S S O N B I L D & F O R M

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VISION
2 0 2 0 - 12-04

2020-12-21

FÖRSLAG TILL ORGANISATION OCH FINANSIERING AV MÄLARENS
VATTENVÅRDSFÖRBUND FRÅN 2022 OCH FRAMÅT
Under 2019 och 2020 har styrelsen tillsammans med medlemmarna i Mälarens
vattenvårdsförbund (MVVF) arbetat fram en vision för Mälarens vattenvårdsförbunds
verksamhet 2022-2027. För att konkretisera visionsförslaget har styrelsen även arbetat fram
ett förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet
från 2022. Förslaget finns att läsa nedan. Visionen finns att läsa i separat dokument.
BAKGRUND

Önskvärda specialistkompetenser och nätverk inom Mälarens vattenvårdsförbund
Vid analysen av behovet av specialistkompetenser och nätverk, har vi utgått från de
ekosystemtjänster som medlemmarna anser viktigast att skydda och de miljöproblem som
anses utgöra de största hoten mot Mälaren och övriga vattendrag i tillrinningsområdet (se
bild 9 och 14 i http://media.malaren.org/2020/10/200918-MVVF-Visionsmöte20200918-inkl-menti.pdf . Behovet har även diskuterats under arbetsgruppsmötena om
visionen under hösten. Styrelsen har därefter landat i det förslag som följer nedan.
FÖRSLAG ORGANISATION MVVF FRÅN 2022

Nätverk/specialister inom följande områden, omfattning ca 20% av en heltidstjänst:
Miljögifter
Övergödning
Dricksvatten
Regional planering
Invasiva arter & biologisk mångfald
Kommunnätverk
Jordbruk & livsmedelsförsörjning
Åtgärdsarbete, omfattning ca 50-100% tjänst:
Klimatanpassning
Projektutveckling/söka finansiering
Ekosystembaserad fiskförvaltning /konnektivitet
Vattenvårdskonsult för enskilda uppdrag
Åtgärdssamordning vattenråd
Miljöövervakning
Utförande av provtagning, analys och rapporter
Handläggning av miljöövervakningsprogrammet
Administration
Kommunikation och media, samordning av medlemmarnas kommunikation
Administration, ekonomi och verksamhetsledning

2020-12-21

Ursprungligen fanns det förslag på att arbeta i nätverk kring sjöfarten, men det
nedprioriterades och finns därför inte med i det nuvarande organisationsförslaget.
BERÄKNING AV KOSTNADER OCH BIDRAG

I beräkningen av kostnaderna har vi utgått från en schablonkostnad på 900 000 kr för en
heltidstjänst per år.
Verksamhetstyp
Nätverk
Nätverk
Nätverk
Nätverk
Nätverk
Nätverk
Nätverk
Nätverk
Åtgärdsgenomförande
Åtgärdsgenomförande
Åtgärdsgenomförande
Åtgärdsgenomförande
Miljöövervakning
Miljöövervakning
Kommunikation
Administration & ledning

Förslag
Kompetensområde
arbetstid
Beräknad kostnad (kr)
Miljögifter
Hanteras av länsstyrelserna
Övergödning (intern och extern)
20%
180 000
Dricksvatten
Hanteras av dricksvattenproducenterna
Regional planering (befolkningsutvecklingen)
20%
180 000
Invasiva arter & biologisk mångfald
20%
180 000
Kommunnätverk
20%
180 000
Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning
50%
450 000
Jordbruk & livsmedelsförsörjning
20%
180 000
Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering)
50%
450 000
Projektutveckling/söka finansiering
50%
450 000
Åtgärdssamordning vattenråd
100%
900 000
Vattenvårdskonsult för uppdrag
50%
450 000
Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m)
1 400 000
Personalkostnad
20%
180000
Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation
50%
450000
Administration, ekonomi & verksamhetsledning
60%
540000
Summa
530%
6 170 000

