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§ XX

KS/2021:5

Mål och budget 2022-2024

Efter beredning av underlag för Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024 med
den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.
(mnkr)

2022

2023

2024

Resultat exkl VA och
jämförelsestörande
efter beredning

10,8

11,1

0,0

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2022-2024 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år eftersom
skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 “Salems
kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås för år 2022 och 2023 samt beräknas i dagsläget
inte nås för år 2024. För år 2024 ligger målet på 0 % av skatter och bidrag. Vanligt är att sista
året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under de
första två åren och landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi.
I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för år 2022 och 2023 om
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i
augusti.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 samt i ordförandeförslag daterad
den 24 maj 2021.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

Salems

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-06-17
2 av 2

kommun
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 60/2021

1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 20222024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga
Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
______________________
Delges:
Ekonomienheten
Kommunikation
Alla nämnder
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Mål- och budget 2022-2024
Efter beredning av underlag för Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024 med
den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.
(mnkr)

2022

2023

2024

Resultat exkl VA och
jämförelsestörande
efter beredning

10,8

11,1

0,0

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2022-2024 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år eftersom
skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 “Salems
kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås för år 2022 och 2023 samt beräknas i dagsläget
inte nås för år 2024. För år 2024 ligger målet på 0 % av skatter och bidrag. Vanligt är att sista
året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under de
första två åren och landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi.
I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för år 2022 och 2023 om
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i
augusti.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 samt i ordförandeförslag daterad
den 24 maj 2021. Ordförandeförslaget finns med som en bilaga till protokollet (bilaga 1).

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 20222024 enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga Mål och budget
2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Yrkande och proposition

Anders Klerkefors (R) yrkar att målet noll klimatutsläpp 2045 förs in under Mål 5 i
beslutspunkt tre.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer de delar av ordförandes förslag till beslut, punkterna 1 och 2, som inte
omfattas av Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.
Därefter ställer ordförande Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande till beslutspunkt 3 mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.

Särskilt yttrande

Lennart Kalderén (M) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande:
“Rönningepartiet har lagt ett yrkande om klimatmål. Vi har röstat för avslag eftersom
majoritetens arbete med ett nytt klimatmål pågår och vi avser lägga fram ett beslutsunderlag
som är mer utförligt än det som nu presenteras.”

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 20222024 enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga Mål och budget
2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
_____________________
Delges:
Ekonomienheten
Kommunikation
Alla nämnder
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Kommunstyrelsen

Förslag till budget 2022-2024

"Ut ur pandemin, kvar i ekonomin"
Alliansens förslag till rambudget de kommande tre åren presenteras.

Sammanfattning
Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens
budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och
anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som
enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund den
osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

Återhämtning efter påfrestningar
Coronapandemin är nu inne på sin tredje våg, men framtiden är dock betydligt
ljusare än vid förra budgetbeslutet för ett år sedan. Världsekonomin är under
återhämtning, så också i Sverige.

SKR cirkulär 21:20 datum 20210429
2019
BNP'
Sysselsättning, timmar'
Relativ arbetslöshet, ;procent••

2020

2021

2022

2023

2024

1,4

-3,1

3,2

3,5

1,9

2,0

-0,3

-3,8

1,8

2 ,4

0,9

07

7, 1

8,6

8,8

8,1

7,8

7,5
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Vaccinationer pågår i högt tempo. Effekterna för kommunernas del är framför allt
skattetillväxten som är 4,2% för 2022, och drygt 3% för både 2023 och 2024.
Arbetslösheten är fortfarande hög, framför allt vad gäller ungdomar och
arbetssökande med utländsk bakgrund. Detta bidrar till en osäkerhet kring
utvecklingen av kostnaderna fö r försörjningsstöd. Försörjningsstödet har än så
länge inte ökat alarmerande, men kan komma att öka när arbetslösa inte längre
har permitteringslöner och arbetsmarknadsstöd.
Pandemin har fört med sig lidande för alla som drabbats själva och de vars
anhöriga insjuknat och i vissa fall lämnat oss. Den har också medfört mycket
hårda påfrestningar framför allt för sjukvården, men också för många av våra
kommunala verksamheter, inte minst inom äldreomsorg, skola och övrig omsorg.
Anpassningar har blivit mer regel än undantag med distansundervisning och en
stor andel av arbetstiden som distansarbete hemifrån för de tjänstemän där det
varit möjligt. Kommunen har som övrigt arbetsliv satts på prov och mycket
förtjänstfulla ansträngningar och arbetsinsatser har gjorts för att trots situationen
leverera en god samhällsservice till våra invånare.
Kommunens ekonomi har tack vare god budgetdisciplin och kompensation i form
av statsbidrag klarat sig väl. Budgetåret 2020 visade ett stort överskott, men
Alliansen menar att budgeten kan inte planeras utifrån premissen att statens
fortsatt kommer att tillföra resurser till kommunerna på samma sätt som under år
2020. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av pandemin på kommunens
ekonomi.
Kommunens nya budgetprocess, med beslut om rambudget i juni som fördelas ut
av nämnderna i september-oktober, följt av finansieringsbudget i november med
beslut om skattesats m m, har fö renklat budgetprioriteringarna. Nämnderna har genom den nya budgetprocessen - fått ett ökat ansvar för att kostnaderna hålls
inom ramarna och ett ansvar för att prioritera mellan de satsningar de ser
verksamheten kräver. Detta ställer också högre krav på nämndernas styrning av
förvaltn ingarna .
I förra årets budgetförslag betonades att det var viktigt att de förtroendevalda tog
ett fast grepp om ekonomin för att klara påfrestningarna . Även om dessa blev
mindre än väntat har strategin varit lyckad då kommunens ekonomi fortsatt står
på stabil grund .
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Strategin för 2022-2024
Alliansens strategi är i korthet följande:
•
•
•
•
•
•

oförändrad skatt under perioden
lönepåslag på 2%, därtill ett mindre påslag för volym- och avtalsrelaterade
kostnadsökningar
vissa anslagsökningar framför allt inom barn- och utbildning
fortsatta satsningar på gång- och cykelvägar
"Salems stadskärna", Södra Hallsta, Södra Ekdalen m f1 områden
detaljplaneras
Fågelsångens skola tas i bruk till höstterminen 2023

lnvesteringsbudgeten följer det finansiella målet att kommunens låneskuld per
invånare maximalt ska uppgå till genomsnittet för Stockholmsregionens
kommuner. En tillkommande faktor 2023 är Fågelsångens skola som fr o m 2024
renderar värdeminskningskostnader på helår med 15 mnkr, vilket kommer att
påve rka ekonomin .

År

Resultat efter
jämförelsestörande poster

Resultat i andel
av skatter och
bidrag

2022

10,8 mnkr

1,0%

2023

11,1 mnkr

1,0%

2024

0

0%

Måluppfyllelse

Strategin medför att det finns en central buffert fö r att hantera kostnadsökningar
och upprätthålla en beredskap för sämre tider. För år 2022 (18 mnkr) och år 2023
(8 mnkr) men i dagsläget inte för år 2024.

Nämndernas ekonomi
Förutom påslag för lönekostnader, volymökningar och avtalsuppräkningar har
vissa satsningar skett.
Barn- och Utbildningsnämnden har tilldelats 1,5 mnkr som kompensation för
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kravet på legitimerade förskollärare i fritidshem. Kompensation för extra
löneökningar har skett i begränsad utsträckning i enlighet med ställningstaganden
i samband med löneförhandlingarna för kultur och fritidsnämnden gäller det
bibliotekarier och fritidsledare för barn- och utbildningsnämnden, lärare inom
modersmål och kulturskola samt inom socialnämnden för Kommunals högre
löneavtal.
Barn- och Utbildningsnämnden har under flera år sett stora löneökningar för
lärare, löneökningar som - enligt överenskommelse - tagits inom befintlig
budgetram. Den lokala löneglidningen har medfört att utrymmet för andra
kostnader som också ska finansieras med skolpengen minskat. Detta har skapat
svårigheter för några av skolorna att hålla budget. Till de kommer att under
hösten 2020 valde ett stort antal elever i skola och förskola att söka till Jensens
skola i Uttran, vilket bidrog till att intäkterna för skolorna minskat.
Kommunstyrelsen har därför bifallit en begäran från Barn- och
Utbildningsnämnden om tilläggsanslag för 2020 för att balansera upp situationen.
Med detta budgetförslag aviseras dessutom en engångssatsning på läromedel och
fortbildning på 3 mnkr under 2022.
Barn- och Utbildningsnämnden har tre angelägna utmaningar framöver:
•
•
•

Organisationen för skolor och rektorsområden behöver ses över, inte minst
inför starten av Fågelsångens skola hästterminen 2023.
Profilering och marknadsföring av kommunens grund- och förskolor
behöver stärkas.
Förvaltningens styrning av verksamheten ska inriktas mot att löneglidning
bör hanteras inom nämndens totala ram.

Byggnationen av Fågelsångens skola fortskrider. Nyligen har mindre förseningar
aviserats, men berörda förvaltningar bedömer att skolan ska kunna invigas och
starta undervisningen i samband med höstterminsstarten 2023. Under KS' anslag
till förfogande finns en ospecificerad reserv för skolprojekt som kan åberopas
inför 2023.
Projektet "Salems stadskärna" ska nu ta fart med detaljplanering och
förhandlingar med byggherrar. Kommunen etablerar en projektorganisation med
delar av fyra tjänster till en kostnad om ungefär 2,4 mnkr. Här ska dock
planavgifter och andra intäkter möta kostnaderna. Denna projektekonomi
budgeteras utanför enprocentsmålet i resultaträkningen .
Genom beslutet om "Nytt klimatinitiativ" tidigare i år, kommer kommunens miljö-
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och klimatarbete att breddas och sorteras in i ett nytt klimatmål. I denna budget
föreslås investeringsmedel till en ny våtmark i västra Garn udden, som är en
kompensationsåtgärd som ersättning för våtmarker i Södra Hallsta. Våtmarken
kommer att innehålla dagvattenkanaler, spänger och små broar som också ska
kunna användas som promenadområde. Utbytesprogrammet för
belysningsstolpar fortsätter, belysningsstyrningen på Berga boll plan ska bytas ut
för att effektivisera användningen av energi.
Bland investeringarna kan nämnas att gång- och cykelbron över näset mellan
Dånviken och Uttran planeras färdigställas i år (2021). Södertälje kommun
ansluter med gång- och cykelväg från sin kommungräns. Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar projektering av gång- och
cykelvägenvägens fortsättning från Uttringe (Hagsätervägen) genom Källdalen till
Toredal (Sandbäcksvägens förlängning) . Under hösten i år ska gång- och cykelbana
planeras längs Salemsvägen (Circle K - Salems t rafikplats) som sedan ska anläggas
under planpe rioden.
Bland kommunens övriga byggprojekt kan nämnas Södra Hallsta där detaljplanen
samrådet nyligen avslutats. Detaljplanen beräknas kunna antas 2022 . Planuppdrag
för Södra Ekdalen tas upp på KS-sammanträdet 31 maj. Rönn inge
Kungsgårdsplanen avvaktar arkeologisk förundersökning då rester av en boplats
från 1400-talet dykt upp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2021-05-18

Lennart Kalderen
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2022-2024 enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga Mål och
budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden
2022-2024 enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.

Sammanfattning av ärendet
Efter beredning av underlag för Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024
med den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning

2022
10,8

2023
11,1

2024
0,0

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2022-2024 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås för år 2022 och 2023 samt beräknas i
dagsläget inte nås för år 2024. För år 2024 ligger målet på 0 % av skatter och bidrag.
Vanligt är att sista året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv
ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar inom kommunens målsättning
för stabil ekonomi.
I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för år 2022 och 2023 om
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i
augusti.

Inledning

SKR:s cirkulär 21:20 daterat 20210429 och ekonomirapporten maj 2021 ligger till grund
för ekonomienhetens beräkningar över kommunens skatte- och bidragsintäkter för
2021-2023.
I beräkningarna har hänsyn tagits till den befolkningsprognos som gjordes i februari 2021.
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Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det bostadsbyggande kommunen planerar för
med stöd av beslutad översiktsplan.

Sveriges ekonomiska utveckling
Källa: SKR cirkulär 21:20 april, ekonomirapporten maj 2021

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en
återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under år 2021 beräknas konjunkturen att
stärkas och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga tre procent, vilket skulle innebära
att raset från år 2020 hämtas igen. Både för år 2021 och för år 2022 beräknas hög
BNP-tillväxt och den drivs av hushållens konsumtion av de tjänstenäringar som drabbats
hårdast av restriktionerna. Det ger en ökning av antalet arbetade timmarna. Samtidigt
kommer det att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren, men det förutsätter att prisoch löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till år 2024.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomi n
Procentuell föränd ri ng om inte annat anges

BNP*
Sysselsättning , timmar*
Relati v arbetslöshet, procent**

201 9

2020

2021

2022

2023

2024

1,4

- 3,1

3,2

3,5

1,9

2,0

- 0,3

- 3,8

1,8

2,4

0,9

0,7

8,8

8,1

7,8

7,5
2,4

7, 1

8,6

(6,8)

(8,3)

Timlön , Nationalrä kenskaperna

3,8

5,0

1,5

2,2

2,4

Timlön , Konjunkturlönestatistiken

2,6

2, 1

2,6

2,2

2,4

2,4

Inflation , KPI F

1,7

0,5

1,8

1,4

1,8

2,0

Inflation , KPI

1,8

0,5

1,6

1,5

2, 1

2,4

Befolkning , 15- 74 år***

0,7

0,4

0,2

0,4

0,4

0,5

*Kalenderkorrigerat.
**Prognos och framskTivning åren 2021-2024 baseras på data en ligt AK U-utfall januarifebruari 2021. Definitions- och metodändringar i AKU medför tidsseriebrott, för bland
annat sysselsätrning och arbetsfraften - varfö r data före/efter Januari 2021 ej är jämfö rbara. Med syfte att ge bättre j ämförbarhet visas ovan andelen arbetslösa 2019 och 2020
som ungefärligen torde ha gällt när effekten av statistiliförändringarna beaktas. Andelen
arbetslösa sla,t!le då ha varit något högre; de officiella utfallen 2019-2020 ges i parenteser i tabellen.
*** Kalkylerna är baserad på den befolkningsprognos som SCB publicerade 8 april 2020.
Den nya befolkningsprognos som publicerades 28 april 2021 har ej k:unnat beaktats.

Efter raset förra året stiger svensk BNP snabbt under 2021 med 3,2 procent jämfört med
2020. Framför allt är det den inhemska efterfrågan som driver upp BNP, och främst är det
hushållens och den offentliga sektorns konsumtion.
Antalet arbetade timmar beräknas öka under andra halvåret 2021. Detta lyft ger endast
en måttlig ökning av antalet sysselsatta, utan ökningen består av högre medelarbetstid
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(fler arbetade timmar per person i arbete). Det följer dels av förväntat lägre sjukfrånvaro
2021 (jämfört med år 2020), men framförallt väntas i år en stor minskning av antalet
korttidspermitterade personer. Att produktionen stiger bygger på att fler går upp till
normal arbetstid. Tillväxten av antalet arbetade timmar förväntas bli blygsam i
förhållande till BNP-tillväxten både för år 2021 och för år 2022.
Antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar förväntas vara i ett jämviktsläge under år
2024. Definitionsmässigt råder då varken hög- eller lågkonjunktur.

Kommunsektorns ekonomiska utveckling
Källa: SKR cirkulär 21:20 april, ekonomirapporten maj 2021

Under de senaste två konjunkturcyklerna (perioden 2001-2018) har skatteunderlagets
ökningstakt legat på ungefär fyra procent per år i genomsnitt. Enligt utfall för 2019 och
SKR:s framskrivning kommer genomsnittet för perioden 2018-2024 att hamna betydligt
lägre.
Under de båda senaste konjunkturcyklerna steg de priser och löner som påverkar
kommuners och regioners kostnader snabbare än vad de beräknas göra kommande år. För
år 2020 var prisökningen på kommunernas kostnader bara en tredjedel av 2018 års
prisuppgång. Och den genomsnittliga pris- och löneökningstakten beräknas vara
återhållsam även under åren 2021-2024.

Prognostiserade skatter och bidrag 2022 - 2024 för Salems kommun

I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och
bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan
budget-/planåren.
17 001
21)r2,2
tkr

Antal inv ånare l . l l arets innan

r
Skatteintäkter
Inkomsruljcäinningsbidragl-avgift
Kostnadsuljämning (utifrån senaste utfäll)
Re@leringsbidragl-avgift
Infärandebidrag_
LS S-uljcäinning (inkl infärande,re@le r)

&&2.404
5& :m o

66117
39 55
0
126&

0

Summa intäktet·
Slutavr.äk:ning; 2021

I U47744

t

Summ.a intäh.-t,er (inkl.mrt·äkn.. & sk.atte1cäxling)
Fasli!iliets.av :rift:
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2123
tkr
911 10
64 665

17224
:2~'24
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66300
66984

66 714
2 2&3
0

12&0

23 272
0
12&5

I 071662

I IMl7 49 6

1071 662

I IHn .96

1

0

1147744
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33 423

I l 8l 167
1

1

.

33 423

1 rns,,ss

.

33 423

l 130918

Skatteintäkter -och statliga bidrag ökar rejält för år 2022 (ca 4,86%, vilket motsvarar ca 50
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miljoner kronor) i jämförelse mot 2021 års budgeterade skatteintäkter -och bidrag.
Anledning till detta är att SKR i prognoserna förväntar sig en förbättrad ekonomi jämfört
med den tidigare befarade nedgången som tidigare bedömdes för 2021.
Befolkningsökningen beräknas också lite högre än normalt för år 2022. SKR räknar med
en ökning kring 4,2% av skatteunderlagsprognosen för år 2022 och drygt 3% för både
2023 och 2024.
För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas
följande exempel:
Känslighetsanalys
Antal invånare den 1 november året före
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning varje
enskilt år
Differens mnkr (intäkt minskning)

2022
2023
16 961 17 106
-2,5

-3,1

2024
17 202
-1,4

Ramar för åren 2022 - 2024 - Driftbudget

I ramarna för åren 2022-2024 har kommunens nya modell för fördelning av budgetramar
till nämnderna använts.
I ramarna har budgeten för år 2021 varit ingångsvärde och därefter har volymer
beräknats utifrån prognostiserade förändringar i befolkningen i olika åldersgrupper.
Resultatet för kommunen ligger för år 2022 och 2023 på 1% av skatter och bidrag. För år
2024 är resultatet 0. Osäkerheter för det sista året är något högre, samtidigt som vi vet att
kommunen har full effekt av kapitalkostnader för den då nybyggda skolan som belastar
resultatet hårt.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning

2022
10,8

2023
11,1

2024
0,0

Volymer

Befolkningen har minskat under år 2019, och bedömningen för kommande år är lägre än
vid tidigare prognoser. Det gör att volymtilldelningen för perioden växlar från 11,7
miljoner år 2022 till 7,4 miljoner år 2023 och 18,5 miljoner år 2024. Att volymerna är så
stora för år 2024 är att antalet personer över 80 år ökar kraftigt i befolkningsprognosen.
De flesta nämnder har därmed fått måttliga volymtilldelningar. Störst tilldelning av
volymmedel har socialnämnden fått främst då antalet äldre personer beräknas öka
kraftigt under budgetperioden (2022 med 7,5 miljoner, år 2023 med 8 miljoner och år
2024 med 11,5 miljoner. För barn- och utbildningsnämnden som även de påverkas kraftigt
av förändrade volymer är volymtilldelningen måttlig för perioden, 1,9 miljoner för år
2021, -0,5 miljoner år 2023 och 2,6 miljoner år 2024.

Kompensation för löne- och prisökningar

I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 procent och därutöver har
priskompensation getts med 1,5%. Det innebär en pris- och löneuppräkning på i snitt
1,7-1,8 procent.
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Effekter av tidigare beslut

I budgetarbetet har beslut som fattats som får effekter för perioden räknats med. Det
gäller till exempel de driftkostnadskonsekvenser som blir av en investering.

Politiska prioriteringar

De prioriteringar som gjorts i detta läge är framför allt medel till barn- och
utbildningsnämnden avseende en engångssatsning på läromedel och
kompetensutveckling.

Investeringar 2022-2024

I beredningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende
verksamhetslokaler för förskola och skola. Behoven är beräknade med
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan som grund.
Investeringarna uppgår till betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte
överstiga det lånebelopp per invånare kommunen har som vägledning vid beslut om
investeringsnivå. I budgeten fördelas investeringarna i två kategorier, de som avser årligen
återkommande potter och de som avser specifika investeringar.
Investeringsvolymen som finns med i Mål- och budget för 2022-2024 innebär en
låneskuld per invånare om ca 27 300 kronor vid utgången av ramperioden. Detta ska
ställas i relation till övergripande mål nummer nio, där det anges som indikator att
långfristiga skulder per invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt.
Länssnittet uppgick år 2019 till 27 500 kronor per invånare och vi kan anta att
kommunens låneskuld vid utgången av ramperioden sannolikt kommer att ligga så att
kommunens mål kommer att uppnås.
Bland de större investeringarna märks en ny förskola i Hallsta och de sista investerings
åren för Fågelsångens skola och idrottshall. Därtill kommer medel för investeringspotten
för fastighetsstrategi som ska användas för planerat underhåll- och reinvesteringar för att
kommunens lokaler ska vara i ett gott skick. Totalt finns investeringar motsvarande 359
miljoner i budgeten för år 2022-2024.
Samtliga investeringar för perioden återfinns i bilaga 1.