Tabell 1. Förslag på organisation för MVVF och beräknad kostnad från 2022

För flera av verksamheterna har vi redan sökt eller planerar att söka bidragsmedel, se
tabell 2 nedan. Vi har medel beviljade för både klimatanpassning och projektutveckling
fram tom 2022 respektive 2023 från EU med 50% medfinansiering. Vi får också ett årligt
bidrag från Havs- och vattenmyndigheten på 730 000 kr för den nationella
miljöövervakningen.
Vi har sökt bidrag för åtgärdssamordningen av vattenråd från LOVA för åren 2022-2024.
För detta kan vi få 80% finansiering och behöver då bara bidra med 20% medfinansiering
själva. För samordnare av ekosystembaserad fiskförvaltning planerar vi att söka medel, då
troligtvis med 100% bidrag.
Kompetensområde
Miljögifter
Övergödning (intern och extern)
Dricksvatten
Regional planering (befolkningsutvecklingen)
Invasiva arter & biologisk mångfald
Kommunnätverk
Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning
Jordbruk & livsmedelsförsörjning
Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering)
Projektutveckling/söka finansiering
Åtgärdssamordning vattenråd
Vattenvårdskonsult för uppdrag
Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m)
Personalkostnad
Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation
Administration, ekonomi & verksamhetsledning
Grön överstrykning: beviljade medel
Gul överstrykning: ansökta/troliga men ännu ej beviljade medel

Tabell 2, Beräknade bidrag till MVVF från 2022

Förslag Beräknad
arbetstid kostnad kr

50%
20%
50%
50%
100%
50%

Bidragsgivare

450 000 HaV, 100%
180 000 LOVA, 80%
450 000 EU, 100% tom 2022
450 000 EU, 100% till 2023
900 000 LOVA, 80%
450 000 Uppdragsfinansierat
1 400 000 HaV, 50%

Summa bidrag:
Summa beviljade bidrag:
Summa ansökta/troliga bidrag:

Bidrag kr

450 000
144 000
450 000
450 000
720 000
450 000
730000

3 394 000
1 630 000
1 764 000
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Med dessa bidrag kan kostnaderna för MVVF verksamhet beräknas se ut ungefär så här för
2022-2024:

Tabell 3, Beräknade kostnader för MVVF från 2022 till 2024.

S TY R E L S E N S F Ö R S L A G T I L L M E D F I N A N S I E R I N G F R Å N M E D L E M M A R N A F R Å N 2 0 2 2

Medlemstyp
Strandnära kommun, helt inom ARO
Strandnära kommun, ej helt inom ARO
Granne med strandnära kommun
Kommun längre bort i ARO
Dricksvattenkommun, ej inom ARO
Minimiavgift strandnära kommun
Maximiavgift strandnära kommun

Förslag medlemsavgift
1,25 kr/invånare
1 kr/invånare
25 000 kr
15 000 kr
25 000 kr
35 000 kr
500 000 kr

Länsstyrelser
Regioner
Övriga myndigheter
Företag/branchorganisationer/vattenverk
Idella organisationer
Tabell 4, Förslag till medfinansiering från medlemmarna i MVVF från 2022.

76 500 kr
51 000 kr
11 250 kr
11 250 kr
1 000 kr

2020-12-21

NUVARANDE MEDFINANSIERING FRÅN MEDLEMMARNA I FÖRBUNDET

Medlemstyp
Strandnära kommun, helt inom ARO
Strandnära kommun, ej helt inom ARO
Granne med strandnära kommun
Kommun längre bort i ARO
Dricksvattenkommun, ej inom ARO
Minimiavgift strandnära kommun
Maximiavgift strandnära kommun
Länsstyrelser
Regioner
Övriga myndigheter
Företag/branchorganisationer/vattenverk
Idella organisationer

Medlemsavgift MVVF
Medfinansiering MER
0,55 kr/invånare
1 kr/invånare
0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO
0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO
0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO
0,55 kr/invånare
22 500 kr
112 000 kr

-

76 500 kr
51 000 kr
11 250 kr
11 250 kr
1 000 kr

-

350 000 kr

Tabell 5, Nuvarande medfinansiering från medlemmarna i MVVF samt medfinansiering till MER.

SKILLNAD MELLAN NUVARANDE FINANSIERING OCH NY FÖRESLAGEN FINANSIERING FRÅN 2022

Medlemstyp
Strandnära kommun, med i MER
Strandnära kommun, ej med i MER
Övriga kommuner, med i MER
Minimiavgift strandnära kommun
Maximiavgift strandnära kommun
Länsstyrelser
Regioner
Övriga myndigheter
Företag/branchorganisationer/vattenverk
Ideella organisationer

Nuvarande medfinansiering
Förslag medlemsavgift
1,55 kr/invånare
1,25 kr/invånare
0,55 kr/invånare
1,25 kr/invånare
1 kr/invånare
15 000 - 20 000 kr
22 500 kr
462 000 kr

35 000 kr
500 000 kr

76 500 kr
51 000 kr
11 250 kr
11 250 kr
1 000 kr

76 500 kr
51 000 kr
11 250 kr
11 250 kr
1 000 kr

Tabell 6, Skillnad mellan nuvarande medfinansiering till MVVF samt föreslagen medfinansiering från 2022.