God ekonomisk hushållning

Salems kommun har fyra mål för god ekonomisk hushållning, varav två
verksamhetsmässiga sådana (mål 6 och 7) samt två ekonomiska sådana (mål 8 och 9).
De verksamhetsmässiga målen lyder:
Övergripande mål 6 - Lärande miljö
“Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda
förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling.
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.”
Målet följs upp med två indikatorer
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1. Barn och utbildningsnämndens mål för Lärande - ansvar och inflytande. Alla elever ska
ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna arbetet.
För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.
2. Barn- och utbildningsnämndens mål för kunskapsnivå. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.
Övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare
“Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare”
Målet följs upp med fyra indikatorer
1. Personal - avgångna tillsvidareanställda- Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl
pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med antal tillsvidareanställda
månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det senast kända
genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. För grönt värde ska Salems kommun ha
samma värde som Stockholms län eller lägre. Gult: Över genomsnittet för Stockholms län
med max 2 procentenheter. Rött: Över genomsnittet för Stockholms län med mer än 2
procentenheter.
2. Personal - andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen. För
grönt värde ska andelen vara 88 % eller högre. Gult: 85,1-87,9 %. Rött: 85 % eller lägre.
3. Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst). För grönt värde ska
kommunen ha uppfyllt 12 sökande eller fler per tjänst. Gult: 9-11 sökande. Rött: 8 eller
färre sökande.
4. Personal - Total sjukfrånvaro i jämförelse med Stockholms län. För grönt värde ska
kommunen ha en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Stockholms län. Gult: Inte mer än
genomsnittet + 0,5 %-enheter. Rött: Mer än genomsnittet + 0,5 %enheter.
De två av målen för god ekonomisk hushållning är finansiella mål för god ekonomisk
hushållning, vilka är vägledande i kommunens ram- och budgetprocess. Dessa är:
Övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats
“Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn”.
Målet följs upp med indikatorn skattesats.
För grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet.
I förslaget till ramar för budget- och planperioden bedöms kommunen uppnå mål 8 åren
2022 - 2024 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är för närvarande
19,67 jämfört med Södertörnskommunernas genomsnitt på 19,87 år 2021.
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Övergripande mål 9 - Stabil ekonomi
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi”.
Målet följs upp med två indikatorer:
1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag (viktning
60 %).
För grönt värde: resultat uppgående till 1 % eller högre. Indikatorn väntas nås 1% år
2022-2023, vilket motsvarar grönt. Resultatet för år 2024 visar på nivå indikatorvärde för
rött och indikatormålet uppnås ej.
2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %).
För grönt värdet: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn förväntas
kunna uppnås.
Mål 9 förväntas motsvara grönt nivå, vilket innebär att målet uppnås för år 2022-2024.

Förändringar av mål

Målvärdet för indikatorn “Andelen fossilbränslefria personbilar” uppdateras enligt tidigare
beslut med att öka femton procentenheter för godkänt (grönt) samt tio procentenheter
för vardera gult och rött värde. Det nya målvärdet blir då 75% för grönt, 55-74,9% för gult
och 0-54,9% för rött.
Under 2021 ska ett nytt övergripande mål arbetas fram och antas på
klimat-/miljöområdet enligt fullmäktiges beslut om att ställa sig bakom dokumentet “Nytt
Klimatinitiativ i Salem” KF/2021:12.

Mats Bergström
Kommundirektör
Bilaga
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Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef
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Inledning
1.1. Vision
Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem.
Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil
ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

1.2. Kommunens styrmodell
Kommunens styrmodell utgår från den politiska visionen och värdeorden. Den politiska visionen
löper ner i organisationen via målstyrning som ger ett systematiskt arbetssätt. Resultaten i
uppföljningen skapar förutsättningar för en grund till god dialog såväl inom som mellan de olika
nivåerna i organisationen och bidrar därmed till ständig förbättring.
För att skapa balans i kommunens styrning används fem perspektiv; Medborgare, Miljö, Utveckling
och lärande, Medarbetare samt Ekonomi.
De övergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och knyter an till visionen, dessa mål är
långsiktiga och gäller vanligen över en mandatperiod men kan ändras vid behov. En viktig
förutsättning är mål om god ekonomisk hushållning och att hålla budget. Målen följs upp med hjälp
av indikatorer och vägs samman till ett index som visar den samlade måluppfyllelsen för respektive
övergripande mål.
Nämndernas mål är en nedbrytning av de övergripande målen och omfattar målsättningar utifrån
nämndens verksamhetsområde. Nämndmålen beslutas av respektive nämnd som också kan
komplettera med ytterligare mål som inte direkt knyter an till de övergripande målen. Nämnderna
kan få direkta uppdrag att uppfylla ett mål formulerat av fullmäktige och ska då svara upp mot det.
Även nämndernas mål följs upp med hjälp av sammanvägda indikatorer.
Nämndens mål bryts ned till enhetsaktiviteter. Aktiviteterna arbetas fram på enheten i samverkan
mellan enhetschef och medarbetare och beslutas efter avstämning med förvaltningschef. För att
öka måluppföljningen ska det ske kontinuerlig uppföljning av aktiviteterna under året. Enhetens
aktiviteter utvärderas i samband med delårs- och årsredovisning.
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1.3. Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning
Det politiska ansvaret
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut om mål och fördelar
ekonomiska ramar utifrån politiska prioriteringar i en rambudget. Den tilldelade ramen ska rymma
nämndernas verksamhet under budgetåret.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med hjälp av framtagande av styrdokument för kommunen.
Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning, följa
det fullmäktige beslutat att nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och
utförs inom anvisade ekonomiska ramar. Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling
som sker av personuppgifter inom dess verksamhet. Nämnderna ansvarar även för att den
verksamhet som utförs inom dess område drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och svarar för en
god arbetsmiljö. Nämnderna beslutar om en fördelning inom sitt verksamhetsområde i en
nämndbudget.
Förvaltningarnas ansvar
Kommundirektören är chef över och leder förvaltningschefernas arbete med de
kommungemensamma frågorna. Kommundirektören är också förvaltningschef för
kommunstyrelseförvaltningen.
Förvaltningschefernas uppdrag är att leda respektive förvaltnings arbete i enlighet med den budget
samt mål, riktlinjer och föreskrifter som finns för förvaltningen. Förvaltningschef beslutar om en
fördelning av nämndsbudgeten i en detaljbudget som innehåller en konteringsanvisning på
detaljnivå.
Budgetansvariga ansvarar inför närmaste chef för en avgränsad verksamhet och dess resurser att
arbeta för att antagna mål uppfylls inom ramen för anvisad budgetram och andra riktlinjer.

2. Mål för 2022-2024
Perspektiv Medborgare
Kommunens övergripande mål 1 - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.
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Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet
Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån
kommunens struktur i utjämningssystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror.
Grönt - 100% (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9% (Negativ avvikelse på 0,1-0,9%) Rött 0-99% (Negativ avvikelse 1% eller högre)
Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post
inom tre dagar.
Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9% Rött - 80% eller lägre
Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.
Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9% Rött - 80% eller lägre
Beskrivning: Tillgänglighet - Svar på frågan
Mäts med SCB:s medarborgarundersökning. Frågan Hur tycker du att det fungerar att få svar på
dina frågor om kommunen och dess verksamheter.
Grönt - 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket bra.
Gult - 41%-50% positiva svar. Rött - 0-40% positiva svar.

Kommunens övergripande mål 2- Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål
Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans.
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
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Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för
ungdomar och övriga medborgare.
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar)
Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)
Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt på 18,6 eller lägre dvs 0-16,6 (19,6 år 2018) Gult Mellan 1,9 dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 16,7-18,6 Rött - 0,1 dagar
högre än genomsnitt Sthlm län eller mer = 18,7 eller högre
Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus
Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige)
Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år.
Grönt - Ranking 1-15 Gult - Ranking 16-29 Rött - Ranking 30 eller sämre

Kommunens övergripande mål 3 - Infrastruktur
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och
utvecklas.
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde. Grönt - 2
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö Grönt - 2
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet
VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet Grönt - 2
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
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Perspektiv - Miljö
Kommunens övergripande mål 4 - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer.
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Bra att bo och leva i Salem
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva
på? Grönt: 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra eller mycket
bra. Gult: 41%-50% positiva svar. Rött: 0-40% positiva svar.
Beskrivning: Rekommendera andra att flytta till vår kommun
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen
att flytta hit? Grönt: 60% eller mer av andelen svarande har varit positiva och angett Ganska bra
eller mycket bra. Gult: 41%-50% positiva svar. Rött: 0-40% positiva svar.
Beskrivning: Bäst att leva - boende
Bostadsbyggande under fem år; färdigställda bostäder; utvecklingen av hyror och huspriser;
snitthyra; tillgång till bredband; boyta;andel hyresbostäder; prisbild bostadsrätt och småhus. Grönt:
Förbättra ranking från föregående år. (ranking 2019 plats 271) Gult: Samma plats som föregående
år. Rött: Lägre placering än föregående år.

Kommunens övergripande mål 5 - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska
uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021
Grönt - Målet är uppfyllt = 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1 Rött - Målet är inte uppfyllt = 0
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Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2022 (procent)
Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta
antalet personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla
förvaltningar, dividerat med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. Grönt: 75 % - 100 %
fossilfria bilar Gult: 55% - 74,9% fossilfria bilar Rött: 0% - 54,9% fossilfria bilar
Beskrivning: MSB - Energiförbrukning
Energiförbrukningen ska minska med 20 procent från år 2021 till 2030.
Grönt: 2,MSB´s energimål uppfyllt. Gult: 1,MSB´s eneregimål nära uppfyllt. Rött: 0, MSB´s energimål
ej uppfyllt.

Perspektiv - Utveckling och lärande
Kommunens övergripande mål 6 - Lärande miljö
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda
förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå
en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande
Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna
skolans arbete
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng
Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Perspektiv - Medarbetare
Kommunens övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Indikator/Indikatorer
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Beskrivning: Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent)
Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat
med antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under
det senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216.
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2
procentenheter Rött: Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter
Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar (procent)
Andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen.
Grönt - 88% eller högre Gult - 85,1-87,9% Rött - 85% eller lägre
Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst)
Antal sökande per tjänst
Grönt - 12 sökande eller fler Gult - 9-11 sökande Rött - 8 eller färre sökande
Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent)
Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse.
Grönt - Bättre än genomsnittet Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5%-enheter Rött - Mer än
genomsnittet + 0,5%-enheter Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med
Stockholms län som jämförelse. (2017 - 6,6%)

Perspektiv - Ekonomi
Kommunens övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats
Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn.
Grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet, Gult 1-9 öre högre, Rött: 10 öre
eller högre
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Kommunens övergripande mål 9 - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi
Indikator/Indikatorer

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare
Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat med antal invånare. Nyckeltalet jämförs med
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, taget ur Kolada exklusive kommunkoncern och exkl
VA-lån.
Grönt - Lika med eller lägre än föregående års länssnitt, Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller
högre
Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag
Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i procent av skatter och bidrag
Grönt - resultat uppgående till 1% eller högre. Gult - 0,5-0,99% Rött - 0,49% eller lägre.

3. Ekonomiska driftsramar per nämnd 2022-2024
Enligt kommunens målformulering om stabil ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1% av skatter
och bidrag exkl VA och jämförelsestörande poster. Varierande skatteintäkter och kostnader
kopplade till volymförändringar visar att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på både
kort som lång sikt ha en budget i balans med goda marginaler vilket skapar utrymme för nödvändiga
investeringar.
För år 2022 beräknas skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgå till 1 081 miljoner
kronor. I budgeten ligger ett resultat på 10,8 miljoner kronor som motsvarar 1% av skatter och
bidrag. Även för planperiod (år 2023) ligger budgeterat resultat på 1% av skatter och bidrag (11,1
miljoner kronor). Men för år 2024 är planerat resultat plus/minus noll, och anledningen till detta är
att årets prognostiserade skatteintäkter inte utvecklas i samma takter som kostnadsutvecklingen.
Enligt SKR finns det möjligheter att använda RUR (resultatutjämningsreserv) för år 2024 om utfallet
för kostnaderna blir högre än intäkterna. Erfarenhetsmässigt vet vi att tredje året ofta blir bättre
när man kommer närmare tredje året. Kommunen har en reserv (RUR) på 80 miljoner kronor vilket
säkrar upp balanskravsresultatet vid behov. Resultatutjämningsreserven finns inte med reella
pengar, utan är en bokföringspost i kommunens balansräkning för att utjämna resultatskillnader
under vissa förutsättningar. En av de stora orsakerna av kostnadsökningen för 2024 är helårseffekt
av kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) för den nya skolan Fågelsången.
Beräkningen av förväntade skatteintäkter utgår från skatteprognosen från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) daterad den 29 april 2021. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,86.
Befolkningsprognosen visar på lägre befolkningsökning än vad tidigare prognoser visat. Med ett
resultat på 10,8 miljoner kronor så har 977,6 miljoner kronor fördelats i verksamhetskostnader. För
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år 2021 var den sammanlagda ramen 936,6 miljoner kronor. Förändringen mellan åren är en ökning
med ca 41 miljoner kronor.
Samtliga nämnder har erhållit volymtilldelning utifrån beräknad befolkningstillväxt för året.
Därutöver har lönekompensation på två procent lagts ut i ramarna samt pris -och avtalskompensation (sammanlagt ca 1,8% uppräkningar) . Vissa nämnder har dessutom fått särskilda
lönekompensationer för år 2021 som får effekt för perioden 2022-2024.
Utöver ramar till nämnderna finns 17,9 miljoner kronor (år 2022) i KS/KF till förfogande för att täcka
oförutsedda kostnader som till exempel volymökningar. För år 2023 finns 7,9 miljoner kronor och
sista planåret 2024 är medel reserverade för KS/KF till förfogande.
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3.1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har
uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling
och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland
annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informationsoch kommunikationsverksamhet, utveckling och användning av informations- och
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete.
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Kommunstyrelsen har tilldelats volymer, 2% lönekompensation samt kompensation för avtal -och
prisuppräkningar. För år 2022 finns medel för ett riksdagsval och för år 2023 medel för utbildning till
politikern. Därutöver finns medel för EU val för år 2024 . De andra förändringar som finns för
perioden avser resursförstärkning av en verksamhetsutvecklare, utökade kostnader för IT-chef och
MSB ekonom. Kommunstyrelsen ser att kostnaderna för försäkring och IT-säkerhetsskydd (Panda)
ökar och kompenseras för dessa merkostnader. Driftkostnader som är kopplade till nya
IT-investeringar har kompenserats. De tidsbegränsade anslag som fanns för år 2021 har tagits bort
från ramen.
Budgeten ökar med 6,2% år 2022, 1,5% år 2023 samt 3,6% år 2024.
Övrigt särskilt budgeterade medel i kommunstyrelsen
Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF
Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med totalt 10 kommuner.
Medlemskommunerna är Haninge, Nacka, Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Ekerö,
Södertälje och Nykvarn. Medlemsavgiften för år 2022 beräknas till ca 8 miljoner kronor inklusive en
extra satsning ( ettårigt) av 40 tkr för år 2022 . Det exakta beloppet har ännu inte fastställts.
Södertörns överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämndens verksamhet finansieras av Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka,
Salem och Haninge och ska alltid visa ett nollresultat. Eventuella underskott eller överskott hanteras
i respektive kommun. Från år 2021 är kostnaderna för tidigare överförmyndarnämnden placerade
under KS, precis som Södertörns brandförsvarsförbund, då kommunen köper verksamheten.
Beräknad kostnad för år 2022 är ca 1,8 miljoner kronor.
Gemensam lönenämnd
Från den 1 januari 2020 ingår Salem i en gemensam lönenämnd tillsammans med Håbo kommun
och Trosa kommun. Syftet är att samverka angående löneadministration. Lönenämnden har ansvar
för löneutbetalningar för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Salems, Håbo och Trosa
kommun, där Håbo är värdkommun. Beräknad kostnad för år 2022 är 2,3 miljoner kronor.

3.2. Tekniska utskottet
Tekniska utskottet är ett utskott kopplat till kommunstyrelsen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag att arbeta med samhällsbyggnadsprocessens
alla delar. MSB är en verkställande förvaltning med tillsynsansvar inom miljö- och
samhällsbyggnadsområdet i Salems kommun. I uppdraget ingår drift, underhåll och nyproduktion av
infrastruktur och kommunala fastigheter samt drift och underhåll av parker och övrig kommunal
mark. Framtagande av detaljplaner, kartproduktion och utförande av mätverksamhet.
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Tekniska utskottet har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt
kompensation för avtal -och prissuppräkningar. Utskottet har kompenserats för driftkostnader på
grund av utökade grönytor. Tidigare kompensation för merkostnader avseende behov av paviljonger
utgår, då behovet inte längre finns kvar.
De driftkostnadskonsekvenser som tillkommer avseende exploateringen av Salems stadskärna har
lagts till för planperioden. Därutöver en engångsanslag för kostnader av avveckling av Skyttorp och
Vitsippan. Dessa båda delar ligger utanför kommunens resultatmål om en procent av skatter och
bidrag.
Budgeten ökar med 4,7% år 2022, 2,1% år 2023 samt 3,9% år 2024.

14

3.3. Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövning samt att övriga åtgärder sker mot en
hållbar utveckling inom nämndens ansvarsområde. Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens
tillsyn samt övriga myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendets och är den nämnd som
enligt miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden är
även den nämnd som enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen samt smittskyddslagen fullgör
kommunens uppgifter inom respektive område.

Bygg- och miljönämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt avtal
-och priskompensation. Nämnden fick 500 tkr för en ettårig utredningsinsats år 2021 och denna är
nu borttagen ur ramen för planeringsperioden.
Budgeten minskar med 6,7% år 2022, ökar med 4,7% år 2023 och 5,9% år 2024.

15

3.4. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidslivet i kommunen i frågor rörande bildningsoch studieverksamhet, kulturverksamhet och idrottsverksamhet, samt verka för bevarandet av
estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i kommunen. När det gäller barns
och ungdomars uppväxtmiljö ska nämnden ha ett nära samarbete med kommunens socialnämnd,
barn- och utbildningsnämnd och ungdomsråd. Kultur- och fritidsnämnden leder och ansvarar för
verksamheterna inom bibliotek, allmänkultur, föreningsstöd, fritidsgårdar, ungdomsråd samt drift
och uthyrning av kommunala idrottsanläggningar.
Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att stimulera unga och flickors fritid. Detta kan ske i form av
stöd till föreningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra
verksamheterna mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet.

16

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2% samt
avtal -och priskompensation. Därutöver har nämnden kompenserats med drygt 80 tkr för särskilda
lönesatsningar som gjordes under år 2021 och får effekter även för perioden 2022-2024. Från och
med år 2023 har ramen förstärkts i samband med Fågelsången driftstart.
Budgeten ökar med 3,1% år 2022, 3,2% år 2023 samt 4,6% år 2024.

3.5. Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, grundutbildning för
vuxna, utbildning i svenska för vuxna invandrare, särskola och kulturskola. De olika verksamheterna
bedrivs i kommunal och fristående regi.
Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och för fristående
pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i samtliga skolformer från förskola till kommunal
vuxenutbildning för att systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen med syfte att
uppfylla de nationella målen som finns för utbildningen. Salems förskolor och skolor ska erbjuda en
lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar
för sin framtida utveckling. I detta ligger att eleverna ska nå en god kunskapsnivå.
Barn- och utbildningsnämnden skall också uppmärksamt följa alla frågor som rör barns och
ungdomars levnadsförhållanden och ta erforderliga initiativ för att främja en god uppväxt- och
utbildningsmiljö. I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära
samarbete med kommunens socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt medverka i den
kommungemensamma modellen “Ung i Salem”.
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Barn- och utbildningsnämndens volymer för perioden har en blygsam ökning, då
befolkningsförändringen är väldig svag avseende barn- och ungdomar i skolåldern. Det är extra
tydligt under år 2023 när volymtilldelningen endast är 0,3 miljoner kronor
Från hösten 2023 beräknas Fågelsångens nya skola vara i drift. Nämnden har tilldelats 2%
lönekompensation samt avtal -och priskompensation. Därutöver har nämnden kompenserats med
168 tkr för särskilda lönesatsningar som gjordes under år 2021 och får effekter även för perioden
2022-2024. En resursförstärkning sker med 1,5 miljoner kronor för kravet på legitimerade lärare i
fritidshem. Nämnden får 3 miljoner kronor för en ettårig satsning på läromedel och
kompetensutvecklingar under år 2022. Det beslut som togs under år 2021 med en förstärkning på
1,7 miljoner som en åtgärd för att inte behöva sänka skolpengen under år 2021 läggs in i ramen för
nämnden från år 2022.
Budgeten ökar med 3,6% år 2022, 0,9% år 2023 samt 2,4% år 2024.
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3.6. Socialnämnden
Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom individ- och familjeomsorgen,
äldreomsorgen, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om psykiskt och fysiskt
funktionshindrade, åtgärder för arbetslösa, det kommunala flyktingmottagandet och
riksfärdtjänsten.
Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden
har myndighetsansvar för insatser inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om
psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige
beslutade åtaganden med anknytning till socialtjänsten fullgörs.
Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden skall
verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens tjänster.
I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete med
kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt samverka i den
kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”.
Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till
Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel enligt lag
om anordnande av visst automatspel.
Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i tobakslagen, alkohollagen
och skuldsaneringslagen.
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Socialnämnden har fått volymkompensation i två delar, den ena delen är volymrelaterad avseende
verksamhetsområdena äldreomsorg och LSS-området. Den andra delen är en generell
volymkompensation som gäller övriga delar inom socialnämndens område.
I stort sett hela den volymkompensationen för perioden gäller ökningarna i den äldre delen av
befolkningen.
Lönekompensation på 2% har erhållits samt avtals- och priskompensation. Därutöver har nämnden
kompenserats för de särskilda lönesatsningar som gjordes under år 2021 som får effekter även för
perioden 2022-2024. Nämnden har kompenserats för de effekter som digitaliseringen av
försörjningsstöd innebär samt att de medel nämnden under några år erhållit från KS till förfogande
avseende feriearbeten har lagts in i befintlig ram. När det gäller ramökningen för digitaliseringen av
försörjningsstöd, så förutsätter detta att det blir ett politiskt beslut om att investeringen ska
genomföras. I annat fall skall dessa medel återlämnas.
Budgeten ökar med 5,4% år 2022, 4,1% år 2023 samt 5,8% år 2024.
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3.7. Revision
Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som ska granska verksamheten. Antalet
förtroendevalda revisorer i Salem är sju stycken.
Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet inom nämnder och styrelser. Revisorerna
prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Om revisorerna i sin granskning finner att verksamheten inte sköts på ett
korrekt sätt skall de anmäla det till berörd nämnd. Då uppdraget som revisor är ett
förtroendeuppdrag som fritidspolitiker har revisorerna externa revisorer till sin hjälp för att sköta
uppdraget.

Har tilldelat generell kompensation 6 tkr och avtal -och arvode kompensation drygt 10 tkr per år.
Budgeten ökar med 2,5% år 2022, 2,0% år 2023 samt 3,3% år 2024.
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4. Investeringsbudget för 2022 och plan för 2023-2024
Kommunen står inför stora investeringar den kommande perioden och behoven består
huvudsakligen av investeringar i nya skolor och förskolor, men också av reinvesteringar.
Investeringar kan självfinansieras genom uppnådda resultatöverskott eller finansieras genom
upplåning. Ökad upplåning leder till ökade kapitaltjänstkostnader och ett minskat finansiellt
utrymme för kommunens verksamheter. Att ha ett budgeterat resultat på en procent och likvida
medel från avskrivningar/avsättningar på 65 miljoner kronor innebär att kommunen kan
självfinansiera investeringar om motsvarande 75-80 miljoner kronor per år. Överskjutande
investeringskostnader måste finansieras genom upplåning. Investeringsvolymen bygger på att
kommunens låneskuld per invånare inte ska vara högre än snittet på låneskulden i Stockholms län.
Föreslagen investeringsbudget innebär att låneskulden per invånare vid slutet av perioden skulle
vara cirka 27 300 kronor. Länssnittet uppgick år 2019 till 27 500 kronor per invånare.
För att lokaler över tid ska kunna möta förändrade volymbehov och alternativa
användningsområden krävs att byggnader uppförs med beaktande av en långsiktig flexibel
användning samtidigt som en hög yteffektivitet beaktas. Detta måste säkerställas i början av
investeringsprocessen.
I investeringsbudgeten för år 2022 uppgår kommunens investeringar till 104,2 miljoner kronor. Till
detta kommer kommunens exploateringar, som för år 2022 beräknas till plus 2,4 miljoner kronor
(VA och gata netto-intäkter). Den totala investeringsvolymen för år 2022 är 101,8 miljoner kronor.
Investeringarna för 2022-2024 är indelade i de investeringar som avser återkommande potter samt
specificerade investeringar.
Bland de större investeringarna märks en ny förskola i Södra Hallsta och slutliga investeringsmedel
för Fågelsångens skola och idrottshall. Därtill kommer medel i potten fastighetsstrategi som ska
användas för det planerade underhållet för att kommunens lokaler ska vara i ett gott skick.
Hos kommunstyrelsens förvaltning återfinns två poster med KS medel till förfogande. Den ena delen
är ordinarie investeringsreserv på tre miljoner kronor. Den andra är medel till kommunens
digitaliseringsinvesteringar. För år 2022 återfinns där 2,4 miljoner kronor.
Totalt finns investeringar motsvarande 359 miljoner i budgeten för år 2022-2024.
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En detaljerad förteckning över periodens investeringar återfinns i bilaga 1.
Exploateringar netto per projekt för planeringsperioden.

En mer detaljerad förteckning över exploateringarna återfinns i bilaga 2.
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5. Ekonomisk plan 2022-2024
5.1. Resultaträkning
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6. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning
6.1. Intern kontroll
Den interna kontrollen är till för att skapa trygghet i organisationen för såväl tjänstemän som
politiker. Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll där ansvarsfördelningen
beskrivs mellan kommunstyrelse, nämnd och förvaltningar. Varje nämnd och styrelse är ansvariga
för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
kostnadseffektivt, att tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten lämnas
samt att efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande.
Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över samtliga nämnder inom kommunen.
Varje nämnd ska årligen ta fram en internkontrollplan över vilka rutiner/system/processer som ska
följas upp och vid vilka tidpunkter. Utöver dessa ska nämnderna även utföra kontroller enligt
kommunstyrelsens kontrollplan. Om avvikelser upptäcks vid kontroll ska en alltid ett belut om
åtgärd tas, vid akuta brister ska nämnden informeras om avvikelsen och planerad åtgärd. En
uppföljning av resultatet för dessa kontroller ska minst göras årligen till respektive nämnd

6.2. Delegationsordning och attestreglemente
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och beslutar i frågor om mål och
riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen
samordnar och leder planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi. Nämnderna ansvarar
inför kommunfullmäktige för att antagna mål uppfylls och budgeterad verksamhet utförs inom
anvisade ekonomiska ramar och andra riktlinjer.
För en fungerande styrning och internkontroll tas delegationsordningar fram för varje nämnd.
Genom delegationsordningarna delegeras ansvaret för utförande ut i tjänstemannaorganisationen.
Varje nämnd ser över och uppdaterar delegationsordningen kontinuerligt.
I kommunens attestreglemente och dess riktlinjer anges vilka som får beslutsattestera och vad
attest innebär. Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att behöriga personer har agerat,
att prestationer och transaktioner överensstämmer med beslut och att villkor är riktiga. Ekonomiska
transaktioner ska i de flesta fall attesteras av minst två personer för att undvika avsiktliga eller
oavsiktliga fel i hanteringen.
Varje år upprättar respektive nämnd en aktuell attestförteckning, där det framgår vilka som har
beslutsattest enligt attestreglementet samt vem som ersätter ordinarie attestant vid dennes
frånvaro. Attestreglementet kan uppdateras vid behov under året.
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6.3. Drift och investeringsbudget
Kommunen budgeterar med ett resultat om minst en procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatmålet behövs för att kommunen ska möjliggöra självfinansiering av
investeringar och för att ha en marginal för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
När kommunfullmäktige fattat beslut om budgetramar har respektive nämnd i uppgift att upprätta
en detaljbudget. Det ingår i nämndernas uppdrag att utveckla sin verksamhet utifrån den budget
som är tilldelad och att anpassa sin verksamhet till ändrade förhållanden.
Nämndens Verksamhetsplan (med mål, verksamhet och budget) beslutas av nämnden senast den
31 oktober. Därefter ska enheternas detaljbudget läggas in i budgetverktyget senast den 30
november, för att avstämning ska kunna ske på en total nivå.
Den tilldelade ramen får inte överskridas. Vid befarad avvikelse ska nämnd omgående vidta de
åtgärder som behövs för att undvika budgetöverskridanden. Vid konflikt mellan mål och resurser
sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Detta gäller under förutsättning att gällande
lagstiftning inte åsidosätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan
bedrivas inom medgiven ram skall detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan
görs skall en prövning ha skett mot övriga verksamheters resursutrymme.
Investeringsbudgeten ligger till grund för sådana inköp som redovisningsmässigt betraktas som
anläggningstillgångar. Varje projekt som får investeringsmedel tilldelas ett projektnummer som
alltid ska användas när kostnader och intäkter bokförs för investeringen.
En investering ska vara avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod på minst tre år, är
värdehöjande för verksamheten samt har ett anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp.

6.4. Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet
Förvaltningschefen ansvarar inför sin nämnd för den verkställande ledningen av verksamheten, för
fastställande av nämndens detaljbudget och utser budgetansvariga inom sin förvaltning. Nämnden
informeras årligen om vilka som utsetts till budgetansvariga.

6.5. Uppföljning och återrapportering
Uppföljning och åtgärder är en viktig del i styrningen.
Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till
kommunstyrelsen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar.
Fullmäktiges övergripande Mål och budget följs upp löpande under ett verksamhetsår.
Nämnderna gör uppföljning tre gånger per år, delårsbokslut per mars och juli som inkluderar
helårsprognos. När helårsprognosen avviker betydligt från budget ska orsak till avvikelsen och
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åtgärd för att komma tillrätta med denna beskrivas och redovisas. Därefter görs även en
årsredovisning per nämnd.
Kommunen gör två delårsbokslut, ett första per 31 mars och sedan den lagstadgade
delårsrapporten som görs per den 31 juli där båda inkluderar en helårsprognos. Fullmäktiges mål
och budget följs upp och analyseras vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt
resultat och uppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten per juli ska uppfylla kraven i lagen
om kommunal redovisning för delårsrapporter.
Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret.
Krav om kommunernas upprättande av årsredovisning finns i lagen om kommunal redovisning och i
kommunallagen. Det ekonomiska resultatet sammanställs och analyseras, jämförelser görs med
gällande budget och mot föregående års utfall, eller målvärde om det gäller en målindikator.
Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte.
Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda
uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.
Nämnderna kan följa upp den löpande verksamheten samt ekonomi med tätare intervaller under
året.

27

Bilaga 1. Investeringar 2022-2024
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Bilaga 2. Exploateringsprojekt
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Socialdemokraternas förslag inför budget 2022 samt
plan 2023 och 2024.

Att alltid ta ansvar

En trygg skola med elever och lärare som trivs och utvecklas

En bra skola är grundläggande för barns förutsättningar i livet. I Salem har vi olika
socioekonomiska förutsättningar mellan våra kommundelar. Vi Socialdemokrater har sett till
att de skolor som har elever som inte kommer från lika studiemotiverade hem som andra får
mer resurser. Det har gjort att Salems kommuns sammantagna skolresultat ökat -utan sänkta
resultat på någon skola. Socialdemokraterna är en garant för att det systemet fortsätter. Alla
skolor ska vara lika bra i Salem.
"Salems förskolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtid utveckling" ( -kommunens
övergripande mål 6 ).

En förskola i Södra Hallsta som drivs utan vinstintresse

I den nya stadsdel som byggs vid infarten till Rönn inge ingår en förskola. Vi Socialdemokrater
vill precis som förvaltningen att den drivs i egen regi. Alliansen har av ideologiska skäl en
annan åsikt. De anser det vara valfrihet att ha en vinstdrivande skolkoncern som ägare. Vi vill
ha en förskola med inriktningen att ge god omsorg och bästa utveckling för varje barn - inte
högsta lönsamhet på varje barn. Vi vill säkra att våra gemensamma skattepengar går till det
som de är avsedda för- inte till vinstjakt.

Rätt till äldreboende för den som fyllt 90 år

Vid hög ålder kan man känna stor oro och övergivenhet i sin bostad även om man får
frekvent hjälp av hemtjänsten. Vi Socialdemokrater vill att alla som önskar och som fyllt 90 år
ska få flytta till ett gemensamt boende utan särskild behovsprövning.

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Vi Socialdemokrater vill satsa på att utveckla arbetsmiljön och arbetsklimatet så att såväl
chefer som medarbetare får möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans i en trivsam
och innovativ miljö, som gör att människor stannar kvar. Den som vill jobba heltid ska också få
göra det. Man ska kunna leva på sin lön och det kan vara svårt på en deltid.
Vi vill också att det ska finnas fasta vikarier, det skapar trygghet för personal och
elever/brukare.
Förstärkning av personal på Bygg och miljö tycker vi är utrett och behöver förverkligas under
planperioden.

Kulturskolan

Socialdemokraterna har under flera år yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med
glädje att första steget är taget och kommer bevaka att vi under mandatperioden fortsätter
med sänkning av avgiften.
Idrottsplats

Om vi fått bestämma hade vi byggt en idrottsplats ( IP) på Lövhagen redan nu. Men nu
kommer vi se det som en vision i en nära framtid.
Befolkningsutvecklingen stiger mot 20000 invånare och då kommer ett nytt IP behövas och
vara ett lyft för invånarna i Salems kommun.

Vård och omsorg

Vi Socialdemokrater har svårt för att se det rimliga i att under dessa kristider införa striktare
hantering av försörjningsstöd. Oväntat behov av försörjningsstöd utöver det budgeterade ska
inte medföra besparingskrav på andra verksamheter inom Socialförvaltningen. Resurser för
detta ska tas från KS till förfogande.
Självklart ska de som har rätt till försörjningsstöd få det och vi ska lägga mycket resurser för
att hjälpa dem att komma till egen försörjning.

Ett brett och individinriktat utbud av daglig verksamhet för funktionshindrade bosatta i
Salems kommun är angeläget även om det innebär att verksamhet utanför Salems kommun
behöver erbjudas. För att daglig verksamhet ska upplevas som meningsfull måste den vara ett
val som den enskilde väljer.

Vi Socialdemokrater anser att budgetförslaget från Alliansen i dessa osäkra tider är väl
balanserad och ansvarstagande. Bra att vi kompensera för löner och till viss del även
prisindex.

Det är positivt att det finns några miljoner på KS & KF till förfogande för politiska
prioriteringar med tanke på läget.
Gällande investeringsbudgeten applåderar vi modellen med fastighetsstrategi och långsiktiga
investeringar. 30 miljoner per år är en utmärkt början, vi ser fram emot arbetet med att
utveckla våra fastigheter.
I budgeten finns det för 2022, 17 miljoner för politiska prioriteringar.
Vi socialdemokrater vill använda dessa pengar bla till
1. sänkta avgifter inom kulturskolan
2. Utveckling av kompetens och metodik inom äldreomsorgen
3. att ta höjd för ökade kostnader inom försörjningsstöd
Kommunfullmäktige 17 juni 2021
Yrkande:
Bifall till budgeten
tilläggsyrkande
att kulturskolans avgiftssänkning fortsätter
att kompetensutveckling inom äldreomsorgen prioriteras
att det avsätts pengar till ökat försörjningsstöd

~4$Arne Närström
Oppositionsråd
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§ XX

KS/2021:211

Planuppdrag - Salems stadskärna

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida
utveckling och exploatering i området Salems centrum. Inriktningen innebär i korthet att
kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som kommunen själv
äger, samt att kommunen fortsätter planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus i
centrum och fler besöksparkeringar. Kommunstyrelsen har vidare tilldelat projektet namnet
"Salems stadskärna".
Under vintern/våren 2021 har förberedelsearbete för att påbörja detaljplanearbete.
Kommunen är nu framme vid ett läge att fatta beslut om att inleda detaljplanearbete som
ska möjliggöra önskad utveckling.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 77/2021

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan framtaget av Gehl
Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för detaljplanearbetet och förhandlingar med
exploatörer.
______________________
Delges:
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gehl Architects
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-05-31
1 av 3
Kommunstyrelsen

KS § 77

KS/2021:211 - 210

Planuppdrag Salems stadskärna
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida
utveckling och exploatering i området Salems centrum. Inriktningen innebär i korthet att
kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som kommunen själv
äger, samt att kommunen fortsätter planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus i
centrum och fler besöksparkeringar. Kommunstyrelsen har vidare tilldelat projektet namnet
"Salems stadskärna".
Under vintern/våren 2021 har förberedelsearbete för att påbörja detaljplanearbete.
Kommunen är nu framme vid ett läge att fatta beslut om att inleda detaljplanearbete som
ska möjliggöra önskad utveckling.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2021.

Ordförandes förslag till beslut

1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till
strukturplan framtaget av Gehl Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för
detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan
beslutar kommunstyrelsen att:
2. Kommunstyrelsen beslutar ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) i uppdrag
att ta fram förslag på ny detaljplan för Salems stadskärna enligt den inriktning och
preciseringar i skrivelsen Start-PM för Salems Stadskärna. MSB rapporterar löpande ärendets
fortskridande till politiskt utsedd styrgrupp.
3.Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen vid arbete med detaljplan beaktar de
synpunkter som framförts av styrgruppen och som redovisas i Start-PM, avsnitt 2.3.
4.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den genomförda medborgardialogen, inklusive
samrådsredogörelsen med kommentarer, samt att förvaltningen vid arbete med detaljplan
beaktar de huvudsakliga synpunkter som inkommit under dialogen och som redovisas i StartPM, avsnitt 2.5.
5.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till bemanningsbudget, utredningsbudget
och kommunikationsbudget för projektet enligt specifikation i Start-PM avsnitt 3.5

Yrkande och proposition

Anders Klerkefors (R) yrkar att:
“1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till
strukturplan framtaget av Gehl Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för
detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer.
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan
beslutar kommunstyrelsen att:
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta en
detaljplan för Salems stadskärna.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den genomförda medborgardialogen, inklusive
samrådsredogörelsen med kommentarer, samt att förvaltningen vid arbete med detaljplan
beaktar de huvudsakliga synpunkter som inkommit under dialogen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att inarbeta ny simhall i
planförslaget.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Proposition

Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till
strukturplan framtaget av Gehl Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för
detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan
beslutar kommunstyrelsen att:
2. Kommunstyrelsen beslutar ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) i uppdrag
att ta fram förslag på ny detaljplan för Salems stadskärna enligt den inriktning och
preciseringar i skrivelsen Start-PM för Salems Stadskärna. MSB rapporterar löpande ärendets
fortskridande till politiskt utsedd styrgrupp.
3.Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen vid arbete med detaljplan beaktar de
synpunkter som framförts av styrgruppen och som redovisas i Start-PM, avsnitt 2.3.
4.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den genomförda medborgardialogen, inklusive
samrådsredogörelsen med kommentarer, samt att förvaltningen vid arbete med detaljplan
beaktar de huvudsakliga synpunkter som inkommit under dialogen och som redovisas i StartPM, avsnitt 2.5.
5.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till bemanningsbudget, utredningsbudget
och kommunikationsbudget för projektet enligt specifikation i Start-PM avsnitt 3.5
______________________
Delges:
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gehl Architects
Arkiv
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Start-PM avseende
detaljplaneläggning mm av Salems stadskärna

/ Alarik von Hofsten
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1. Syfte och bakgrund
1.1 Bakgrund

Salems centrum är i gällande översiktsplan utpekad som en av två centralorter i kommunen.
Salems centrum är och förblir kommunens centrum för handel, kommunal service, skolor
och idrottsanläggningar. Kommunen är införstådd med att en viktig förutsättning för både
handel och annan service på platsen är ett ökat kundunderlag i närområdet. Vidare bedöms
beräknad befolkningstillväxt leda till behov av fler bostäder.
Det är mot den bakgrunden som kommunen har inriktningen att Salems centrum ska
förtätas med nya bostäder, men även nybyggnation av medborgarhus kombinerat med
kommunhus. Under perioden 2016—2020 har förberedelsearbete pågått och kommunen är
nu framme vid ett läge att fatta beslut om att inleda detaljplanearbete som ska möjliggöra
förtätningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida
utveckling och exploatering i området Salems centrum. Den nya inriktningen innebär i
korthet att kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som
kommunen själv äger och att fortsätta planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus i
centrum och fler besöksparkeringar.

1.2 Projektnamn – Salems stadskärna

Ordparet ”Salems centrum” är dels ett ortsnamn för området och dels namnet på den
köpcentrumanläggning som ligger på platsen. I dagligt tal och skrift är det inte alltid självklart
vilken innebörd som åsyftas. I förberedelsefasen har därtill samma ordpar använts för att
namnge projektet med ny bebyggelse i området vilket ytterligare bidrar till oklarheter.
Kommunstyrelsen har därför 2021-03-23 beslutat att projektet med ny bebyggelse enligt
ovan ska heta Salems stadskärna.
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1.3 Geografiskt område som omfattas av planuppdraget

Det område som förslås omfattas av
projektet Salems stadskärna framgår
av vidstående skiss. Även delar av de
gator och vägar som löper längsmed
markerade områden som Säbytorgsvägen, Säbyhallsvägen, Skyttorpsvägen
samt Fredriksbergsvägen kommer
omfattas av projektet. Sammantaget
omfattar projektet cirka 44 000
kvadratmeter markyta.
Exakt utbredning av projektområdet
ska inte tolkas för snävt. Det kan
behöva justeras något under
kommande detaljplanearbete
beroende på tekniska, ekonomiska,
legala eller fastighetsjuridiska
omständigheter.

Köpcentrum, köpcentrums parkering, vårdcentralshuset, simhallen, idrottshallen och
Säbyskolan ingår inte i projektområdet.

1.4 Markägoförhållanden

Kommunen är idag ensam fastighetsägare inom projektområdet och inkluderar följande
fastigheter:





Salem 5:20 (bollplanen)
Del av Salem 5:14 (Murgrönan)
Salem 5:31 (Kommunalhuset)
Skyttorp 1 (fd. Skyttorpskolan)

Kommunens målsättning är att markanvisa huvuddelen av kommunens mark i projektområdet till de exploatörer som erbjuds delta i planeringsarbetet. Markanvisad mark säljs
när ny detaljplan vunnit laga kraft.