B U D G E T N Y TT F Ö R S L A G K A N S L I 2 0 2 2 - 2 0 2 4

2020-12-21

Budgeten bygger på att:
- De bidrag vi räknat med beviljas/kvarstår.
- Samtliga som är med i MER och medlemmar i MVVF ingår som medlemmar från 2022.
Bidrag
Medlemsavgifter, nytt förslag, medlemmar idag
Summa intäkter nytt förslag

2022
3 394 000
2 904 945
6 298 945

2023
2 944 000
2 904 945
5 848 945

2024
2 494 000
2 904 945
5 398 945

Summa kostnader nytt förslag

6 170 000

6 170 000

6 170 000

128 945

-321 055

-771 055

Skillnad

Tabell 7, Budgetberäkning nytt förslag kansli och medfinansiering 2022-2024.

Budgeten innebär att vi får arbeta med att söka ytterligare projektmedel och värva fler
medlemmar för att täcka kostnaderna från 2024 och framåt.
Indexuppräkning
Medlemsavgifterna indexuppräknas fortsatt varje år med index K84.
Hur genomförs förändringen?
Styrelsen föreslår att de medlemmar som får en större höjning av den totala
medfinansieringen genomför förändringen stegvis med en viss procentandel per år tills de
kommit upp i full avgift. Övriga medlemmar betalar enligt nya avgiften direkt från och med
2022.
Förslaget till ny medfinansiering för både befintliga och tänkta nya medlemmar visas i
tabell 8 på nästa sida.
Process för beslut
Detta förslag går nu ut till alla medlemmar på remiss. Vi skickar även förslaget till andra
kommuner i avrinningsområdet/som tar dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget
innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli medlemmar.
Vi vill ha in synpunkter på förslaget senast den 31 mars 2021. Efter remissen arbetas ett
slutgiltigt förslag fram för utskick innan årsstämman den 21 maj 2021. Vid årsstämman
fattas sedan beslut om organisation och finansiering för verksamheten 2022-2027, så att
den kan börja gälla från och med årsskiftet 2021/2022.

2020-12-21
Tabell 8, Nuvarande medfinansiering och förslag till ny medfinansiering för MVVF från 2022.
Organisation