1.5 Gällande detaljplaner

Genomförandetiden för de detaljplaner som idag finns inom projektområdet har löpt ut.
Befintliga planer kommer ersättas av de nya detaljplaner som följer av projektet.
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2. Planeringsförutsättningar & Riktlinjer
2.1 Målbild för projektet Salems stadskärna

Salems kommun har höga ambitioner och är övertygade om att kommunen har de rätta
förutsättningarna för boende och näringsliv i Stockholmsregionen. Salems styrkor sitter i
växande nyföretagande, trygghet, bra kommunikationer med Stockholm och Södertälje,
samt inte minst stora naturvärden.
Antalet invånare är 16 800 (2020). Kommunen har en av Sveriges yngsta befolkningar. Enligt
översiktsplanen beräknas befolkningen växa med 20% till knappt 20 000 år 2030. Ökningen
skapar ett behov av omkring 1 800 nya bostäder. Redan idag upplever kommunen en brist
på bostäder eftersom framför allt ungdomar, unga familjer och äldre flyttar från kommunen,
trots en uttalad vilja att bo kvar.
Salems centrum ska förvandlas till en öppen och dynamisk livsmiljö med ca 600 nya hem, fler
verksamhetslokaler och arbetsplatser. Målbilden är att den nya bebyggelsen ska ha en
stadslik utformning och samtidig bevara den småskalighet som följer av att Salem är en av
länets befolkningsmässigt minsta kommuner. Med stadslik utformning menas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bebyggelsen är varierad i termer av skala, arkitektur, färgsättning, materialval.
Bebyggelsen är också varierad i termer av upplåtelseform och målgrupper som
bostäderna vänder sig till.
Bebyggelsen har ett lättbegripligt nät av gator, gångvägar och tillfarter.
Förutsättningar för livaktigt gaturum finns, bl.a. genom möjlighet till
verksamhetslokaler i bottenvåning med fönster mot gata, entréer som är vända mot
gata (och inte mot gård) och ingen förekomst av förgårdsmark.
För att bidra till trygghet utformas bebyggelsen så att visuell kontakt mellan bostäder
och gaturum eller andra offentliga ytor främjas. Ofta innebär det 4–6 våningar höga
hus, den så kallade mänskliga skalan.
Bilparkering löses i allt väsentligt under bostadshusen eller i parkeringshus.

I kommunens målbild ingår också att ersätta det befintliga kulturhuset/biblioteket
Murgrönan och det befintliga kontoret för kommunens administration med ett integrerat
medborgarhus på en ny plats i projektområdet. En följdeffekt av detta blir att nuvarande
Murgrönan och kommunhuset kan rivas och ge plats för fler bostäder.
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2.2 Strukturplan för projektområdet

För att inleda detaljplanarbete och förhandlingar om markanvisning med exploatörer
behöver kommunen ett förslag på grundläggande strukturplan. Syftet med en strukturplan
är att den ska användas som utgångspunkt för kommande detaljplanearbete i området samt
att utgöra underlag för förhandlingar om markanvisningsavtal med exploatörer.
På uppdrag av kommunstyrelsen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen låtit Gehl
Architects och Liljewall Arkitekter ta fram varsitt förslag till strukturplan för utvecklingen av
området Salems centrum.
Den politiska styrgruppen för Salems centrum och en tjänstepersongrupp inom miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har var för sig gjort en utvärdering av de två förslagen. Både
styrgruppen och tjänstepersongruppen har funnit att Gehls förslag daterat 2021-03-19 totalt
sett är bäst lämpat att använda som utgångspunkt för fortsatt arbete. Samtidigt vill
styrgruppen se att vissa speciellt utpekade komponenter i Liljewalls förslag också tillvaratas i
det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-23 att välja Gehls förslag som underlag för
medborgardialog om utvecklingen av Salems stadskärna, se vidare separat rubrik om
medborgardialog. Nedanstående bild är situationsplanen hämtad ur Gehls strukturplan:
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2.3 Styrgruppens förslag till frågor att utreda

Den politiska styrgruppen för Salems stadskärna har lett förberedelsearbetet inför att
kommunstyrelsen ska besluta om planuppdrag. Under förberedelsearbetet med framför allt
strukturplanen har styrgruppen presenterat slutsatser och förslag på frågor som speciellt bör
utredas i samband med strukturplanen. Slutsatserna och frågorna redovisades för
kommunfullmäktige 2021-03-08 och återges här för fullständighetens skull:









Gehls förslag ligger närmast, dock med inslag från Liljewalls.
Medborgarhus inkl kommunalhus placeras i sydvästra delen av bollplanen, enligt
bådas förslag.
Gehls lösning för Skyttorpskvarteret, med P-hus, utan infart från Säbytorgsvägen,
förordas.
Bostäder byggs där dagens kommunalhus ligger och där Murgrönan ligger.
Salemstråket (gång och cykelväg) från simhallen till Säby torg är tilltalande.
Ny infart till ishallen från Fredriksbergsvägen (exemplifierat i Liljewalls förslag) bör
utredas.
Terrassparken (i Liljewalls förslag) från Säby torg ned mot Säbylunden är intressant
och bör utredas.
Gehls primära förslag till placering av förskola på västra sidan Säbytorgvägen är
mindre lämplig. Ny placering får utredas som en del av kommande detaljplanearbete.
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2.4 Medborgardialog

Innan kommunstyrelsen tar ställning till strukturplanen och ger i uppdrag att starta
detaljplaneprocessen är det fördelaktigt att få in synpunkter på strukturplanen från
kommuninvånarna i kommunen. Det är viktigt att kommunen tidigt vet vilka frågor som
uppfattas som viktiga för kommuninvånarna när det gäller utvecklingen av Salems
stadskärna. Synpunkterna är användbara i kommande detaljplanearbete eftersom
synpunkterna bidrar till bättre förståelse av kommuninvånarnas förväntningar och farhågor.
Därför genomfördes en medborgardialog 7 april till och med 30 april 2021. Nedan
sammanfattas resultatet av dialogen.
Totalt sett har kommunen fått in 276 skriftliga svar under dialogperioden 7—30 april. Elva av
svaren är i form av egna skrivelser, resten är enkätsvar. Följande två huvudfrågor ställdes:
1. Vad är bra med förslaget?
En överväldigande majoritet av svaren är kortfattade och övergripande. Merparten av dem
som svarat på frågan anser det är bra att området förnyas, rustas upp och utvecklas. En
mycket stor del lyfter fram tillskapandet av nya bostäder som något bra med förslaget. Ett
stort antal svar lyfter fram det positiva med parken, gångstråk och gröna ytor. Att det
föreslås ett nytt medborgarhus lyfts också fram bland de främsta fördelarna och
förväntningarna beträffande innehållet är stora.
2. Vad är mindre bra med förslaget?
Svaren berör ofta enskilda detaljer och mer splittrade. Det finns en oro för bebyggelse av
”fel sort”. Det gäller både fysiska egenskaper som skala och arkitektur, liksom vilka sociala
och socioekonomiska konsekvenser som kan följa av de nya bostäderna. Ett betydande antal
svar innehåller synpunkter på dagens parkeringssituation och/eller farhågor för framtida
parkeringssituation samt andra trafikrelaterade frågor. Ett annat område som berörs i ett
betydande antal svar är nuvarande simhallen och/eller önskemål om en ny simhall. Ett
betydande antal svar handlar om olika synpunkter och önskemål på köpcentrumet. De gäller
både dess fysiska egenskaper, som utbudbud och service. Ett mindre återkommande men
ändå vanligt svar handlar om att vissa befintliga byggnader hellre ska sparas än rivas liksom
att den svarande i helt enkelt inte gillar förslaget.
I separat bilaga finns en utförligare dialogredogörelse inklusive kommunens kommentarer
på ett urval av de vanligaste synpunkterna som inkommit.
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2.5 Att beakta från medborgardialogen i fortsatt arbete

Ett mycket stort antal av de inkomna synpunkterna i medborgardialogen berör frågor som
normalt alltid ingår i arbetet med att ta fram nya detaljplaner och kommer också göra det i
det kommande arbetet med projektet Salems stadskärna. Det är ändå värt att för
tydlighetens skull att här poängtera några frågor som särskilt ska belysas i kommande
detaljplanearbete:








Trafikflöden, både inom området och till- och från området
Lösningar för in- och utfartstrafik till kundparkeringen
Parkeringslösningar, främst för besöksparkering men även för boendeparkering
Utformning av parken och andra grönytor liksom vad parken ska innehålla
Angöring till nya medborgarhuset, simhallen och ishallen
Trafiksäkerhet och trygghet för gående och cyklister
En stor mix av typ av bostäder

2.6 Utredningar och analyser under planskedet

Att ta fram nya detaljplaner är omgärdat av ett stort antal lagar och förordningar. För att en
ny detaljplan ska kunna vinna laga kraft krävs att kommunen via olika utredningar och
analyser kan visa att gällande bestämmelser uppfylls. Flera av dessa utredningar svarar för
övrigt också mot de synpunkter som inkommit i medborgardialogen. Nedan följer ett urval
av utredningar som är vanliga i projekt av den här omfattningen.
 Geoteknik inkl undersökning av
föroreningar, radon och bestämning av
grundvattenytans nivå.
 Befintliga och uppskattade trafikmängder, trafiksimulering, trafiksäkerhet.
 Parkeringsutredning, inklusive cykel
 Grönstrukturplanering
 Gestaltning - utformning och placering
av bostadsbyggnader och bostadsgård
samt medborgarhus
 Volymstudie
 Förskola - storlek och placering av förskola inklusive utemiljö samt plats för att
lämna och hämta barn

Vindstudie
Solstudie
Buller och vibrationsutredning
Luftkvalitetsutredning
Skyfallsutredning
Översvämningskartering
Dagvattenutredning
Angöring och plats för avfall
Angöring och plats för utryckningsfordon
Gatuprojektering
VA-utredning inklusive VA-projektering
med undersökning av VA-systemets
skick
 Marknadsförutsättningar för lokaler
samt lägesanalys













Kostnaderna för utredningar som gäller hela eller större delen av projektområdet bekostas
av kommunen. Kommunen får i sin tur ersättning för denna kostnad via en
plankostnadsersättning som deltagande exploatörer betalar. Utredningar som gäller specifik
kvartersmark betalas av respektive exploatör.
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2.7 Strukturplanen är en utgångspunkt, inte facit

Under detaljplanarbetets gång kommer det uppstå ändrade förutsättningar som i varje fall
till någon del inte stämmer med strukturplanen. Det kan handla om tekniska förutsättningar
som t.ex. geoteknik, ledningar, dagvattenkrav och trafiksimuleringar, men också annat som
t.ex. nya behov av förskolor eller andra kommunala verksamheter, eller ändrade
kommersiella förutsättningar.
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att strukturplaner emellanåt tolkas alltför
”bokstavligt” vad gäller byggnaders form och exakta placering. En strukturplan kan aldrig bli
ett på förhand givet facit, därtill är verkligheten för komplex. Likheterna mellan strukturplan
och utfall är vanligen väsentligt större än skillnaderna och därför är en strukturplan som
utgångspunkt fortfarande ett värdefullt verktyg för fortsatt arbete.

2.8 En eller flera detaljplaner?

Utgångspunkten är att hela projektområdet införs i en gemensam detaljplan. Det borgar för
rationellt planeringsarbete när det gäller saker som med fördel måste vara gemensamt för
området, t.ex. infrastrukturen i form av gator, gång- & cykelstråk, VA-försörjning, fördelning
av grönytor och torg, gestaltning mm.
Erfarenheten visar att i ett så här pass stort område där flera av delområdena ändå har olika
förutsättningar kan det finnas praktiska fördelar att i något läge dela upp arbetet så att det i
slutänden blir två eller flera detaljplaner. Det får visa sig under arbetets gång om och i så fall
när en sådan uppdelning kan vara lämplig. Beslut om uppdelning skall i så fall alltid göras i
särskild ordning av kommunstyrelsen.
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3. Exploatering och ekonomi
3.1 Exploatörer

En förutsättning för att kommunens målsättning för Salems stadskärna ska gå att förverkliga
är att det finns exploatörer som är villiga att köpa mark och bygga bostäder men även delta i
utvecklingen av medborgarhus och andra offentliga lokaler.
För att välja ut tänkbara exploatörer ordnade kommunen en markanvisningstävling 2016.
Kommunstyrelsen valde ut Bovierian/Balder, HSB/SMÅA, Junior Living och Concent för att
förhandla vidare med. Förhandlingarna slutfördes aldrig eftersom kommunstyrelsen kort
därefter gav förvaltningen i uppdrag att förhandla om det så kallade alternativ Beta med
dåvarande ägarkonstellationen bakom köpcentrumet. Alternativ Beta avfördes 2018 från
agendan och hösten 2020 avbröts fortsatta förhandlingsförsök med centrumägarna.
Under tiden har förutsättningarna för de utvalda exploatörerna påverkats på olika sätt.
Målet är nu är överenskommelse om markanvisning med Balder, HSB och Junior Living.
Förhandlingar pågår men är inte slutförda. Huvuddragen i de kommande avtalen är:







En exklusiv option för exploatören att köpa mark när detaljplanen vunnit laga kraft
Exploatören deltar i planarbetet med kompetens och planeringsunderlag
Överenskommelse om ungefärlig plats och storlek på byggrätt
Pris per kvadratmeter BTA
En kostnadsersättning till kommunen för finansiering av del av gatunät mm
Ersättning till kommunen för framtagande av detaljplan

Förhandlingarna bedöms kunna slutföras under sommaren och färdiga avtal kommer i så fall
att underställas kommunstyrelsen för beslut tidigt under hösten 2021.
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3.2 Etappindelning av markanvisningar

Det är lämpligt att kommunen i nuläget markanvisar huvuddelen av den blivande
kvartersmarken men avvaktar med några kvarter. De kvarter som föreslås omfattas av
markanvisning nu är kvarteren B-F i Skyttorp och G och H på bollplanen.

Det kommer dröja längst tid innan kvarter J och K kommer vara möjligt att bebygga eftersom
nya medborgarhuset måste byggas färdig först innan nuvarande verksamhet i Murgrönan
och kommunalhuset kan flytta dit. Dessutom, eftersom kommunen inte fattat formella
beslut om nya medborgarhuset i nuläget är det olämpligt att redan nu markanvisa marken
där nuvarande verksamheter bedrivs.
Kvarter A utgörs till större delen av parkeringshus för boende i Skyttorpområdet. För att inte
blockera framtida lösningar om vem som ska äga och driva p-huset så är det bättre att
avvakta något med markanvisning av det kvarteret.
Beslut om markanvisning av kvarter A, J och K får beslutats i kommunstyrelsen i särskild
ordning när tiden är mogen.
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3.3 Markvärdering

Kommunen har låtit fastighetsvärderingsbolaget Svefa värdera de byggrätter som kan skapas
på kommunens mark om ny detaljplan tas fram och den vinner laga kraft. Värderingen
gjordes i december 2020 enligt följande:

Värderingen förutsätter att inga ytterligare gatukostnadsersättningar eller
infrastrukturkostnader ska betalas av exploatörerna. Förvaltningen bedömer att det är
möjligt att ta ut den högre värderingen av tilltänkta exploatörer. Förslagsvis kan en del av
den totala summan preciseras som en gatukostnadsersättning.

3.4 Exploateringsekonomi

Projektets genomförbarhet är beroende av att kommunen avyttrar all blivande kvartersmark
i blivande detaljplaner.
Kommunens intäkter i projektet uppskattas uppgår till knappt 250 mkr och består i huvudsak
av så kallade byggrättsintäkter1 och gatukostnadsersättningar. Kommunen får även intäkter i
form av VA-anslutningsavgifter och plan-kostnadsersättning för framtagande av
detaljplan(er). Storleken på byggrättsintäkterna och gatukostnadsersättningar kan förändras
i pågående förhandlingar med exploatörer.
Kommunens kostnader kan i nuläget bedömas till knappt 350 mkr. Den största
kostnadsposten kommer sannolikt bli medborgarhuset. En annan huvuddel av kostnaderna
består av kostnader för att bygga infrastruktur som gator, gång- och cykelvägar, park, torg
och annan allmän platsmark. Den gatukostnadsersättning som kommunen får av deltagande
exploatörer kommer inte täcka kostnaderna för att bygga infrastrukturen. Det är naturligt i
projekt av den här storleken eftersom den nybyggda infrastrukturen också kommer till gagn
för medborgare i kommunen i allmänhet och inte bara de som bor i de nybyggda kvarteren.
Byggrättsintäkternas storlek är en funktion av dels vilket pris som parterna enas om i planeringsavtalet
(markanvisningsavtalet) och dels av hur stor bruttototalarea (BTA) som den blivande detaljplanen medger kan
byggas på respektive kvarter.
1
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Andra större kostnadsposter är kostnader för VA-utbyggnad och detaljplan, men dessa
balanserar med motsvarande intäkter.
Under ovan angivna förutsättningar innebär projektet en total kostnad för kommunen om ca
100 mkr. För det får kommunen i så fall:






600 nya bostäder och omkring 1 000—1 200 nya invånare, (varav flertalet sannolikt
blir framtida skattebetalare)
Ett väsentligt uppfräschat centrumområde
En betydligt mycket bättre parkeringssituation där kommunen själv förfogar över 80
platser
Ett helt nytt medborgarhus med ny kulturscen, möteslokaler, bibliotek osv
Ett nytt effektivt kontor med arbetsplats för ca 120 medarbetare som producerar
kommunal service

Det bör noteras att bakomliggande kalkyler bygger på antaganden och bedömningar och
inte på avtalade byggrättspriser eller genomförda upphandlingar. Man skall också vara
medveten om att de olika kostnads- och intäktposterna infaller vid olika tidpunkter som
spänner över flera år och olika poster ingår i olika ekonomier som i realiteten kommer
redovisas på olika ställen i kommunkoncernen. Av det skälet är det vanskligt att i nuläget dra
detaljerade slutsatser av vad hela projektet kostar netto.

3.5 Bemanning & ekonomi för detaljplaneskedet

När kommunstyrelsen tar beslut om att utdela planuppdrag aktualiseras frågan om
bemanning för att få detaljplaneprojekt och närliggande delprojekt genomförda. Totalt
beräknas det krävas omkring 13 000 mantimmar fördelat på ca tre år för att genomföra
projektet fram till i lagakraftvunnen detaljplan och att kvartersmarken kan säljas.
Kommunen har egna resurser för detaljplanearbete och exploatering. Dessa är dock i stort
sett fullt sysselsatta med andra projekt i kommunen. Det finns inte lediga resurser som kan
ta sig an detta stora projekt utan resurser behöver anställas eller hyras in. Utöver kostnader
för bemanning kommer projektet fram till färdig detaljplan ha kostnader för en mängd
externt utförda utredningar2 och kommunikationsinsatser av olika slag. Kommunen kommer
också ha intäkter i form av plankostnadsersättning. Givet att planarbetet pågår i tre år blir
intäkts- och kostnadsbilden följande:

2

Se separat rubrik i detta PM.
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Intäkter & kostnader som kommer belasta driftbudgeten3
Not
Planintäkt
Bemanningskostnad
Utredningar
Kommunikation och dialog
Netto

I
II
III
IV

2021

-

2022

2023

2024

S:A

- kr
2 200 000 kr
2 200 000 kr 2 400 000 kr
6 800 000 kr
879 097 kr - 1 466 883 kr - 1 466 883 kr - 865 633 kr - 4 678 495 kr
300 000 kr - 700 000 kr 800 000 kr - 300 000 kr - 2 100 000 kr
- kr - 200 000 kr 200 000 kr
- kr - 400 000 kr
-1 179 097 kr
-166 883 kr
-266 883 kr 1 234 367 kr
-378 495 kr

Intäkter & kostnader som går över exploateringsbudgeten
Intäkter & kostnader som går över exploateringsbudgeten
Gatukostnadsersättning
Exploateringskostnad (planering)
Netto

Not
V
VI

-

2021
2022
2023
2024
2025
2026
- kr
- kr
- kr
- kr 8 666 667 kr 8 666 667 kr
359 680 kr - 1 560 680 kr - 1 560 680 kr - 1 922 040 kr
- kr
- kr

2027
S:A
8 666 667 kr 26 000 000 kr
- kr - 5 403 080 kr

-357 659 kr

8 668 694 kr

-1 558 658 kr

-1 558 657 kr -1 920 016 kr

8 668 692 kr

8 668 693 kr

20 596 920 kr

För att kunna inleda detaljplanearbetet behöver kommunstyrelsen besluta om att tillskjuta
medel enligt ovan.

Kommundirektören och kommunens ekonomichef anger att vi kommunens budgetmodell och
resultatuppföljning kan kommunen lägga dessa poster bortom (nedanför) nämndsresultaten och utanför 1%
resultatmålet - på en rad längre ned i resultaträkningen - såsom jämförelsestörande/extraordinärt pga
markförsäljning.
3
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4. Tidplan och nästa steg
4.1 Tidplan

Förslag till detaljplaneuppdrag lämnas till kommunstyrelsen för beslut 31 maj och
kommunfullmäktige 17 juni. Detaljplanearbete kan i så fall påbörjas under Q3 2021. En
detaljplan av den här omfattningen bedöms ta omkring tre år att färdigställa.