Organisation

Typ av kommun

ARBOGA
Kommun
Granne strandnära
BOTKYRKA
Kommun
Strandnära
EKERÖ
Kommun
Strandnära
ENKÖPING
Kommun
Strandnära
ESKILSTUNA
Kommun
Strandnära
FAGERSTA
Kommun
Längre bort
HALLSBERG
Kommun
Längre bort
HALLSTAHAMMAR
Kommun
Strandnära
HEBY
Kommun
Granne strandnära
HUDDINGE
Kommun
Strandnära
HÅBO
Kommun
Strandnära
JÄRFÄLLA
Kommun
Strandnära
KATRINEHOLM
Kommun
Granne strandnära
KNIVSTA
Kommun
Strandnära
KUMLA
Kommun
Längre bort
KUNGSÖR
Kommun
Strandnära
KÖPING
Kommun
Strandnära
LAXÅ
Kommun
Längre bort
LEKEBERG
Kommun
Längre bort
LINDESBERG
Kommun
Granne strandnära
LJUSNARSBERG
Kommun
Längre bort
LUDVIKA
Kommun
Längre bort
NORA
Kommun
Längre bort
NORBERG
Kommun
Längre bort
NORRTÄLJE
Kommun
Granne strandnära
NYKVARN
Kommun
Strandnära
SALA
Kommun
Granne strandnära
SALEM
Kommun
Strandnära
SIGTUNA
Kommun
Strandnära
SKINNSKATTEBERG Kommun
Granne strandnära
SMEDJEBACKEN
Kommun
Längre bort
SOLLENTUNA
Kommun
Granne strandnära
SOLNA
Kommun
Strandnära
STOCKHOLM
Kommun
Strandnära
STRÄNGNÄS
Kommun
Strandnära
SUNDBYBERG
Kommun
Strandnära
SURAHAMMAR
Kommun
Granne strandnära
SÖDERTÄLJE
Kommun
Strandnära
TIERP
Kommun
Granne strandnära
TÄBY
Kommun
Granne strandnära
UPPLANDS-BRO
Kommun
Strandnära
UPPLANDS VÄSBY
Kommun
Strandnära
UPPSALA
Kommun
Strandnära
VALLENTUNA
Kommun
Granne strandnära
VÄSTERÅS
Kommun
Strandnära
ÖREBRO
Kommun
Längre bort
ÖSTHAMMAR
Kommun
Granne strandnära
Region Uppsala
Region
Övrigt
Region Västmanland Region
Övrigt
Region Stockholm
Region
Övrigt
Länsstyrelsen i Stockholms
Länsstyrelse
län
Övrigt
Länsstyrelsen i Södermanlands
Länsstyrelse
län
Övrigt
Länsstyrelsen i UppsalaLänsstyrelse
län
Övrigt
Länsstyrelsen Västmanlands
Länsstyrelse
län
Övrigt
Havs- och vattenmyndigheten
Statlig myndighet Övrigt
Sjöfartsverket
Statlig myndighet Övrigt
Trafikverket
Statlig myndighet Övrigt
Mälarenergi
Vattenverk
Övrigt
Norrvatten
Vattenverk
Övrigt
Stockholm Vatten AB Vattenverk
Övrigt
Pfizer Health AB
Företag
Övrigt
Ragn-Sells Avfallsbehandling
FöretagAB
Övrigt
Svensk OljeåtervinningFöretag
AB
Övrigt
Yara AB
Företag
Övrigt
Arbogaåns vattenförbund
Vattenorganisation Övrigt
Fyrisåns vattenförbundVattenorganisation Övrigt
Hedströmmens vattenförbund
Vattenorganisation Övrigt
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Vattenorganisation Övrigt
Kolbäcksåns vattenförbund
Vattenorganisation Övrigt
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Vattenorganisation Övrigt
VAS-Rådet
Ideell organisation Övrigt
Länsförbundet av Naturskyddsföreningen
Ideell organisation i Övrigt
Västmanland
Länsförbundet av Naturskyddsföreningen
Ideell organisation i Övrigt
Uppland
Länsförbundet av Naturskyddsföreningen
Ideell organisation i Övrigt
Södermanland
Mälarens fiskareförbund
Ideell organisation Övrigt
Sportfiskarna region Mälaren
Ideell organisation Övrigt
Danderyd
Kommun
Dricksvattenkommun
Vaxholm
Kommun
Dricksvattenkommun
Österåker
Kommun
Dricksvattenkommun
Nacka
Kommun
Dricksvattenkommun
Lidingö
Kommun
Dricksvattenkommun
Tyresö
Kommun
Dricksvattenkommun
Haninge
Kommun
Dricksvattenkommun
Nynäshamn
Kommun
Dricksvattenkommun
Värmdö
Kommun
Dricksvattenkommun

Inom/utom ARO

Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO men ej helt
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO men ej helt
Inom ARO men ej helt
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO men ej helt
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Inom ARO
Utom ARO
Utom ARO
Utom ARO
Utom ARO
Utom ARO
Utom ARO
Utom ARO
Utom ARO
Utom ARO

Avgift
MVVF
2020
0
52 000
22 500
25 500
59 000
0
0
22 500
0
61 000
22 500
43 000
0
22 500
0
22 500
22 500
0
0
0
0
0
0
0
0
22 500
0
22 500
26 500
0
0
0
45 000
112 000
22 500
28 500
0
53 000
0
0
22 500
25 500
112 000
0
84 500
0
0
51 000
51 000
51 000
76 500
76 500
76 500
76 500
0
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Avgift
MER
2020
0
0
0
40 000
98 000
13 000
0
15 000
6 000
0
20 000
0
0
0
0
8 000
25 000
0
0
0
0
0
0
6 000
0
9 000
20 000
0
0
0
11 000
25 000
0
350 000
33 000
18 000
0
34 000
0
18 000
24 000
40 000
198 000
0
140 000
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Betalar idag totalt

0
52 000
22 500
65 500
157 000
13 000
0
37 500
6 000
61 000
42 500
43 000
0
22 500
0
30 500
47 500
0
0
0
0
0
0
6 000
0
31 500
20 000
22 500
26 500
0
11 000
25 000
45 000
462 000
55 500
46 500
0
87 000
0
18 000
46 500
65 500
310 000
0
224 500
0
3 000
51 000
51 000
51 000
76 500
76 500
76 500
76 500
0
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nytt förslag

25 000
114 539
34 615
54 591
130 770
15 000
15 000
35 000
25 000
109 523
35 000
95 069
25 000
35 000
15 000
35 000
35 000
15 000
15 000
25 000
15 000
15 000
15 000
15 000
25 000
35 000
25 000
35 000
58 728
25 000
15 000
25 000
79 834
500 000
43 671
49 105
25 000
95 834
25 000
25 000
34 309
55 616
274 119
25 000
187 373
15 000
25 000
51 000
51 000
51 000
76 500
76 500
76 500
76 500
0
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
11 250
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
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§ XX