4.2 Förslag till beslut

Ett förslag till planuppdrag att pröva en förtätning av området med ny blandad bebyggelse
med bostäder och medborgarhus, park, gator och torg samt gång- och cykelvägar skrivs fram
till kommunstyrelsen för beslut.
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s. 55-60
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BTA & Våningar

1 / Introduktion
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Flexibelt & Robust
Småstadsidentitet
Lokal attraktivitet
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Principer
För ett levande Salem centrum

1. Flexibelt & Robust

2. Småstadsidentitet

3. Lokal attraktivitet

En struktur som klarar av

En tät stadsmässig del av

En stor variation av publika

förändrade förutsättningar över

Salem med småstadskvaliteter.

platser. Upplevelserikedom och

tid, i kombination med strategisk

Utveckla Salem centrum som

platsspecifika lösningar som bidrar

etappindelning.

destination med utgångspunkt

till en levande, aktiv & hälsosam

i vardagslivet genom att stärka

stadsdel året runt.

platser för kultur, rekreation, arbete
och kommersiella funktioner.
Ett nytt tidslager i kommunen!
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1. Flexibelt & robust
Tätt och småskaligt
- Vår utgångspunkt är ett kvalitativt
förhållningssätt till skala och täthet
Vi eftersträvar en balans mellan byggnaders
storlek, djup och höjd med stadsrummens
storlek.

Samma täthet utformat på flera olika sätt.
En robust och
stadsmässig typologi med
många kvaliteter som
möjliggör stor diversitet
Kvarter: 5 våningar

Torn: 30 våningar

- Variation av typologier och höjder inom
varje kvarter möjliggör en bebyggelse som
anpassar sig till omgivningens skala
Lamellhus: 9 våningar

Blandat kvarter: 2-8 våningar

Punkthus: 8 våningar
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1. Flexibelt & robust
Robust kvartersstruktur

Gott mikroklimat

Flexibla byggnadshöjder tillåter soliga och
lugna innergårdar som är skyddade från vind.

Privat & publikt - socialt & tryggt

Definierade och skyddade semi-privata gårdar
bjuder in till social kontakt mellan boende i
kvarteret. Kringbyggda gårdar korrelerar med
en hög känsla av trygghet och tillhörighet, dvs
att gården tillhör de boende.*
* Urban Form and Social Territory, Eva Minoura,
teknologie doktor i stadsbyggnad, KTH, 2016
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Mix av typologier & funktioner

Aktiva gator och kvalitet i ögonhöjd

Olika funktioner har möjlighet att verka sida vid
sida och växa eller krympa på sikt.

Möjlighet till aktiva bottenvåningar och många entréer
mot gatan. Fotgängarvänliga gator och vertikal
variation skapar en livlig och intressant gatumiljö.

Arkitektonisk diversitet

Flexibel etappindelning

Möjlighet för flera olika arkitektoniska stilar,
uttryck och variation i skala att samexistera
inom samma kvarter. Denna variation i
ögonhöjd stimulerar mänskliga sinnen och
bidrar till fotgängarvänliga miljöer.

Verksamheter kan integreras i kvarteren, i olika
grad och över tid. Exempelvis kan en del av
kvarteret bestå av ett större kontorshus.

2. Småstadsidentitet
Utgå ifrån det lokala livet

- Lokalt liv som utgångspunkt bygger vidare på
Salems identitet, liv, användare och flöden.

börja med

livet

- Stärka lokala kvaliteter tar utgångspunkt i
existerande rumsliga kvaliteter och skala som
stödjer livet på platsen.
- Bebyggelsen formar attraktiva rum och har en
stark koppling till grönska som ger Salem sin
unika karaktär.

sedan utforma

rum

och till sist utveckla
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byggnader

2. Småstadsidentitet
Attraktivt i ögonhöjd
-“Småstadsurbanitet” - mänsklig och gåvänlig skala
Urbana kvalieteter med småskalig karaktär, intim skala
och finmaskigt gatunät
- Stimuli av människans sinnen när
75%

man rör sig till fots
genom vertikal indelning och detaljrika miljöer i ögonhöjd.

1000 stimuli
per timme
1 per varje
4 sekunder

75%

72°
4 sekunder

Sinnlig stimuli

75% av intryck kommer från våra synintryck
och vår hjärna behöver 1 stimuli var 4:e
sekund för att vara stimulerad. Vår syn
är vinklad snett nedåt med ett 72 graders
synfält vilket påverkar vad i den byggda
miljön som vi uppfattar mer eller mindre när
vi rör oss omkring.
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4 sekunder

“Ögonhöjdsskala”

5 km/h

4 sekunder

När vi rör oss längs en gata så är det
marken och bottenvåningarna som vi
uppfattar mest av när vi är nära.

“Gatuskala”

Kan vi se längre ner längs en gata så är det
upp till ca 5-6 våningar som vi naturligt tar in,
beroende på hur smal gatan är och hur långa
siktlinjer som finns. Är våningarna indragna
efter 4-5 våningar så uppfattar vi det som ligger
ovanför inte i lika hög grad när vi rör oss till fots.

2. Småstadsidentitet
Mänsklig skala
- Markering av sockel med entréer mot gatan,
detaljering och mycket variation i ögonhöjd
- Indrag efter 4 våningar för att skapa en mindre
skala och ta ner sol i stadsrummet

3/ Himmelsskala: (över 4 våningar)
Indragna översta våningsplan (minimum 1,2 meter
indrag) eller neddragen takfot och variation av material.

2/ Gatuskala: (från 2 till 4 våningar)
Vertikal indelning (ca var 20-30 meter) med
variation av gestaltning/material etc
1/ Ögonhöjdsskala:
(Sockelvåning/ bottenvåning)
Hög grad av vertikal indelning, detaljering,
materialitet, kontakt mellan inne och ute samt
många entréer, ca var 5-10 meter (10-20 entréer
per 100 meter) mot viktiga stråk och platser
Behov av variation och stimuli ökar i ögonhöjd.
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1/ Ögonhöjdsskala

2/ Gatuskala

Indrag av takvåningar över 4 våningar
alternativt neddrag av takfot

3/ Himmelsskala

Lokal attraktivitet
Mångfald av publika, semiprivata och privata rum
Stadsmässiga
gator
som stimulerar
gång & cykel

tråket
Gröns a stråk

tiv
Rekrea telseis
v
med
ter
a
v
k lite

Lokala platser oc
h
gränder med
intim skala

Salem
s
kultur
torg
M

Salem
s Nya
Torg C
e

ötesp
medbo lats
rgarhu
s
Konst
och ku
ltur

lokal p ntral
lats dä
r
alla m
öts

semiprivata
gårdsrum i
Skyttorp
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r
Gångfa
med
v
lokalt li

Skyttorpsstråket

Småstadskvarter

10

tråket
Salems tsgata

Salemparken
Lek och fysisk
aktivitet

Grö
hem na
li
rum ga

Lokal attraktivitet
Program som skapar trygghet, social gemenskap
och lokal identitet
- Stärk existerande handel-, kultur- och företagsliv - introducera
nya typer av lokaler och platser för mindre företag att växa.
- Program och funktioner som överlappar över tid - dygnet,
veckan, året, för att skapa trygga platser för alla användargrupper.
- Fokus på hälsa, utbildning, barn och ungdom - fysisk aktivitet,
lek och rörelse för människor i alla åldrar.
- Kurering & tidig aktivering som del av processen för att stärka
platsens identitet och robusthet.
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Noder / Destinationer / Flöden

Bornsjöns naturreservat

Ishall

Badhus

Murgrönan

Köpcentrum
Busshållplats

R: 500 m
6 min
2 min

Fritidsgård

Nära till både naturområden
och storstad
•
•
•

12 min till cykel till både Bornsjöns- och
Garnudden naturreservat
8 min busstur till Rönninge tågstation
ca 40 min från till Stockholm C

R: 1 k m
12 mi n
4 mi n

18 min
6 min

Tågstationen

Garnuddens naturreservat

Uttran
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Tumba
R: 1,5 km

Noder, destinationer
& Flöden
- Salem centrum idag
• Stärk gröna förbindelser till och från Salem
Centrum
• Stärk Salem Centrum som kulturell och
kommersiell mötesplats i kommunen
• Stärka stråk baserat på befintliga flöden och
vardagsdestinationer
• Samla flöden ytterligare för att skapa folkliv i
centrum
• Koncentrera centrumfunktionerna och öka de
stadsmässiga kvaliteterna
• Öka kontakten mellan kultur och kommers

5
4
6
7
1

1. Murgrönan
2. Köpcentrum
3. Vårdcentral / apotek
4. Skola
5. Ishall
6. Simhall
7. Kulturskolan
8. Förskola
9. Verksamhet - Svenska kyrkan
10. Busshållplats

2

3

10

9

8

Noder
Gång- och cykelflöden
Genvägar
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N

Baksidor & barriärer
Salem centrum idag
• Avsaknad av trottoarer och cykelvägar längs
bilvägar
• Störst gång- & cykelflöden utmed grönstråket
• Spår av genvägar i landskapet - Tyder på avsaknad
av gena gång- och cykelvägar
• Många baksidor, vissa platser upplevs otrygga

5
4
6
7
1

1. Murgrönan
2. Köpcentrum
3. Vårdcentral / apotek
4. Skola
5. Ishall
6. Simhall
7. Kulturskolan
8. Förskola
9. Verksamhet - Svenska kyrkan
10. Busshållplats

2

3

10

9

8

Inaktiv fasad
Genvägar
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N

2 / Struktur
Planens övergripande struktur
Illustrationsplan
Principer för volymer
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Stadsrumsplan med nya
mötesplatser och stråk
som stärker befintliga
flöden och kopplingar

Lokal
plats
4.

Stora Grönstråket
2.

Sa

•1. Salemstråket kopplar samman norra Salem
med de södra delarna och skapar en tydlig
GC-koppling till tågstationen i Rönninge.
•2. Det stora grönstråket kopplar ihop Salem
centrum med närliggande grönområden.

lem

rk
en

4.

Parkstråket

Lokal
plats

3.

1.

•3. Det lilla parkstråket kopplar ihop mindre
lokala parker i området.
•4. Skyttorpsplatsen & Centralpassagen kopplar
samman lokalt stråk från bostäder i norr via
Skyttorpskvarteren vidare till och igenom
centrum.

pa

Kulturtorg

Parkering

Salems nya torg
5.

Ankomstplatsen

•5. Ankomstplatsen & nya Säbytorgsvägen
Säbytorgsvägen med en ny urban kant med
entréer till bostäder, gång- och cykelbana och
anslutande gång- och cykelgränder.
Park
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/ Struktur

Salemstråket
Skyttorpsstråket & Centralpassagen
Stora grönstråket
Parkstråket
Säbytorgsvägen

Medborgarhuset
möjliga lägen
Placering av nytt medborgarhus är viktigt både för att
stärka befintliga flöden och stadsliv samt skapa nya
noder och mötesplatser i Salem centrum. Det finns
flera olika möjliga placeringar med för- och nackdelar.

Lokal
plats
Stora Grönstråket

•1. Salemstråket/Grönstråket
•
•
•
•

Stärker två viktiga gång-cykelstråk
Stärker befintliga vardagsdestinationer (skola + simhall + kultur +
rekreation)
Nära parkeringsplatser
Synligt från Grönstråket och glimt från Säbytorgsvägen

lem

Kulturtorg
Parkstråket

•2. Säbytorgsvägen/Salemparken
•
•
•

Sa

Kopplar till Säbytorgsvägen, p-platser, Centralparken
Utsatt läge mot p-platser/trafik
Synlig från Säbytorgsvägen

pa

1.

Lokal
plats

rk
en

2.

parkering

3.

•3. Murgrönan 2.0 tillbyggnad
•
•
•
•
•
•

Strärker centrum (handel + kultur) men också till det Lilla parkstråket
Stärker och kopplar till befintligt liv, gång- och cykelflöden samt
centrum/handelsfunktioner
Hållbar utveckling / bevarande av karaktärsstark arkitektur
Historiskt och mentalt förankrat hos Säbybor
Gångavstånd från parkering (plus och minus)
Minst synlig från Säbytorgsvägen

Salems nya torg

4.

Ankomstplatsen

•4. Centralkvarteret
•
•
•
•

17

Strärker centrum (handel + kultur) samt befintlig park
Stärker och kopplar till befintligt liv, gång- och cykelflöden samt
centrum/handelsfunktioner
Glimt från Säbytorgsvägen
Besvärlig etapputbyggnad
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/ Struktur

Park

Salemstråket
Skyttorpsstråket & Centralpassagen
Stora grönstråket
Parkstråket
Säbytorgsvägen

Strukturplan
Nytt medborgarhus
och nya Salems torg
skapar nya noder

+
Ishallen

Skyttorpskvarteren
Stora Grönstråket

För att skapa bättre förutsättningar för liv och aktivitet i
Salem centrum finns behov av att:
- Samla olika typer av funktioner kring befintliga och nya
mötesplatser för att de skall leva olika tider på dygnet och
locka flera olika användargrupper.
- Skapa kompletterande starka noder och målpunkter
för att generera liv och flöden så att Salemstråket skall bli
tryggare och mer attraktivt

+

Skola

Simhallen

Parkstråket

Kulturskolan

- Komplettera befintliga noder och mötesplatser med nya
funktioner och målpunkter
- Uppgradera den fysiska miljön på existerande
mötesplatser
- Komplettera större mötesplatser med mindre lokala
platser för att knyta samman stråk och berika upplevelsen
- Behov för två starka noder med olika karaktär och liv för
att få liv i Salemståket:
1. Kultur- och rekreationsnod - Nytt Medborgarhus
och kulturtorg samt central aktivitetspark i anslutning
till befintliga och stärkta målpunkter. Noden kopplar
målpunkter för kultur, rekreation, lek, sport och lärande.
2. Stärkt Centrumnod - Kraftsamling med ett nytt Salems
torg. Noden kopplar målpunkter för handel, föreningsliv,
rekreation, nya lokaler och bostäder.
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/ Struktur

Lokal
plats

+

+
Sa

1.

+ +
+

lem

pa

rk
en

+

parkering

2.

+

Salems nya torg

+

Ankomstplatsen

Förskola

Park

Salemstråket
Skyttorpsstråket & Centralpassagen
Stora grönstråket
Parkstråket
Säbytorgsvägen

Karaktärsområden
Kvarteren får olika
identitet
•

•

•

Centrumkvarteren De mest urbana och aktiva
kvarteren som samlar destinationsfunktioner;
kultur, handel, kontor, service och
flerbostadshus. Urbana starka kvarter som
skapar aktivitet längs Salemstråket, Stora
Grönstråket och Centrumparken.
Skyttorpskvarteren Bostadskvarter med gröna
gårdsrum, varierande höjder, mänsklig skala,
intima gränder och en tydlig stadskant mot
Säbytorgsvägen och Skyttorpsvägen.
Parkkvarteret Friare bebyggelsestruktur
med gröna kvaliteter och nya framsidor mot
parkstråket.

Gr
ön

Torg

str
å

ke
t

Ishallen

Skyttorpskvarteren
Förskola

Skola
Sa

lem

Simhallen

pa

Torg

rk
en

Nytt Medborgarhus
Park

Kulturskolan

Centrumkvarteren

Parkkvarteret

Torg

Förskola

Park
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/ Struktur

Salemstråket
Skyttorpsstråket & Centralpassagen
Centrumkvarteren
Skyttorpskvarteren
Parkkvarteren
Institutioner och sport

Salem
Strukturplan
Illustrationsplan

Skyttorp

sväg
+38 en
+41
+34

P-hus

Café

+37

+34
8%

+37
+34
+34

Bostadskvarter

+36

+34

Ishall

+34
+36

Hundlek
+33
+29

Klätterlek
Ute-gym

+33

+30.5

Naturlek

+35
+34

+32

Skola

Café

Lek

Ute-spa

+29

Simhall

+30.5

Café

Kulturtorget

Medborgarhus

+29

Scen

Sä

by

Multiplan

tor
gs
vä
g

en

+35

Soltrappa

+39

Kulturskola

+35

Bostadskvarter
+38
+38

Lokaler

Bostadskvarter

Förskola

+38

Vardagstorget

Köpcentrum

Skogslek

Lokaler

+33

Bostadskvarter
Vårdcentral
Apotek

Äldreboende
+36.4

Förskola
+35.5
+36.4
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/ Struktur

Strukturplan
Nytt medborgarhus
och Salemparken

+34

Gå

ng

Bostadskvarter
+33

Tillbyggnad
utomhus-spa

Soltrappor

+33

+32

Lokalt
café

Lek

Hörsal

+29

Simhall

Café

Kulturtorget

Bibliotek

+30.5

Soltrappor

Salemparken

Medborgarhus

Scen
+29

+35

str
å

ke
t

Bollplan

Sa

lem

Entréplats

+35

- Nytt urbant bostadskvarter som skapar
trygghet med “ögon på gatan” och en urban kant
mot Säbytorgsvägen och Säbyhallsvägen
+38
+38

Salem centrum - Strukturplan

+29

Naturlek

- Synlighet från Säbytorgsvägen, Salemstråket
och Grönstråket

21

+3

+30.5

- Mindre punktinsatser, i form av bland annat
en tillbyggnad på simhallen, bidrar till att stärka
Salemstråket och skapa en mer aktiv och trygg
mijlö

/ Struktur

+34

Utegym
Klätterlek

-Salemparken som ny aktivitetsplats för fysisk
aktivitet, evenemang och lek för alla åldrar

- Kulturtorget som vänder
mot Salemstråket
+39
i sydväst och kompletterande lokal plats mot
sydost

cyk
els
trå

Hundlek

- Nytt medborgarhus med entré och utåtvända
funktioner mot både Salemstråket, Kulturtorget,
Grönstråket och Salemparken

- Närhet till grönstråk, befintlig simhall, skola
och parkering

ch

k

Kultur-/ & rekreationsnod Nytt Medborgarhus och kulturtorg samt
central aktivitetspark i anslutning till
befintliga och stärkta målpunkter. Noden
kopplar målpunkter för kultur, rekreation,
lek, sport och lärande.

- Medborgarhusets verksamhet har möjlighet att
växa ut i det publika rummet

-o

Bostadskvarter

Strukturplan
Centrumnod &
Salems nya torg

Ishall
Skola

+39

er
at

str
å

k

Bostäder med lokaler i
bottenvåningen
+38
+38

+38

- Infillkvareter utmed parkstråket - Bostäder
med potentiellt kollektivhus eller studentbostäder
för ökad trygghet längs parkstråket. Möjlighet för
lokaler i bottenvåning utmed Salemstråket bidrar
till att skapa liv och rörelse.

Salems nya torg

Köpcentrum

Scen
Lek
+33

Vattenskulptur/
vattenlek

- Uppgraderad lekgränd med lekyta mellan
Kulturskola och det nya bostadskvarteret i norr.
- Tryggt parkstråk - ny belysning och förslag
på odlingslotter i anslutning till skolan och
parkstråket.

ra
d

ke
t

Tryggt parkstråk mot
Ishallen

- Salems nya torg med befintliga och nya
kvaliteter; fina sollägen tillvaratas, placering i
blickfånget längs Salemstråket, korsningspunkt
mellan olika gångflöden, aktiva bottenvåningar,
uppgraderad grönska, belysning och vistelseytor.

- Infillkvarter i centrumläge med bostäder
och lokaler i bottenvåningen skapar ett tryggt
torg med “ögon på gatan” på kvällar och nätter.
Utformat för att skapa trivsamma publika platser
med goda sollägen.

Kulturskola

pg

str
å

Up

Sa
lem

Stärkt Centrumnod - Kraftsamling med ett
nytt Salems torg och två nya bostadskvarter
med lokaler utmed Salemstråket. Noden
kopplar målpunkter för handel, föreningsliv,
entreprenörsskap, rekreation och nya
bostäder.

Bostäder med lokaler i
bottenvåningen
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/ Struktur

Uppgraderad
entréplats
Restaurang

Vårdcentral
Apotek

Äldreboende
+36.4

Förskola
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+35

Simhall

Strukturplan
Skyttorps
bostadskvarter

+38

Ny gån

g- och

Bostäder

Skyttorpsvä

cykelb

gen

ana

+41

+34

Bostäder

In/utfart P-hus

Bostadskvarter med lokalt liv och sociala
kvaliteter. Tryggt för alla åldrar!