KS/2021:76

Nytt Klimatinitiativ i Salem
Salems kommun arbetar för att FN:s och de nationella klimatmålen ska nås. Salems kommuns
ansvarsområden är de utsläppskällor som finns i den kommunala organisationen, fastigheter,
verksamheter, fordon och beteenden. Kommunen ska genom främst
kommunikationsinsatser arbeta för att underlätta för boende och verksamma i Salem att leva
klimatsmart vardagen.
Salems kommuns mål och indikatorer behöver en tydligare klimatprofil. Kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige föreslås därför ställa sig bakom dokumentet “Nytt klimatinitiativ i
Salem”.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 13/2021

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom dokumentet “Nytt Klimatinitiativ i Salem”
som programförklaring för hur Salems kommun ska nå klimatmålen.
______________________
Alla nämnder
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Salems
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kommun
Kommunstyrelsen

KS § 21 

KS/2021:76

Nytt Klimatinitiativ i Salem
Salems kommun arbetar för att FN:s och de nationella klimatmålen ska nås. Salems kommuns
ansvarsområden är de utsläppskällor som finns i den kommunala organisationen, fastigheter,
verksamheter, fordon och beteenden. Kommunen ska genom främst
kommunikationsinsatser arbeta för att underlätta för boende och verksamma i Salem att leva
klimatsmart vardagen.
Salems kommuns mål och indikatorer behöver en tydligare klimatprofil. Kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige föreslås därför ställa sig bakom dokumentet “Nytt klimatinitiativ i
Salem”.

Yrkanden

Anders Klerkefors (R) , Raili Nilsson (C) , Petter Liljeblad (L), Rickard Livén (M) och Mona-Lisa
Larsson (SD) yrkar bifall på ordförandens förslag. Ordföranden konstaterar att enbart
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom dokumentet “Nytt
Klimatinitiativ i Salem” som programförklaring för hur Salems kommun ska nå klimatmålen.
______________________
Alla nämnder
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

LK 2021-01-27

Nytt klimatinitiativ i Salem
Salems kommuns mål och indikatorer behöver en tydligare klimatprofil. Kommunstyrelsen
föreslås därför ställa sig bakom detta dokument som programförklaring och svar på
motionerna om upprättande av klimatplan (MP) respektive mål och riktlinjer för
klimatarbetet (R) (varvid motionerna ska anses besvarade).
FN:s klimatkonferens i Paris antog 2015 målet att temperaturökningen till följd av
klimatutvecklingen ska ligga långt under 2 grader och att arbetet ska inriktas på att stanna
vid 1,5 grader. EU har antagit målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40%
mellan 1990 och 2030. Senast år 2045 ska Sverige ha nollutsläpp av växthusgaser för att
därefter ha negativa utsläpp. Det innebär en minskning på 80% av utsläppen beräknat från
1990.
Salems kommun arbetar för att klimatmålen ska nås. Salems kommuns ansvarsområden är
de utsläppskällor som finns i den kommunala organisationen, fastigheter, verksamheter,
fordon och beteenden. Kommunen ska genom främst kommunikationsinsatser arbeta för att
underlätta för boende och verksamma i Salem att leva klimatsmart vardagen.
Kommunen har sedan tidigare genomfört följande klimatinitiativ:
● Kommunen har skärpt målet för energianvändning genom att 20 % ska effektiviseras
fram till 2030. *
● Sedan flera år tillbaka använder Salems kommun endast Grön El, d v s fossilfri energi.
● Fjärrvärme är alltid förstahandsalternativ för uppvärmning av kommunala fastigheter.
● Tillsammans med övriga kommuner på Södertörn samordnar Salem varutransporter
till kommunens verksamheter såsom skolor, förskolor, för att minska utsläpp av
växthusgaser.
● Kommunens personbilar ska vara fossilbränslefria till 2024. *
● Kommunen har antagit en solcellsstrategi som anger att solceller på taken av
kommunala fastigheter ska prövas när kommunen renoverar eller bygger nytt.
● Kommunen samarbetar med SRV Återvinning för återbruk- och second
hand-lösningar.
● Såväl skolor, förskolor som äldreboenden har mätbara mål för att minska matsvinnet.
Kommunen har mål för andelen ekologisk mat i skolorna.