P-hus

Bostadskvarter

Bostäder
Bostäder
Lokalt café

- Bostadskvarter med skyddade semi-privata
gröna gårdsrum, trygga och lekvänliga miljöer för
de minsta barnen

+37

Skyttorpsplatsen

- Gång- och vistelsevänliga gator och gränder
prioriterade för gående och cyklister med endast
angöringstrafik

+34
8% Gränd

lek och
vistelse

+37

Bostadskvarter
+34

- Lokala mötesplatser med sociala ytor, lek,
vistelsekvaliteter och grönska

+34

Bostadskvarter

- Lokaler i bra sollägen för lokal service,
samlingslokaler eller lokalt café
- Gemensam parkering i parkeringshus med
möjlighet till mobilitetshub i bottenvåningen

+36

+34
+34

+36

Bostadskvarter
+33

Gr
än

d

+29

Soltrappa

+33

+30.5

+35

Bostadskvarter
Lokalt café
+29

ng
gå
Ny

Soltrappa

-o

+30.5

Scen
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/ Struktur

+29

by

Lek

Sä

+32

ch
cy
ke
to
rg
lba
sv
na
äg
en

+34

3D vy
Volymer
Infillkvarteren

Bruttoarea (BTA)*
Bostäder
52 000 kvm (≈ 650 Lgh)
Medborgarhus** 4 000 kvm
Förskola
1 000 kvm
Nya lokaler
1 000 kvm
Förråd
3 000 kvm
Parkering

18 000 kvm (≈ 600 P)

BTA TOT 		

79 000 kvm

Urbana kvarter

Lägre i det inre delarna, samt
mot befintlig bebyggelse
(3-4+1 våningar)

Högre mot Säbytorgsvägen
och Skyttorpsvägen
(upp till 4+2 våningar)

* Förslaget visar en max-exploatering för att ta höjd för
möjligheten att i senare skeden revidera volymer i strategiska lägen
för att skapa ytterligare kvaliteter och bättre ljusförhållanden.
Strukturplanen förväntas då omfatta en exploatering med ca 600
bostäder totalt. (BTA / 80 kvm = Antal lgh)
** Fördelning: Kontor 1800 kvm, kulturhus 2200 kvm

Förskola

B

B
Sektion B-B 		

Skyttorp

Salemparken

Medborgarhuset

Köpcentrum

Infillkvarter

5m
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/ Struktur

25m

50m

Strukturplan
Längdsnitt

A

A

Sektion A-A

Skyttorp

Upphöjd gård

Gränd

Salemparken

Gränd

Urbana kvarter

Terass
Soltrappa
Scen

5m
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/ Struktur

25m

50m

3 / Karaktär
Publika platser
Bebyggelse
Vyer i ögonhöjd
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Lokal attraktivitet
Offentliga platser
4.

• Stadsrum och stråk med stark karaktär
som skapar en mångfald av upplevelser och
aktiviteter Inspiration från attraktiva offentliga
platser omtolkat i en småstadskala
• Offentliga funktioner som katalysator på utvalda
platser för att aktivera hela Salems centrum

3.

1.

2.

1.

2.

Grönstråket & Salemparken
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Salemstråket & Salems nya torg

Salem centrum - Strukturplan / Karaktär

3.

Medborgarhuset & Kulturplatsen

4.

Skyttorpsplatsen & Centralpassagen

Grönstråket & Salemparken
Karaktär
• Parkstråket kopplar samman Salem centrum
till naturområden och rekreation
• Parkstråket samlar viktiga samhällsfunktioner
som skolor, förskolor, simhall, ishall, kultur
• Parkstråk prioriterat som barn- och
ungdomsstråk med trygga gång- och cykelvägar

• Där parkstråket når centrums nya urbana
kvarter skapas en tydlig plats och en mer aktiv
och programmerad park - Salemparken
• Salemparken har en solsida med terasser och
trappor, plats för lokalt café
• Lågpunkt för dagvatten, vattenlek och
multifunktionella ytor

Sittplatser

Soltrappa & vattenlek

Naturlek

Scen
Lekplats

Hundlekplats

Multiplan
Förskola

Ute-gym

Skogslekplats

Klätterlek

Naturlek
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Integrerade sittplatser
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Medborgarhusets verksamhet i parken

Soltrappa

Parkstråk

Olika typer av grönska
Från naturlandskap till urban park

Soltrappa & vattenlek

Scen

Naturlek
Lekplats
Hundlekplats

Ute-gym
Klätterlek
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Multiplan
Förskola
Skogslekplats

Parkstråket & Salemparken
Lek och spontanidrott
• Lek och aktivitet för alla åldrar
• Platser som uppmuntrar till fysisk aktivitet och rörelse
• Platser för kontemplation och vila

Soltrappa & vattenlek

Naturlek
Hundlekplats

Scen
Lekplats

Multiplan
Förskola

Ute-gym

Skogslekplats

Klätterlek

Hundlekplats
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Temalekplats
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Soltrappa & vattenlek

Multiplan

Skogslekplats

Parkstråket & Salemparken
Förskola och alternativ placering

Skyddad
utemiljö

Soltrappa & vattenlek

Naturlek
Hundlekplats

Lekplats

Scen

Utegym

Förskola
Skyddad
utemiljö

Klätterlek
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Multiplan

Skogslekplats

Scenario 2

Huvudscenario

Alternativ placering av förskola.
Bottenvåning i bostadskvarteret.
Skyddad innergård för de allra minsta
och soliga avgränsade utemiljöer
framför bostadskvarteret. Direkt
tillgängliga större lekytor och sportytor i
Salemparken och Grönstråket.

Förskola “stock och sten” som
del av Grönstråket i naturmiljö
Skyddad innergård för de
allra minsta. Tillgängliga
större lekytor och sportytor i
Salemparken.

Parkstråket & Salemparken
Landskap
• Topografi med trappor, lek och vistelseytor
samt integrerade ramper för tillgänglighet
• Tillvarata naturlig lågpunkt för vattenelement
& integrerad öppen dagvattenhantering

Salemparken
Terass

Gång- / Cykelstråk

Soltrappa
Scen

5m
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25m

50m

Parkkvarteren
Bebyggelse
• Tydlig stadskant med ny bebyggelse som ramar in
parken och skapar trygghet och rörelse på kvällar
• Bebyggelse som hamoniserar med den befintliga
topografin

Salemparken
Terass

Soltrappa

Scen

5m
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25m

50m

Salemparken & Nya Skyttorp
Vy från 3d modell från Säbytorgsvägen

Nya Medborgarhuset

34

Grönstråket

Salem centrum - Strukturplan

Salemparken

Skyttorp

Salemparken & Nya Skyttorp
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Gehl

Salemstråket & Salems nya torg
• Stråket fungerar som en artär genom Salem centrum och
kopplar ihop bostadsområden i norr med handel, service
och kollektivtrafik i söder

1.

• Mindre platsbildningar längs stråket skapar upplevelser
och plats för vistelse
• Breddat och uppgraderat med sittplatser, grönska och
belysning i mänsklig skala

2.

• Gång- och cykelprioriterat stråk - endast behörig trafik
och angöring

3.

• Platser för barn och ungdomar längs stråket

4

• Skyddande gräns av grönska och sittplatser mot
parkeringsplatser och lastintag

1.
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1.
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2.

3.

4

Medborgarhuset & Salems Kulturtorg
En ny offentlig mötesplats som
kombinerar rekreation, sport och kultur
•
•
•
•
•

Ett nytt Medborgarhus med plats för hela Salem
En mötesplats som vänder både mot grönska och urbana mötesplatser
En ny arena för kreativitet och kulturliv
Ett landmärke som sätter Salem på kartan
Ett Medborgarhus som är aktivt vid olika tider på dygnet och bidrar till
ett tryggt centrum

Naturlek

Tillbyggnad med
ute-spa

Lek

Hörsal
Bibliotek
Café

Kulturtorg

Medborgarhus

Hörsalen kan vara aktiv efter Medborgarhusets
vanliga öppettider, med egen entré

Kontor

Salemparken

Kontor
Atrium
Entréplats

Atrium
Naturlek
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Bibliotek & hörsal
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Bibliotek, lobby, café

Salemstråket & det nya Medborgarhuset
Vy från 3d modell

Salemstråket

Skyttorp

Medborgarhuset

Skyttorp
Medborgarhuset och torget
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Befintlig parkering

Centralpassagen

Bostadskvarter

Salemstråket & det nya Medborgarhuset
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Infillkvarteren
• Infillkvarter med entréer ut mot parkstråket och “ögon på gatan”
både mot parken och gränden mot Kulturskolan skapar tryggare
miljöer
• Odlingslotter på podium/tak
• Kollektivhus eller studentboende med små lägenheter
• Urbana kvarter med skyddade innergårdar och lokaler i
bottenåningen

Salems nya torg
Skyddad
innergård
Lokal

5m
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50m

Skyttorp
Gränder & platser
• Gemensam markbeläggning - prioriterat för gående
och cyklister (inspiration från Bo01, Malmö)
• Lokalt torg med grönska, lek och sittplatser
• Möjlighter för spontanlek i gränderna
• Gränder i mänsklig skala som ansluter till
omkringliggande gator för gående och cyklister

?

?

Ett gemensamt golv som knyter
ihop området och ger det en egen
karaktär. Golvet visar att det är
fotgängare som har företräde.

41

Kopplingar till befintlig bebyggelse
i närområdet. Potential för
framtida kopplingar till andra sidan
Säbytorgsvägen.
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Skyttorp
Bebyggelse
•
•
•
•

Kvartersstruktur med en porös insida
Småstadskaraktär med små kvarter och ett finmaskigt gatunät
3 - 4+2 våningar och intima mellanrum och gränder
Gröna skyddade gårdsrum som är semi-privata

En “skorpa” av tätare bebyggelse
som skyddar mot trafikerade vägar
och blir mer porös in mot områdets
kärna
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Gröna och lummiga gårdsrum med
möjlighet för boende att röra sig via
små “genvägar” och passager mellan
sina respektive gårdar
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Trygghet
Belysning, stråk och ögon på gatan
• Trygga stråk med ny belysning i mänsklig skala längs
Salemstråket, Stora grönstråket, Salemparken och
Parkstråket
• Bostäder vänder mot viktiga stråk och mötesplatser för
att säkra ‘ögon på gatan’ och ljus i fönster på kvällar och
nätter
• Lokaler i bottenvåningarna i strategiska lägen för ökad
trygghet

2.
1.
2.

2.
1.
1.

2.
2.

Inspiration
”Flowers round the hours” Melbourne. En nybyggd kiosk med
nedsatt hyra med motkravet om sena öppettider. Kiosken ersatte en
permanent stationerad polisbil på platsen som tidigare var otrygg
och stökig. Mänsklig närvaro skapar en “naturlig övervakning”
och positiv trygghetssignal jämfört med övervakningskameror och
polisnärvaro.
1.

Flyttbar kvällsöppen
“Trygghetskiosk”
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Trygga stråk med belysning
mänsklig skala
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2.

Kvällsaktiviteter och lokaler i
bottenvåningarna

“Ögon på gatan” - bostäder med ljus
i fönster på kvällarna mot gator och
platser

Skyttorps inre stråk mot parken
Vy från 3d modell
Bostadskvarter i mänsklig skala
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Skyttorpsståket

Lokala platser med
vistelseytor, lek och grönska

Skyttorps inre stråk mot norr
Vy från 3d modell
Sollägen med utsikt mot
Salemparken
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Gång- och cykelprioriterade stråk

Skyttorpsståket

Bostadskvarter i
mänsklig skala

Lokala platser med
vistelseytor, lek och
grönska

4 / Mobilitet
Gatutyper
Salemstråket & Säbytorgsvägen
Parkering - scenarier
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Rörelser & Trafikflöden
+38
+41
+34

P-hus

Principer
• Utgångspunkt i Stockholms stads definition av
gatutyper för gående (2020)
• Skapa tydlighet i hur man rör sig som
fotgängare och cyklist
• Låta fordonstrafiken lämna företräde för
fotgängare och cyklister i större utsträckning
• Endast behörig trafik utmed Salemstråket
• Avvikande markbeläggning ger signal om att
sänka hastigheten
• Trottoar och cykelbana utmed Säbytorgsvägen
• Undvika flöden av motorfordon genom
grönstråket
• Skyttorp blir ett gångfartsområde, dvs.
fordonstrafik begränsas till angöring och
parkering. Fordonscirkulation sker enkelriktat
inom området.
Gångväg

+37

+34
8%

P

+37
+34
+34

+34
+36

+33
+29

+35

+29

+29
+35

P-Garage
+39
+35

Bef. P
+38
+38

Bef. P

+38

+33

+36.4

Lågfartsgata
+35.5

Gångfartsområde
Bilväg
Leveranser & P/angöring för behöriga

47

+34

+32

HP

(tidsbegränsade leveranser och angöring
för behöriga)
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+33

+30.5

GC väg
Gågata

+36

+34

+36.4

+30.5

Rörelser & Trafikflöden
Salemstråket & Säbyhallsvägen
4.
1.•

Salemstråket blir gågata och här tillåts endast leveranser och angöring
samt parkering för rörelsehindrade. Nuvarande p-platser flyttas till nybyggt
parkeringshus. Salemstråket får en uppgraderad utformning med ny
belysning och beläggning som ger mer plats för fotgängare och cyklister.
Skyddande sittplatser och grönska skapar attraktiv och trygg avgränsning mot
parkeringsplatserna och leveransytor.

2.•

Tillgänglighet till ishallens nuvarande parkering sker över Kulturtorget. Bilar
kör i gångfart och ger företräde till fotgängare och cyklister.

3.•

Tillgänglighet med integrerade ramper och sittplatser i trappor längs det
centrala gångstråket. När Medborgarhuset är öppet kan hiss användas mellan
Centralparkens nivå och parkeringsplatsens nivå.

4.•

Endast gång- och cykelstråk på tvärs genom det stora grönstråket. Körbar yta
för utryckningsfordon.

1.
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2.
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3.
2.

1.

3.

3.

Rörelser & Trafikflöden
Skyttorp och Säbytorgsvägen

5.
4.

3 m GC
bana

1.

Nuvarande
vägbredd ca 9 m

1.

Säbytorgsvägen får en ny urban utformning med 3 m gemensam gångoch cykelväg längs den västra sidan och flexzon i varierande bredd för tex
cykelparkering och entréplatser till bostäder

2.
3.

3m GC
bana

Nuvarande
vägbredd ca 9 m

4.
2.

Tillgänglighet från Säbytorgsvägen ned till Salemparken via trappor.

2m GC
bana

3.

5.

Vägbanor
3.5 x 2

Gång- och cykelväg förs vidare över bron - avsmalnade vägbanor till 3.5 m frigör
plats för 2 m GC bana och dämpar hastigheten. Alternativ GC bana som påhängd
konstruktion (streckad)
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Gator inom Skyttorp är gåfartsgator eller gågator endast för angöring till
bostäder och behörig trafik.

Rörelser & Trafikflöden
Säbytorgsvägen
+35

+35

Principer för korsningen
Säbytorgsvägen och Säbyhallsvägen*
Rekommenderad lösning:
Signalkorsning

Utifrån perspektivet att skapa en
urban+38
miljö med nya stadskvaliteter
och en attraktiv miljö i ögonhöjd,
rekommenderas en signalkorsning.
Den lägre kostnaden i kombination
med möjligheten av att kunna
+38 kapaciteten
reglera och justera
utifrån olika behov av flöden vid olika
tidpunkter väger tungt.

+38

Signalkorsning
Fördelar

*indikativa illustrationer som visar
principer för olika lösningar (ej
+36.4
dimensionerade)

Det finns i dagsläget inte några prognoser för
framtida trafikvolymer och analyser av gång-/ och
cykelflöden saknas. Utformning och dimensionering
bör göras efter genomförd trafikutredning.
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+ Betydligt billigare alternativ
+ Signalkorsning fungerar
bäst i denna typen av
korsningar, med olika typer av
flöden (handel, arbetsplatser,
bostäder)
+ Möjligt att justera
kapaciteten och flöden
genom reglering av
trafikljussignalerna för att
anpassas till olika peak-nivåer
+ Mer yteffektivt alternativ
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+35.5

Rondell
+ Svängfiler kan anordnas
inom den befintliga
gatubredden
+ Kan utformas stadsmässigt
och med goda rumsliga
kvaliteter bibehållna
+ Fungerar även för
fotgängare och cyklister

Nackdelar

- Det finns en viss driftkostnad

Fördelar

+ Det är möjligt med befintliga
trafikflöden
+ Ger lägre hastigheter i
konfliktpunkterna än övriga
korsningstyper vilket medför
lindrigare konflikter
+ Vid rätt utformning är en
cirkulationsplats tillräckligt
hastighetsdämpande för att
ev. gång-och cykelpassager
ska bli säkra

Nackdelar

- Mycket dyrt
- Tar upp stor yta - ca 30x30m
- Med gång & cykel reduceras
kapaciteten betydligt eftersom
bilar har väjningsplikt
gentemot fotgängare och
cyklister
- Fungerar inte bra vid
spetsbelastning, som är en
naturlig följd när bosäder
byggs
- Dåliga rumsliga kvaliteter
- Inte stadsmässigt

Parkering
- Skyttorp Huvudscenario

+38
+41
+34

A

P-hus inbäddat av bostäder

B
+37

+ Billigaste alternativet
+ Ingen trafik korsar torget
+ Prioriterar hållbar mobilitet och genererar
fotgängarflöden i området eftersom parkeringen inte finns
direkt under bostaden
+ Kan innehålla en verksam bottenvåning med mataffär,
gym, mobilitetshub osv.
+ Flexibelt, kan byggas om i framtiden när P-behovet
minskar
+ Kan kombineras med bostadshus
+ Underlättar dagvattenhantering då gårdarna inte bebyggs

+34

+37

+34

+34

+34

+33

E

+34

+33

+30.5

F

+29

G
+35

H

I

311 P

599 P

(ev. överskott används till cykel P)

+35

+30.5

K

+38
+38

			

+36

+29

+39

TOT 		

+36

+34

+32

- Risk för inaktiva fasader
- Tar upp ett helt kvarter

Centrum
Entréplan (+30) 4326 kvm 		
144 P
Plan 2 (+32.5) 4326 kvm 		
144 P
Tot 					288 P

D

+29

+35

		
Skyttorp
6 vån à 1336 kvm = 9355		

8%

C

+38

Signalkorsning - indikativ illustration,
ej dimensionerad

+33

J
+36.4

+35.5
+36.4
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Illustrationsplan

Parkeringhus
- Referenser

Exempel på parkeringshus kantat av bostadshus och med matvarubutik i bottenvåningen (Västra Hamnen, Malmö)

Exempel på parkeringshus med gröna väggar. (Västra Hamnen, Malmö)
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Exempel på parkeringshus med offentlig lekplats på taket.
(Nordhavn, Köpenhamn)

Parkering - Scenario 2
+38
+41
+34

- Nedgrävt samt inbäddat P-hus i kv. A och B, utmed
Skyttorpsvägen & Säbytorgsvägen

A

B

+40

+37

+ Inga trafikflöden på Skyttorpsplatsen
+ Inga drastiska höjdskillnader i gatumiljön
+ ca 72 bostäder i kvarter A (ca 5783 kvm BTA)

+34
8%

C

+37

+34

+34

D

+36

+34

- Dyraste lösningen
- 2 gårdar blir utan stora träd

+33
+29

+34

E
+30.5

+33

+34
+32

F

+35

+35

+30.5
+29

Skyttorp
Nedgrävd P (+31) 7468 kvm
248 P
Entreplan (+34) 2250 kvm
75 P
Tot 					323 P
Plan 2 (+36.7) 500 kvm

			

(ev. överskott används till cykel P)

611 P

I

+38

+38

+33

J
+36.4

+35.5
+36.4
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G

+29

+35

250 cykel P

Centrum
Entréplan (+30) 4326 kvm 		
144 P
Plan 2 (+32.5) 4326 kvm 		
144 P
Tot 					288 P
TOT 		

+35

+36

H
K

Parkering
- Skyttorp Scenario 3

+38
+41
+34

A

P-hus inbäddat i kv. B, D och F, utmed Säbytorgsvägen.

B

+40

+37

+ Ingen nedgrävd anläggning = billigare alternativ jämfört
med scenario 2
+ ca 72 bostäder i kvarter A (ca 5783 kvm BTA)

+34
8%

C

+37

+34

+34

D

+36

+34

- In-/ utfart genom Skyttorpsplatsen
- Tre gårdar blir utan stora träd
- Utmaningar med höjdskillnader mellan gator och gårdsrum
samt gränderna från Säbytorpsvägen
- Utmaningar för dagvattenhantering då gårdsrum bebyggs

+33
+29

+34

I

+38

+38

J

630 P
+36.4

+35.5
+36.4
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+29

+35

+33

54

+35

+35

+30.5

Centrum
Entréplan (+30) 4326 kvm 		
144 P
Plan 2 (+32.5) 4326 kvm 		
144 P
Tot 					288 P
			

F

+29

G

+36

+33

+32

Skyttorp
Entréplan (+34) 8000 kvm 		
267 P
Plan 2 (+337) 2250 kvm
75 P
Tot 					342 P

(ev. överskott används till cykel P)

E
+30.5

+35

TOT 		

+34

H
K

5 / Solstudier & Nyckeltal
Solstudier
Nyckeltal - BTA & Våningshöjder
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Solstudie
Vårdagjämning & sommarsolstånd

Vårdagjämning 21.03.20
• Salemparken är väl solbelyst både vid morgon och lunchtid.
Platsen har kvällssol längs de norra fasaderna mot Skyttorp
fram till solnedgång vid vårdagjämning. Solbelyst morgon,
lunch och kväll under sommarsolstånd.
• Kulturtorget, Salemstråket och Salems nya torg har goda
solförhållanden under hela dagen både vid vårdagjämning
och sommarsolstånd.

09:00

12:00

15:00

12:00

15:00

• Gårdsrummen har sol kring lunchtid vid vårdagjämning och
mindre ljusglimtar på eftermiddagen. Vid sommarsolstånd
har de flesta gårdsrummen sol fram till sen eftermiddag.

Sommarsolstånd 21.06.21

09:00
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17:00

19:00

Solstudie Salemparken & Skyttorp

Vårdagjämning 21.03.20

Skyttorpsplatsen

Skyttorpsplatsen

Centralstråket

Centralstråket

Centralstråket

Salemparken

Salemparken

09:00
• Skyttorpsplatsen har goda solförhållanden
vid lunchtid, både vid vårdagjämning och
sommarsolstånd.
• Centralstråket har sol från lunchtid fram
till ca 16.00 vid både vårdagjämning och
sommarsolstånd.
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Skyttorpsplatsen
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Salemparken

12:00
• Gårdsrummen har sol kring lunchtid vid
vårdagjämning och mindre ljusglimtar på
eftermiddagen. Vid sommarsolstånd har
gårdsrummen delvis sol fram till sen eftermiddag.
Närhet till öppna rekreationsytor och gemensamma
terasser ger alternativ då gårdsrummen är mindre
soliga.

15:00

Gemensam takterass
Prioriterade publika platser

Solstudie Salemstråket & Infillkvarteren

Vårdagjämning 21.03.20
Kulturtorget
Salemstråket

Salems nya torg

Salems nya torg

Salems nya torg

09:00
• Kulturtorget, Salemstråket och Salems nya
torg har goda solförhållanden hela dagen
både vid vårdagjämning och sommarsolstånd.
• Gårdsrummen i centrumkvarteren har en
mer urban karaktär och har begränsat med
sol vid vårdagjämning. Vid sommarsolstånd
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Kulturtorget
Salemstråket

Kulturtorget
Salemstråket
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12:00
har gårdsrummen goda solförhållanden fram till
sen eftermiddag. Närhet till öppna rekreationsytor
och gemensamma terasser ger alternativ då
gårdsrummen är mindre soliga.

15:00

Gemensam takterass
Prioriterade publika platser

3D vy
Antal våningar & Bruttoarea (BTA)
Skyttorp Bruttoarea (BTA)

Förslaget tar sin utgångspunkt i max 4+2 våningar
med lägre byggnadsvolymer i strategiska lägen
för att släppa ner sol och skapa varierade och
intima stadsrum.
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Bruttoarea (BTA)*
Bostäder
52 000 kvm (≈ 650 Lgh)
Medborgarhus** 4 000 kvm
Förskola
1 000 kvm
Nya lokaler
1 000 kvm
Förråd
3 000 kvm
Parkering

18 000 kvm (≈ 600 P)

BTA TOT 		

79 000 kvm*

d
tä
os

B

4+1
4+1
4+1

T
TO

E

vm

I

3+1

3
4+1

4+1

C

G

7

4+1

4+2

3

4+1
4+1

4

3
4

4+1
2-3

A

4+2

1-3

4+1

(k

4+2

3+1

4
3

)

a

l
ko
rs
ö
F

4+1
4+2

4

F

4

4+1

4+2

D

4+1

4+2

4+1
4+2

4+1
4+1

4+1

4+2

H

4+2
4+2

4+1

4+1
3

3

J

3
3
3

4+1

4+1
4+2

1

1

K

1

59

)
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Bostäder TOT 33 186 kvm ≈ 415 Lgh
Parkering TOT 9 355 kvm ≈ 311 P

* Förslaget visar en max-exploatering för att ta höjd för
möjligheten att i senare skeden revidera volymer i strategiska lägen
för att skapa ytterligare kvaliteter och bättre ljusförhållanden.
Strukturplanen förväntas då omfatta en exploatering med ca 600
bostäder totalt - BTA / 80 kvm = Antal lgh
** Fördelning: Kontor 1800 kvm, kulturhus 2200 kvm
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1

B
3+1
4+2
4+1

4+2
4+1

Alternativt scenario
Förskola i kvarter E
.- Om det inte är möjligt att placera förskolan enligt huvudscenariot i läge K placeras den
istället i läge E. I detta scenario ersätts ca 900 kvm bostäder med förskola.
- Förskola i bottenvåning på bostadskvarteret med skyddad innergård för de allra minsta
och soliga avgränsade utemiljöer framför bostadskvarteret. Direkt tillgängliga större
lekytor och sportytor i Salemparken och Grönstråket.
Bruttoarea (BTA)*
Bostäder
51 000 kvm (≈ 640 Lgh )
Medborgarhus** 4 000 kvm
Förskola
1 000 kvm
Nya lokaler
1 000 kvm
Förråd
3 000 kvm
Parkering

18 000 kvm (≈ 600 P)

BTA TOT 		

78 000 kvm

Scenario 2 - KvarterE
900 kvm bostäder skiftar
funktion till förskola

4+1
4+2

* Förslaget visar en max-exploatering för att ta höjd för
möjligheten att i senare skeden revidera volymer i strategiska lägen
för att skapa ytterligare kvaliteter och bättre ljusförhållanden.
Strukturplanen förväntas då omfatta en exploatering med ca 600
bostäder totalt - BTA / 80 kvm = Antal lgh
** Fördelning: Kontor 1800 kvm, kulturhus 2200 kvm
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Styrgruppen för Salems centrum
Handläggare: Alarik von Hofsten, konsult

Styrgruppens utvärdering av strukturplaner
Sammanfattning

Styrgruppen har studerat två förslag till strukturplan för Salems centrum, ett från Gehl
Architects och ett från Liljewall Arkitekter. Målet är välja vilket av förslagen som kan
användas som utgångspunkt för kommande detaljplanearbete i området samt att utgöra
underlag för förhandlingar om markanvisningsavtal med exploatörer.
Styrgruppens slutsats är att Gehls förslag totalt sett är bäst lämpat att använda som
utgångspunkt för fortsatt arbete. Samtidigt vill styrgruppen se att vissa speciellt utpekade
komponenter i Liljewalls förslag också tillvaratas i det fortsatta arbetet. Det är speciellt Gehls
lösning kallat Salemstråket och förslaget till planering av i huvudsak bilfria kvarter i Skyttorp,
samt lösningarna för in- och utfartstrafik till Skyttorp som gör att styrgruppen förordar
förslaget. Styrgruppen förordar Gehls alternativ att riva Murgrönan helt och bygga bostäder
på platsen.
Placeringen av nytt medborgarhus är likvärdiga i bägge förslagen. Medborgarhusets
arkitektur och utformning är en senare fråga och får hanteras i en särskild process. Bägge
förslagen innehåller en ny park mellan bollplanen och Skyttorp. Slutligen bevarar och
utvecklar bägge förslagen gång- och cykelstråket som idag går förbi bollplanen.
När det gäller att tillvarata delar av Liljewalls förslag pekar styrgruppen speciellt på förslaget
till Terrasstorget som ska binda ihop Säbytorg med Säbylunden och förslaget att skapa en ny
infartsväg till ishallen och därmed göra det nya torget mellan simhallen och nya
medborgarhuset helt bilfritt.

De två förslagen

De två förslagen inkom till kommunen sista veckan i februari. De har presenterats muntligt
för styrgruppen 1 mars 2021 och för kommunstyrelsen 8 mars 2021. Medlemmar i
kommunstyrelsen fick även i förväg ta del av sammanfattande presentationsbilder av de
bägge förslagen samt en genomgång av skillnaderna mellan förslagen. I denna skrivelse finns
ett antal utsnitt av den presentationen. För att få en bättre överblick och detaljrikedom av
de enskilda utsnitten rekommenderas att söka upp motsvarande bild i
presentationsmaterialet.
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Gång- och cykelvägar, gångstråk

Gehl föreslår att ett renodlat gång- och cykelstråk kallat
Salemstråket skapas. Det sträcker sig från nuvarande Säbytorg
och nya bostäder i söder förbi köpcentrum, kundparkeringen,
mellan simhallen och nya medborgarhuset, vidare över nya
parken och slutar uppe i de nya bostadskvarteren i Skyttorp.
Stråket knyter ihop flera målpunkter i området och blir naturlig
förbindelse mellan Säby torg, Kulturtorget och ett lokalt torg i
Skyttorp. Det finns flera gång- och cykelstråk i deras förslag
men Gehls förordar att kommunen kraftsamlar kring detta
stråk vad gäller utformning för att göra det till ett trivsamt,
tryggt och därmed populärt gångstråk som förstärker känslan
av levande stadsdel. Utöver Salemstråket innehåller bägge
förslagen flera andra likvärdiga gång- och cykelstråk, inte minst
bevaras gång- och cykelstråket från Fågelsången i öster och
vidare genom nya parken och mot nordväst.
Styrgruppen anser att förslaget till Salemstråket är tilltalande och ska studeras vidare i
kommande planarbete.

Torg och parker

Bägge förslagen innehåller förslag till torg
mellan simhallen och nya medborgarhuset. I
södra delen av området föreslår Gehl att den
delen av nuvarande Säby torg som ligger
närmast Murgrönan och blir naturlig slutpunkt
för Salemstråket i söder. Liljewalls förslag
föreslår istället att ett nytt torg skapas, kallat
Terrasstorget, i östra änden av nuvarande Säby
torg. Terrasstorget knyter i så fall ihop Säby
torg och via gradänger (terrasser) öppnar upp
sig ned mot Säbylunden. Lösningen ligger soloch vindmässigt väl till och blir också synligt för
dem som kommer till fots från Rönningehållet.
Styrgruppen anser att Liljewalls förslag till Terrasstorget är tilltalande och går att kombinera
med Gehls förslag till Salemstråket och ska därför studeras vidare i kommande planarbete.
Vidare anser styrgruppen att den totala mängden torg och torgytor behöver studeras vidare.
Bägge förslagen har i stora drag samma placering av en väl tilltagen park direkt söder om
Skyttorpkvarteren. Liljewalls förslag är dock något större, men en stor del av den tas i
anspråk för en förskolegård. Styrgruppen anser att förslagen till placering av parken är bra
och likvärdiga.
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Skyttorpkvarteren

Hur Skyttorpkvarteren utformas skiljer förslagen åt. Liljewalls
förslag är utformat med fyra kvarter, kringbyggda relativt stora
gårdar och ett nytt gatunät avsett för blandtrafik med
trottoarer och övergångsställen. Infarter till kvarteren finns
från Skyttorpsvägen och från Säbytorgsvägen. Boendeparkering
ordnas i garage under respektive kvarter. Liljewalls förslag
upptar totalt sett mindre markyta vilket leder till att parken i
söder därom kan göras större.
Gehls förslag är utformat med sex kvarter varav fem upptas av
bostadskvarter med kringbyggda gårdar. Bostadskvarteren blir
mindre och därmed något mer intima. Det sjätte kvarteret
upptas av ett parkeringshus i 5-6 våningar och som betjänar alla
fem bostadskvarter med bilparkering. Infart med bil sker från
Skyttorpsvägen, in i parkeringshuset. Gatunät utformas för att
kvarteren ska kunna vara i stort sett bilfria. Hela utformningen
syftar till att skapa en säker och trevlig miljö att röra sig i som
fotgängare eller cyklist och att den ska uppmuntra till social
interaktion.
Att samla parkering i ett separat P-hus innebär att ingen trafik korsar torget och prioriterar
hållbar mobilitet. Det genererar fotgängarflöden i området eftersom parkeringen inte finns
direkt under bostaden. P-huset kan innehålla verksamhetslokaler i bottenvåning eller kan
kombineras med ett mindre bostadshus. På lång sikt är p-hus mer flexibelt, eftersom det kan
byggas om i framtiden om parkeringsbehovet minskar.
Exakt form och placering av byggnaderna i bägge förslagen är föremål för närmare studier i
detaljplaneskedet och i samverkan med deltagande exploatörer.
Styrgruppen anser att Gehls förslag till utformning av Skyttorpkvarteren är tilltalande och
ska studeras vidare i kommande planarbete.
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Medborgarhus

Både nuvarande Murgrönan och nuvarande kommunalhus är relativt slitna och otidsenliga.
Bägge står inför stort renoveringsbehov. Därför har arkitektbyråerna ombetts föreslå
placering av ett nytt medborgarhus kombinerat med nytt kommunhus som kan ersätta
nuvarande Murgrönan och kommunalhuset vid Säby torg. Bägge arkitektbyråerna placerar
detta i nuvarande Bollplanens sydöstra hörn, snett mitt emot simhallen. Placeringen är
utvald för att medborgarhuset ska vara väl synligt från fler olika håll och lätt tillgängligt för
medborgarna och givetvis placerat på mark som kommunen äger.
Styrgruppen anser att förslaget till placering är bra. Styrgruppen konstaterar också att exakt
form, arkitektur och vilka funktioner som ska finnas i huset är en fråga för en särskild process
längre fram.

Bostäder på Bollplanen

Bägge arkitektbyråerna placerar ett nytt bostadskvarter Bollplanens i nuvarande Bollplanens
sydvästra hörn med parkeringsgarage under.
Styrgruppen anser att förslaget till placering är bra.

Bostäder vid Säby torg

Bägge arkitektbyråerna föreslår att nuvarande kommunalhus rivs och ersätts med bostäder.
Liljewalls kvarter blir något mindre eftersom en del av den plats där kommunalhuset står
istället blir en del av Terrasstorget.
Liljewall föreslår att Murgrönan rivs och att ett nytt bostadskvarter byggs på platsen. Gehl
föreslår som huvudalternativ att Murgrönan i huvudsak behålls, men att den byggs till och
byggs på med bostäder. Alternativt föreslår de att Murgrönan rivs och ersätts med ett
bostadskvarter.
Givet att Murgrönan och kommunalhuset är slitna och otidsenliga anser Styrgruppen att det
är en bra lösning att bostadsbebyggelse ersätter kommunalhuset och att Murgrönan bör
rivas helt och ersättas med bostäder samt med lokaler i bottenvåningen.
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Parkeringstal

I kommunens markanvisningstävling för Salems centrum (2016) angavs ett generellt p-tal för
den nya bostadsbebyggelsen till minst 1,15. Undantag medgavs för 1-rums-lägenheter där
p-talet sattes till minst 0,5. För bostäder som upplåts med hyresrätt var p-talet minst 0,7 för
de bostäder som är på 2 rum och kök eller större. I det här skedet är det inte möjligt att
bedöma hur fördelning av lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer kommer att bli. Om man
antar att fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter blir 70% respektive 30%
(=kommunens mål i tävlingen 2016) och att antalet enrumslägenheter uppgår till 30% (en
normal siffra i nybyggnationer i förortskommuner idag) blir det genomsnittliga p-talet 0,86.
Det är detta tal som arkitekterna haft att utgå från för att beräkna att deras förslag skapar
förutsättningar för rätt antal parkeringsplatser.
Bägge förslagen innehåller kring 600 lägenheter vilket innebär ett behov av drygt 500 platser
för boendeparkering. Därtill har kommunen krävt att det tillskapas ytterligare 80
besöksparkeringsplatser i p-hus eller garage för kommunens räkning1. Totalt krävs alltså
omkring 600 nya p-platser.
Styrgruppen konstaterar att bägge förslagen innehåller förslag på antal parkeringsplatser
som uppfyller målet.

38 platser krävs för att ersätta de markparkeringsplatser på kundparkeringens sista rad som kommunen äger
och som tas i anspråk för ny bebyggelse. Resterande 42 platser bedöms behövas för att motsvaras av det
parkeringsbehov som skapas genom kommunens verksamheter i området.
1
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Parkering

Liljewall föreslår genomgående att boendeparkering ordnas i garage under respektive
bostadskvarter i Skyttorp, Bollplanen och de södra kvarteren. Gehls huvudförslag är att
boendeparkering i Skyttorp ordnas i ett separat parkeringshus i Skyttorp. För bostäder på
bollplanen ordnas plats i garage under huset och medborgarhuset. Det garaget är större
eftersom det ligger under både medborgarhuset och bostadshuset Därför kan de nya södra
bostadskvarterens parkeringsbehov tillfredsställas genom platser i garaget på bollplanen.
Det bör poängteras att arkitekturen på parkeringshus inne i stadsbebyggelse utvecklats en
hel del sedan 60-70-talet. Idag är det möjligt att skapa byggnader som bättre smälter in i
stadsmiljön och inte sällan kombineras med andra verksamheter.

Exempel på parkeringshus kantat av bostadshus och med matvarubutik i bottenvåningen (Västra Hamnen, Malmö)
Bilder från Gehls förslag till strukturplan.

Styrgruppen anser att Gehls förslag med parkeringshus i Skyttorp är tilltalande och ska
studeras vidare i kommande planarbete. I övrigt konstaterar styrgruppen att bägge förslagen
löser ställda krav på parkering. Styrgruppen anser vidare att garage kommer behövas under
bostäderna vid Säbytorg.
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In- och utfartstrafik

Gehls förslag innebär att biltrafik inne i området begränsas så långt möjligt. Därmed är också
in- och utfartsmöjligheterna färre. I huvudsak sker in- och utfart via korsningen
Säbytorgsvägen – Säbyhallsvägen och från Skyttorpvägen in Skyttorp på ungefär samma
plats som idag. De södra kvarteren nås via Fredriksbergsvägen. Liljewalls förslag har samma
in-och utfarter men också nya in- och utfarter från Skyttorp till dels Skyttorpvägen och
Säbytorgsvägen. Liljewalls förslag innebär också att det skapas en ny infartsväg till ishallen
från Fredrikbergsvägen över Säbytorg, runt nuvarande Murgrönan, förbi skolan och ned till
Ishallens entré A. Fördelen med detta är att nya torget mellan simhallen och nya
medborgarhuset i så fall blir helt bilfritt.
Arkitektbyråerna har vidare konsulterat varsitt
konsultföretag inom trafikanalys och trafikplanering för att
efterhöra bästa lösning på de problem som upplevs finnas
redan idag med in- och utfart från Säbyhallsvägen till
Säbytorgsvägen. De kommer till samma slutsats som
kommunens konsultrapport från 2019. Bäst lösning ur
trafiksäkerhetsaspekt för både bilar, gående och cyklister
samt ur trafikflödessynpunkt och även ur ekonomisk
synpunkt är att korsningen signalregleras, eventuellt
kompletterat med fält för svängande trafik. En rondell ger
inte bättre lösning, men är dyrare at anlägga och tar upp
betydligt mer plats.
Styrgruppen anser att Gehls förslag till in- och utfarter till Skyttorp är bättre och ska studeras
vidare i kommande planarbete. Styrgruppen anser också att det är viktigt att nya torget
mellan simhallen och medborgarhuset blir bilfritt. Samtidigt är styrgruppen tveksam till om
Liljewalls dragning av ny infart till ishallen är den bästa. Frågan behöver studeras närmare i
kommande planarbete. Styrgruppen anser vidare att fler övergripande studier om
trafikflöden och lösningar kommer behöva göras för trafik till och från centrumområdet, från
t.ex. Rönninge, E4:an och Tumba.
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Förskola

Gehl föreslår som huvudalternativ att en ny förskola placeras öster om Säbytorgsvägen. Som
alternativ föreslår de att den placeras i bottenvåningen i ett av kvarteren i Skyttorp. Liljewall
föreslår placering i bottenvåningen i ett av kvarteren i Skyttorp.

Styrgruppen konstaterar dels att en placering öster om Säbytorgsvägen inte är närmare
utredd och dels att en placering av förskolan i Skyttorp kommer innebära att en del av
parken kommer behöva inhägnas som förskolegård. Styrgruppen anser att placering av
förskolan inte kan vara avgörande för val av strukturplaneförslag och får studeras närmare i
kommande planarbete.

Ekonomi

Bägge alternativen innebär att ungefär lika stora byggrätter för bostäder skapas i bägge
alternativen, vilket innebär att de genererar likvärdiga byggrättsintäkter för kommunen.
Förhandlingar med exploatörer är ännu i ett tidigt skede, men baserat på externt utförd
byggrättsvärdering bör kommunens intäktspotential för byggrätter och närliggande intäkter
uppgå till 245 till 255 mkr. Kostnader för infrastruktur (gator, torg, parker, gång- och
cykelvägar) och kostnaden för nybyggnation av medborgarhus, samt besöksparkeringsplatser uppskattas ligga på omkring 340 mkr men siffran är behäftad med mycket stor
osäkerhet. Det är i nuläget oklart om något av förslagen innehåller komponenter som skulle
göra att förslagen är avsevärt billigare eller dyra att genomföra än det andra.
Det är värt att notera att kommunens investering skapar förutsättningar för deltagande
exploatörers investeringar som bedöms uppgå till omkring två miljarder kronor.
Styrgruppen konstaterar att det i nuläget inte går att identifiera ekonomiska skäl som gör att
det ena eller andra strukturplaneförslaget är att föredra.
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Netto innebär det att projektet har ett underskott på omkring 90 mkr. Styrgruppen
konstaterar att kommunen i så fall får:
●
●
●
●

600 nya bostäder och omkring 1000 nya invånare
Ett väsentligt uppfräschat centrumområde
Ett helt nytt medborgarhus med ny kulturscen, möteslokaler, bibliotek mm.
Ett nytt effektivt kontor med arbetsplats för ca 120 medarbetare som producerar
kommunal service
● En betydligt mycket bättre parkeringssituation där kommunen själv förfogar över
80 platser

Köpcentrum och köpcentrums parkering

När området Salems centrum utvecklas vore det naturligt att också inkludera marken där
köpcentrumet och dess parkering ligger i arbetet. Köpcentrumet och parkeringen ligger på
mark som ägs av Stockholms Stad. Staden upplåter marken med tomträtt till Grandholmgruppen. Kommunen har under flera år förhandlat med Grandholmgruppen om villkoren för
en gemensam utveckling av området. Det har tyvärr inte gått att hitta lösning med villkor
som är tillfredställande för alla parter. Kommunstyrelsen beslutade därför 30 november
2020 att tillsvidare avbryta samtalen med centrumägaren om gemensam utveckling och
istället satsa på den mark som kommunen äger. Efter det har Grandholmgruppen ansökt om
planbesked för att bl.a. bygga bostäder på del av kundparkeringen. Kommunstyrelsen har
avslagit ansökan.
Styrgruppen konstaterar att bägge förslagen till strukturplan inte omöjliggör utveckling och
exploatering av Grandholmgruppens tomträtt i framtiden om förutsättningarna ändras.