Under 2021 ska ett nytt övergripande mål att antas på klimat-/miljöområdet. Därefter ska
kommunens nämnder omsätta det övergripande målet i egna mål och indikatorer. Det finns
en målstruktur för perspektivet miljö som bearbetas systematiskt i samband med mål och
budget samt årsbokslut (redovisas i bilaga).
Nya inriktningar för klimatarbetet i Salem:
● Kommunens klimatarbete kräver kunskapsutveckling och handlingskraft där
insatserna ska kännetecknas av konkreta åtgärder som ska ska ge snabb och påtaglig
nytta för klimatet och därigenom för Salems invånare. Kommunen har anslagit medel
för kunskapsutveckling för både tjänstemän och politiker. Under 2021 kommer en
utbildningsinsats att genomföras.
● Kommunen ska ställa höga krav på klimatsmart byggande när kommunen är
byggherre. I övrigt gäller Boverkets regler som även de ställer höga krav på
klimatanpassade byggnader. Kommunen ska informera om möjligheten för byggare
och privatpersoner om hur de kan bygga klimatsmart.
● Kommunen bör samarbeta närmare med SRV Återvinning för att bredda salembornas
möjligheter till återvinning av avfall med ekonomiska incitament. Kommunen ska
verka för en justering av avfallstaxan så att den gynnar återvinning. Det ska vara
billigare att återvinna än att inte sortera.
● Kommunen ska ta fram en plan för att bidra till en utbyggnad av laddstolpar, dels för
allmänt ändamål på strategiska platser, dels ett kunskapsunderlag för boende och
föreningar som behöver göra gemensamma investeringar.
● Kommunens gång- och cykelvägar utvecklas under 2021, bl a genom en ny gång- och
cykelbro över Dånviken mot Östertälje byggs samt att en gång- och cykelväg längs
Salemsvägen beslutas.
● Kommunen ska placera och investera i hållbara och fossilfria alternativ.
● Kommunen ska undersöka möjligheterna att gå med i Klimatkommunerna.

* Gällande mål, antagna av kommunfullmäktige.
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§ XX

KS/2017:209

Svar på motion - Upprättande av en klimatplan i Salems
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP)
Anne Henningsson (MP) har den 11 maj 2017 väckt en motion om upprättande av en
klimatplan i Salems kommun. Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 17 maj 2018 och ärendet minoritetsåterremitterades för ett förtydligande och en
fördjupning av hur man systematiskt och uthålligt arbetar med klimatfrågan.
Mot bakgrund av dokumentet “Nytt klimatinitiativ för Salem” föreslås motionen anses vara
besvarad.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 22/2021
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
______________________
Miljöpartiet
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 22 

KS/2017:209

Svar på motion - Upprättande av en klimatplan i Salems
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP)
Anne Henningsson (MP) har den 11 maj 2017 väckt en motion om upprättande av en
klimatplan i Salems kommun. Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 17 maj 2018 och ärendet minoritetsåterremitterades för ett förtydligande och en
fördjupning av hur man systematiskt och uthålligt arbetar med klimatfrågan.
Mot bakgrund av dokumentet “Nytt klimatinitiativ för Salem” föreslås motionen anses vara
besvarad.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses vara
besvarad.
______________________
Miljöpartiet
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Jan Lorichs
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Svar på Motion om upprättande av en klimatplan i Salems
kommun - återremiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anne Henningsson (MP) har den 11 maj 2017 väckt en motion om upprättande av en
klimatplan i Salems kommun. Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 maj 2018 och ärendet minoritetsåterremitterades för ett
förtydligande och en fördjupning av hur man systematiskt och uthålligt arbetar med
klimatfrågan.
Kommunen har ett övergripande mål som regelbundet följs upp, och vidtar utöver det en
rad klimatsmarta åtgärder. Det har även tagits fram ett nytt dokument "Nytt
klimatinitiativ i Salem" som syftar till att underlätta för boende och verksamma i Salem
att leva klimatsmart i vardagen

Ärendet
Anne Henningsson (MP) har den 11 maj 2017 väckt en motion om upprättande av en
klimatplan i Salems kommun, se bilaga. Motionären yrkar på
●
●
●

att en plan upprättas för hur Salems kommun ska bidra till att
temperaturökningen på jordklotet hejdas
att denna plan är konkret och består av väl definierade åtgärder
att denna plan är tydligt tidssatt för att ge snabb och mätbar effekt.

Motionärens syfte är att kommunen ska bidra till ett bättre klimat. Kommunen har redan
ett övergripande mål med underliggande nämndmål med samma syfte som följs upp
varje år, se nedan:
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Dnr KS/2017:209
2 av 3

Målen och dess indikatorer gås regelbundet igenom och följs upp i kommunens
budget-, delårs- och helårsprocesser.
Nedan redogörs för några av de konkreta och väl definierade åtgärder som Salems
kommun vidtar eller har vidtagit för att bidra till ett bättre klimat.
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1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från
transporter. Anges i Riktlinjer för bostadsförsörjning
2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel. Anges i beslutad Gång- och
cykelplan
3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen. Projektet är
avslutat men fler leverantörsanslutningar är på gång
4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten. Behandlas
i kommunens budgetprocess
5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot ett bättre klimat
6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi. Kommunen har redan
2007 investerat 65 miljoner kronor i att energieffektivisera kommunens lokaler.
7. Miljökonsekvensbedömningar görs för större investeringar i transporter och
byggande, exempelvis för Fågelsångskolan
8. Kommunen lyfter i till exempel publikationen Salems kommun informerar och på
hemsidan ibland fram de klimatsatsningar som pågår i kommunen
9. I den översiktsplan som antogs 2018 beskrivs planens konsekvenser för klimat
och miljö.

Kommunen har ett övergripande mål som regelbundet följs upp, och vidtar utöver det
en rad klimatsmarta åtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att mot bakgrund
av detta samt dokumentet "Nytt Klimatinitiativ för Salem" att motionen kan anses
besvarad.

Mats Bergström
Kommundirektör

Jan Lorichs
Planeringsstrateg

Bilagor
Motion om upprättande av en klimatplan i Salems kommun

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-02-25
1 av 1
Kommunfullmäktige

§ XX

KS/2019:185

Svar på motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, väckt av
Anders Klerkefors (R) och Maria Trap (R)
Rönningepartiet har den 24 april 2019 väckt en motion om Mål och riktlinjer för
klimatarbete.
Mot bakgrund av dokumentet “Nytt klimatinitiativ för Salem” föreslås motionen vara
besvarad.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 23/2021
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
______________________
Rönningepartiet
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Salems

2021-02-15
34 av 38

kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2019:185

Svar på motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, väckt av
Anders Klerkefors (R) och Maria Trap (R)
Rönningepartiet har den 24 april 2019 väckt en motion om Mål och riktlinjer för
klimatarbete.
Mot bakgrund av dokumentet “Nytt klimatinitiativ för Salem” föreslås motionen vara
besvarad.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses vara
besvarad.
______________________
Rönningepartiet
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-03 Dnr
KS/2019:185 1
av 3
Kommunstyrelseförvaltningen
Jan Lorichs
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, väckt
av Anders Klerkefors (R) och Maria Trap (R)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Rönningepartiet har den 24 april 2019 väckt en motion om Mål och riktlinjer för
klimatarbete.
Mot bakgrund av dokumentet "Nytt klimatinitiativ i Salem" föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendet

Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R) har den 24 april 2019 väckt en motion om Mål
och riktlinjer för klimatarbete, se bilaga. Motionärerna yrkar på att Salems kommun

1. sätter upp mål och ger riktlinjer angående klimatarbete lokalt
2. inkluderar effekterna på klimatmålen i konsekvensbedömningar av alla större
investeringar avseende transporter och byggande
3. stimulerar ett brett engagemang i kommunen för att nå klimatmålen lokalt
4. gör en första analys av sårbarheten när det gäller konsekvenserna av potentiella
klimatförändringar för vårt lokala samhälle.

Nedan besvaras motionspunkterna var för sig.
1. Motionärernas syfte är att kommunen ska bidra till ett bättre klimat. Kommunen
har redan ett övergripande mål med underliggande nämndmål med samma syfte
som följs upp varje år, se nedan:

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-22
Dnr KS/2019:185
2 av 3

Därmed anser förvaltningen att kommunen redan uppfyller motionens första punkt.
2. Miljökonsekvensbedömningar görs redan för större investeringar i transporter
och byggande, exempelvis för Fågelsångskolan. Förvaltningen anser att
kommunen även uppfyller motionens andra punkt.
3. Kommunen lyfter i till exempel publikationen Salems kommun informerar och på
hemsidan ibland fram de klimatsatsningar som pågår i kommunen, och
förvaltningen tycker därmed att kommunen åtminstone i viss mån uppfyller den
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tredje punkten.
4. I den översiktsplan som antogs 2018 beskrivs planens konsekvenser för klimat
och miljö, och förvaltningens uppfattning är att även den fjärde punkten uppfylls.
Nedan redogörs för några av de konkreta och väl definierade åtgärder som Salems
kommun vidtar för att bidra till ett bättre klimat.
1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från
transporter. Anges i beslutade Riktlinjer för bostadsförsörjning
2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel. Anges i beslutad Gång- och
cykelplan
3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen. Projektet är
avslutat men fler leverantörsanslutningar är på gång
4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten. Behandlas
i kommunens budgetprocess
5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot ett bättre klimat
6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi. Kommunen har redan
2007 investerat 65 mnkr i att energieffektivisera kommunens lokaler

Kommunstyrelseförvaltningen anser att yrkandena i motionen till stora delar är uppfyllda
genom att ett konkret övergripande mål med tillhörande indikatorer är beslutade och
regelbundet följs upp. Utöver detta genomförs en rad klimatvänliga åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att mot bakgrund av detta samt dokumentet
"Nytt Klimatinitiativ för Salem" att motionen ska anses vara besvarad.

Ekonomiska konsekvenser

Om motionen skulle beviljas skulle det medföra konsultinsatser som det inte finns medel
avsatta för.

Mats Bergström
Kommundirektör
Bilagor
Motion om Mål och riktlinjer för klimatarbete

Jan Lorichs
Planeringsstrateg
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Kommunfullmäktige

§ XX

KS/2018:76

Svar på motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun,
väckt av Mia Franzén (L)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit ombedda att svara på en motion från
Liberalerna angående historisk jämställdhet i Salems kommun. Motionen beskriver att det i
Salems kommun finns vägar som är uppkallade efter historiskt betydelsefulla män, men att
det saknas kvinnor. Liberalerna föreslår att ett jämställdhetsperspektiv ska bli en naturlig del
vid namnsättning av nya kommunala verksamheter, vägar, gator eller platser. Liberalerna
föreslår att det vid namnsättning ska tas fram två namnförslag, ett kvinnonamn och ett
mansnamn, i de fall en person ska namnge objektet.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019, där
nämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 17/2021
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om historisk jämställdhet i Salems kommun.
______________________
Liberalerna
Bygg- och miljönämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Salems

2021-02-15
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kommun
Kommunstyrelsen
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Svar på motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun,
väckt av Mia Franzén (L)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit ombedda att svara på en motion från
Liberalerna angående historisk jämställdhet i Salems kommun. Motionen beskriver att det i
Salems kommun finns vägar som är uppkallade efter historiskt betydelsefulla män, men att
det saknas kvinnor. Liberalerna föreslår att ett jämställdhetsperspektiv ska bli en naturlig del
vid namnsättning av nya kommunala verksamheter, vägar, gator eller platser. Liberalerna
föreslår att det vid namnsättning ska tas fram två namnförslag, ett kvinnonamn och ett
mansnamn, i de fall en person ska namnge objektet.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019, där
nämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motion om historisk jämställdhet i
Salems kommun.
______________________
Liberalerna
Bygg- och miljönämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-10
Dnr 2018/532
1 av 1
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Cecilia Törning
Planarkitekt

Bygg- och miljönämnden

Svar på motion angående historisk jämställdhet i Salems
kommun
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motion om
historisk jämställdhet i Salems kommun.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit ombedda att svara på en motion från
Liberalerna angående historisk jämställdhet i Salems kommun. Motionen beskriver att
det i Salems kommun finns vägar som är uppkallade efter historiskt betydelsefulla män,
men att det saknas kvinnor. Liberalerna föreslår att ett jämställdhetsperspektiv ska bli en
naturlig del vid namnsättning av nya kommunala verksamheter, vägar, gator eller platser.
Liberalerna föreslår att det vid namnsättning ska tas fram två namnförslag, ett
kvinnonamn och ett mansnamn, i de fall en person ska namnge objektet.
Plan- och exploateringsenhetens bedömning
Plan- och exploateringsenheten ser positivt på förslaget att genom namnsättning bidra
till en mer jämställd historieskrivning. Så kallade memorialnamn (namngivning efter
person) har en normerande effekt och påverkar hur vi upplever tillhörigheten till vår
fysiska miljö och vårt kulturarv. Som Mia Franzén har fört fram i sin motion saknas idag
kvinnliga memorialnamn i kommunen, bortsett från Wilhelmina af Tibells plats. Plan- och
exploateringsenheten föreslår att vid framtida namngivning med personnamn ska ur
jämställdhetssynpunkt fler kvinnonamn etableras för att på sikt åstadkomma en jämnare
könsfördelning av memorialnamn.

Sofia Granström
Plan- och exploateringschef

Cecilia Törning
Planarkitekt

Bilagor
Motion om historisk jämställdhet i Salems kommun, daterad 2018-02-20
Delges
Akten