Vårdcentralhuset

Fastigheten ägs av Altira Förvaltning AB. Fastighetsägaren har förhört sig om möjligheten att
ändra detaljplanen där fastigheten ligger för att möjliggöra tillbyggnad av bostäder ovanpå.
Kommunen stänger inte dörren för en sådan möjlighet men får prova frågan när en formell
planbeskedsansökan eventuellt inkommer.

10 av 10
2021-03-18

Avgränsning till andra intilliggande områden

Det finns fastigheter som gränsar mot det nu aktuella området och som kommunen äger.
Man kan därför argumentera för att man borde ”passa på” och utöka projektområdet
ytterligare. När en utveckling och exploatering sker inne i ett redan bebyggt område, som i
det nu aktuella fallet, är det trots allt nödvändigt att avgränsa sig för att projektet inte ska bli
ohanterligt stort och komplext. Satt i relation till Salems kommuns invånarantal och
kommunens ekonomi i stort är det aktuella projektet ett mycket stora åtagande för
kommunen. När det gäller bostäder finns också en gräns för hur många nya bostäder
marknaden klarar att svälja inom en rimlig tidrymd. Det nuvarande avgränsningen är därför
rimlig. Det hindrar förstås inte att intilliggande områden utvecklas också, fast i ett senare
skede.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alarik von Hofsten
Konsult
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare: Alarik von Hofsten, konsult

Förvaltningens utvärdering av strukturplaner
Sammanfattning

En utvärderingsgrupp bestående av medarbetare och chefer på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har studerat två förslag till strukturplan för Salems centrum,
ett från Gehl Architects och ett från Liljewall Arkitekter. Målet med utvärderingen är att
tillhandhålla ett beslutsunderlag till styrgruppen, och senare kommunstyrelsen, inför att
välja vilket av förslagen som bör användas som utgångspunkt för fortsatt arbete med
planering av området.
Utvärderingsgruppens slutsats är att Gehls förslag totalt sett är bäst lämpat att använda som
utgångspunkt för fortsatt arbete. Samtidigt identifierar utvärderingsgruppen vissa
komponenter i Liljewalls förslag som också bör tillvaratas i det fortsatta arbetet. Det är
speciellt Gehls lösning kallat Salemstråket och förslaget till planering av i huvudsak bilfria
kvarter i Skyttorp, samt lösningarna för in- och utfartstrafik till Skyttorp som gör att
utvärderingsgruppen förordar förslaget.
Placeringen av nytt medborgarhus är likvärdiga i bägge förslagen. Bägge förslagen innehåller
en ny park mellan bollplanen och Skyttorp. Utvärderingsgruppen noterar att parken i
Liljewalls förslag är cirka 30 meter bredare, vilket kan vara både en för- och nackdel.

Metod för utvärdering av förslagen

29 januari fick utvärderingsgruppen se och höra arkitekternas ”halvtidsavstämning”. Sista
veckan i februari fick kommunen slutleverans av förslagen. Den tid som har stått till
förfogande har inte medgett en djupare eller bredare remissrunda eller förankring inom
MSB och inte eller till andra förvaltningar. Istället har utvärderingsgruppen bestående av
åtta personer i workshopform gjort en översiktlig utvärdering. Workshopen faciliterades av
Alarik von Hofsten (konsult) som också sammanställt gruppens utvärdering.
Utvärderingen har ställts upp så att viktiga utvärderingspunkter först beskrivs kortfattat och
följs direkt upp med ett antal konstateranden och observationer som utvärderingsgruppen
gjort. Hur olika konstateranden ska värderas är i många fall en fråga om bedömningar av
vilket resultat som är önskvärt. Därför ska konstaterandena snarare betraktas som punkter
att beakta snarare än direkta rekommendationer att göra på ena eller andra sättet.
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Medborgarhus

Arkitektbyråerna har ombetts föreslå placering av ett nytt medborgarhus kombinerat med
nytt kommunhus som kan ersätta nuvarande Murgrönan och kommunalhuset vid Säby torg.
Bägge arkitektbyråerna placerar detta i nuvarande Bollplanens sydöstra hörn, snett mitt
emot simhallen.
Utvärderingsgruppen konstaterar att:
• Förslagen till placering av medborgarhuset är bra. Placeringen gör att byggnaden
kommer synas tydligt från köpcentrums norra entré, från simhallens entré men också
från parken och grönstråket genom parken.
• Biltrafik och transporter till ishallen över nya torget kan bli ett problem, liksom
trafiken till och från simhallen blir ett problem som påverkar utformningen av ett
tilltänkt torg vid medborgarhuset eftersom frågan inte är löst i Gehls förslag.
• Samma sak gäller transporter till medborgarhuset, simhallen och till Säbyskolan ska
lösas.
• Bra avgränsning mot kundparkeringen kan bli en utmaning.
• Det finn en risk för att folk kommer använda torget framför medborgarhuset som
hämta/lämna-ställe för bad och skola.

Skyttorpkvarteren

Hur Skyttorpkvarteren utformas skiljer förslagen åt. Liljewalls
förslag är utformat med fyra kvarter, kringbyggda relativt stora
gårdar och ett nytt gatunät avsett för blandtrafik med trottoarer
och övergångsställen och där gång- och cykelbanor från
biltrafiken med grönstråk vilket skapar en tydlighet.
Infarter till kvarteren finns från Skyttorpsvägen och från
Säbytorgsvägen. Boendeparkering ordnas i garage under
respektive kvarter. Liljewalls förslag upptar totalt sett mindre
markyta vilket leder till att parken i söder därom kan göras större.
Gehls förslag är utformat med sex kvarter varav fem upptas av
bostadskvarter med kringbyggda gårdar. Bostadskvarteren blir
mindre och därmed något mer intima. Det sjätte kvarteret upptas
av ett parkeringshus i 5-6 våningar och som betjänar alla fem
bostadskvarter med bilparkering. Infart med bil sker från
Skyttorpsvägen, in i parkeringshuset. Gatunät utformas för att
kvarteren ska kunna vara i stort sett bilfria. Hela utformningen
syftar till att skapa en säker och trevlig miljö att röra sig i som
fotgängare eller cyklist och att den ska uppmuntra till social
interaktion.
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Exakt form och placering av byggnaderna i bägge förslagen är föremål för närmare studier i
detaljplaneskedet och i samverkan med deltagande exploatörer.
Utvärderingsgruppen konstaterar att:
• Gehls förslag till utformning av Skyttorpkvarteren är att föredra. Det är mer
nyskapande och personligt.
• Mest positivt är att det blir bilfritt och barnvänligt.
• Gehls förslag med gågator är bra men måste säkerställas så att inte fordon kör där
ändå. Liljewalls förslag känns på det sättet mer realistiskt, men negativt med fler
in/utfarter.
• Släppen och den varierande skalan i Gehls förslag på byggnaderna bör borga för goda
solljusförhållanden på gårdarna samt en trivsammare miljö. Gruppen har dock ännu
inte studerat de båda förslagens sol- och dagsljusanalyser.
• Gehls lösning med p-hus ovan mark är problematisk. Det kan bli utmaningar med
trygghet och stadsmässighet. Dessutom innebär lösningen definitionsmässigt att
kommunen går miste om intäkter som kommer om motsvarande byggrätter säljs som
bostadskvarter.
• Trafikseparerade gränder i Gehls förslag, kan bli otrygga “fickor” under mörka timmar.
•
•

Samtidigt bjuder Liljewalls förslag in till mer trafik vilket ökar olycksrisken.
Liljewalls förslag saknar variation i byggnadshöjder och har instängda gårdar med
dåliga solljusförhållanden. Endast fyra kvarter med tråkig struktur. Det saknas en
mötesplats med endast två raka gator (händer inte så mycket)

Liljewalls förslag upptar totalt sett mindre markyta vilket leder till att parken i söder
därom kan göras större (se vidare avsnittet nästa avsnitt).

Parker, torg och gångstråk

Gehl föreslår att ett renodlat gång- och cykelstråk kallat
Salemstråket skapas. Det sträcker sig från nuvarande Säbytorg
och nya bostäder i söder förbi köpcentrum, kundparkeringen,
mellan simhallen och nya medborgarhuset, vidare över nya
parken och slutar uppe i de nya bostadskvarteren i Skyttorp.
Stråket knyter ihop flera målpunkter i området och blir naturlig
förbindelse mellan Säby torg, Kulturtorget och ett lokalt torg i
Skyttorp. Det finns flera gång- och cykelstråk i deras förslag
men Gehls förordar att kommunen kraftsamlar kring detta
stråk vad gäller utformning för att göra det till ett trivsamt,
tryggt och därmed populärt gångstråk som förstärker känslan
av levande stadsdel. Liljewalls förslag med infarter till Skyttorp
öppnar för att skapa ett grönstråk direkt väster om
Skyttorpkvarteren.
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Utöver Gehls Salemstråk och Liljewalls grönstråk innehåller bägge förslagen flera andra
likvärdiga gång- och cykelstråk, inte minst bevaras gång- och cykelstråket från Fågelsången i
öster och vidare genom nya parken och mot nordväst.
Bägge förslagen innehåller förslag till torg
mellan simhallen och nya medborgarhuset. I
södra delen av området föreslår Gehl att den
delen av nuvarande Säby torg som ligger
närmast Murgrönan och blir naturlig slutpunkt
för Salemstråket i söder. Liljewalls förslag
föreslår istället att ett nytt torg skapas, kallat
Terrasstorget, i östra änden av nuvarande Säby
torg. Terrasstorget knyter i så fall ihop Säby
torg och via gradänger (terrasser) öppnar upp
sig ned mot Säbylunden. Lösningen ligger soloch vindmässigt väl till och blir också synligt för
dem som kommer till fots från Rönningehållet.
Bägge förslagen har i stora drag samma placering av en väl tilltagen park direkt söder om
Skyttorpkvarteren. Storleken på parken skiljer sig åt mellan förslagen där Gehls förslag är
30 meter smalare vilket behöver beaktas om parken eventuellt ska inrymma en
förskolegård. Det kan i sin tur komma att påverka strukturen av kvarteren.
Utvärderingsgruppen konstaterar att:
•

•

•
•
•

•

Gehls parkområde är smalare vilket kan vara positivt det håller ihop de olika stadsdelarna
mer. Utmaningen i Gehls förslag blir när den ska rymma även en gård för förskola.
Utmaningen med Gehls förslag med smalare parkområde kan innebära att huskropparna
kommer tätt vilket kan bidra till att det upplevs som en vägg. Viktigt att studera volymerna
och 3D- modellen för att få en visuell upplevelse av parken. Om upplevelsen visar att parken
bör breddas kan det i sin tur få konsekvenser på kvarterens placering och höjden på
byggnaderna som vetter mot parken.
Gehls förslag med två olika torg men på samma stråk bedöms positivt. Torget vid murgrönan
gör att sträckan mellan murgrönan och simhallen blir mer levande, en viss koppling till
plaskdammen finns fortfarande. Det bjuder in befintligt låghusområde i centrum.
Det blir viktigt att torget framför medborgarhuset knyter an till grönområdet så att inte
parken blir en baksida.
Liljewalls förslag erbjuder en större park med mer förutsättningar för olika typer av
användning: aktivitetspark, rekreationspark, mötesplatser, lek, evenemang mm. Större park
innebär också vanligtvis högre driftkostnader för kommunen.
Även om Liljewalls förslag är större, tas en stor del av den i anspråk för förskolegård. (Vilket
även Gehls förslag kommer att göra om förskolan ska placeras i något av Skyttorpskvarteren).

Tjänsteskrivelse
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Liljewalls Terrasstorg öppnar upp ett område som idag är en baksida och en tråkig gång.
Terrasstorget kan bli en samlingspunkt där man kan ha torghandel ger en positiv upplevelse i
området som idag känns trist och dött.
Liljewalls stråk är raka och lätt att orientera sig i, men kan upplevas som tråkiga. Stråket leder
genom köpcentret vilket kan gynna handeln, men är å andra sidan inte tillgängligt på tider då
centrum inte är öppet.

In- och utfartstrafik samt parkering

Gehls förslag innebär att biltrafik inne i området begränsas så långt möjligt. Därmed är också
in- och utfartsmöjligheterna färre. I huvudsak sker in- och utfart via korsningen
Säbytorgsvägen – Säbyhallsvägen och från Skyttorpvägen in Skyttorp på ungefär samma
plats som idag. De södra kvarteren nås via Fredriksbergsvägen. Liljewalls förslag har samma
in-och utfarter men också nya in- och utfarter från Skyttorp till dels Skyttorpvägen och
Säbytorgsvägen. Liljewalls förslag innebär också att det skapas en ny infartsväg till ishallen
från Fredrikbergsvägen över Säbytorg, runt nuvarande Murgrönan, förbi skolan och ned till
Ishallens entré A. Fördelen med detta är att nya torget mellan simhallen och nya
medborgarhuset i så fall blir helt bilfritt.
Liljewall föreslår genomgående att boendeparkering ordnas i garage under respektive
bostadskvarter i Skyttorp, Bollplanen och de södra kvarteren. Gehls huvudförslag är att
boendeparkering i Skyttorp ordnas i ett separat parkeringshus i Skyttorp. För bostäder på
bollplanenen ordnas plats i garage under huset och medborgarhuset. Det garaget är större
eftersom det ligger under både medborgarhuset och bostadshuset Därför kan de nya södra
bostadskvarterens parkeringsbehov tillfredsställas genom platser i garaget på bollplanen.
Utvärderingsgruppen konstaterar att:
• Parkeringshus i Skyttorp är inte att föredra. Bättre om parkeringsplatser ordnas i
nedgrävda garage.
• Infart till parkeringshus i Gehls förslag är brant och kan orsaka köbildning.
• Ett plus i Gehls förslag är att de har få in- och utfartsvägar.
• Om kommunen avser att "bygga stad" och i framtiden även vill bebygga östra sidan
av Säbytorgsvägen är Liljewalls förslag en grund för detta med entréer till bostäderna
från Säbytorgsvägen.
• Liljewalls förslag att leda bort trafiken från medborgarhusdelen genom att skissa på
en ny infart till ishallen är attraktivt. Dessutom kan lösningen bidra till att ta bort
baksidor som finns idag.

Tjänsteskrivelse
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Infrastruktur

Infrastruktur av typen vatten, avlopp, dagvattenhantering, el, fiber och fjärrvärme är ofta en
utmaning i samband med större nybyggnationer inne i redan befintlig bebyggelse. Den nya
bebyggelsen behöver förstås anslutas till infrastrukturen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Den ökade belastningen på systemen kan skapa behov av förstärkningar, eller
så kan befintliga ledningar behöva flyttas för att ge plats för ny bebyggelse.
Utvärderingsgruppen konstaterar att:
• Lösningar på den här typen av frågor arbetas normalt fram som en del av
detaljplanearbetet och inte i ett strukturplaneskede.
• Kommunen har god kapacitet i VA-nät och dagvattennät i området. Beroende på
ålder på befintliga anläggningar kan det bli aktuellt att modernisera vissa
ledningssystem när byggnation ändå pågår i området.
• Nya lokala och öppna dagvattenlösningar kommer sannolikt ändå behövas eftersom
nu gällande lagstiftning ställer högre krav på lokalt omhändertagande, eller i varje fall
fördröjning, av dagvatten. Länsstyrelsen har mandat att återkalla av
kommunfullmäktige fastställda nya detaljplaner som inte lever upp till gällande
normer vad gäller dagvatten.
• En av kommunens befintliga huvudvattenledningar ligger i kanten mellan bollplanen
och Skyttorp vilket innebär att nybyggnation inte kan ske nära detta stråk utan
omfattande arbeten och kostnader med att flytta ledningar.
• På senare år har tillgången till överföringskapacitet för el till nya planerade stadsdelar
i länet blivit en alltmer aktuell fråga. Detta bör bevakas tidigt och noggrant i samråd
med Vattenfall eftersom det i värsta falla kan påverka tidplanen för nybyggnation.

Tjänsteskrivelse
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Förskola

Gehl föreslår som huvudalternativ att en ny förskola placeras öster om Säbytorgsvägen. Som
alternativ föreslår de att den placeras i bottenvåningen i ett av kvarteren i Skyttorp. Liljewall
föreslår placering i bottenvåningen i ett av kvarteren i Skyttorp.

Utvärderingsgruppen konstaterar att:
• Gehls huvudalternativ för placering av förskola är olämplig ur buller och
tillgänglighetssynpunkt.
• Lösningar som innebär att förskolan placeras inne i Skyttorpkvarteren är att föredra.
Salem, 2021-03-18
_________________________
Christina Lood
Samhällsbyggnadschef
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Samrådsredogörelse
Dialog om Salems nya stadskärna våren 2021
Syfte med dialogen

Det förslag till strukturplan för Salems stadskärna som tagits fram i mars 2021 är avsett att utgöra
utgångspunkt för kommande detaljplanearbete. Innan kommunstyrelsen tar ställning strukturplanen
och ger i uppdrag att starta detaljplaneprocessen är det fördelaktigt att få in synpunkter på
strukturplanen. Det är viktigt att kommunen tidigt vet vilka frågor som uppfattas som viktiga för
kommuninvånarna när det gäller utvecklingen av Salems stadskärna. Synpunkterna är användbara i
kommande detaljplanearbete eftersom synpunkterna bidrar till bättre förståelse av
kommuninvånarnas förväntningar och farhågor.

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Totalt sett har kommunen fått in 276 skriftliga svar under dialogperioden 7—30 april. 11 av svaren är
i form av egna skrivelser, resten är enkätsvar. Följande två huvudfrågor ställdes:
1. Vad är bra med förslaget?
En överväldigande majoritet av svaren är kortfattade och övergripande. Merparten av dem som
svarat på frågan anser det är bra att området förnyas, rustas upp och utvecklas. En mycket stor del
lyfter fram tillskapandet av nya bostäder som något bra med förslaget. Ett stort antal svar lyfter fram
det positiva med parken, gångstråk och gröna ytor. Att det föreslås ett nytt medborgarhus lyfts
också fram bland de främsta fördelarna och förväntningarna beträffande innehållet är stora.
2. Vad är mindre bra med förslaget?
Svaren berör ofta enskilda detaljer och mer splittrade. Det finns en oro för bebyggelse av ”fel sort”.
Det gäller både fysiska egenskaper som skala och arkitektur, liksom vilka sociala och
socioekonomiska konsekvenser som kan följa av de nya bostäderna. Ett betydande antal svar
innehåller synpunkter på dagens parkeringssituation och/eller farhågor för framtida
parkeringssituation samt andra trafikrelaterade frågor. Ett annat område som berörs i ett betydande
antal svar är nuvarande simhallen och/eller önskemål om en ny simhall. Ett betydande antal svar
handlar om olika synpunkter och önskemål på köpcentrumet. De gäller både dess fysiska
egenskaper, som utbudbud och service. Ett mindre återkommande men ändå vanligt svar handlar om
att vissa befintliga byggnader hellre ska sparas än rivas liksom att den svarande i helt enkelt inte
gillar förslaget.
På följande sidor finns en mer detaljerad genomgång av utfallet.
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Metod för dialogen

Dialogen har i huvudsak genomförts som en frivillig, anonym, möjlighet för boende i kommunen att
berätta vad de tycker är bra med förslaget till strukturplan för Salems stadskärna, och vad man tycker
är mindre bra. 7 april distribuerades en fyrsidig folder via post till samtliga hushåll i kommunen. I
foldern fanns en svarstalong med möjlighet att svara på tre frågor. Talongen var möjlig att portofritt
skicka kommunen. På kommunens webbplats fanns också information och möjlighet att digitalt svara
på samma frågor som fanns i den utskickade foldern. Annonsering genomfördes på bl.a. Facebook.
Den digitala enkäten var öppen fram t.o.m. 30 april.
De tre frågorna som ställts var:
1. Vad tycker du är bra med förslaget?
2. Vad tycker du är mindre bra med förslaget?
3. Något annat?
Längre fram i detta PM finns ett urval av inkomna svar och synpunkter. Där finns också
kommunförvaltningens kommentarer till en del av synpunkterna. Förvaltningens kommentarer ska
inte tolkas som kommunens slutgiltiga ställningstagande till synpunkterna utan syftar bara till att
bidra till dialogen med förtydliganden och förklaringar.

Om att tolka inkomna svar

Eftersom syftet med dialogen är att samla in synpunkter som bidrar till bättre förståelse av
kommuninvånarnas förväntningar och farhågor har det varit viktigt att inte styra vilken typ av svar
som kommuninvånarna kan lämna. Det är därför ett fåtal och så öppna frågor som möjligt tillämpats.
En nackdel med metoden är att det inte är möjligt att göra statistiska sammanställningar av inkomna
svar. Det har inte heller varit målet. I det här skedet är alla synpunkter lika mycket värda.
Som för alla undersökningar som genomförs utan att undersökningen riktas specifikt till en statistiskt
representativ målgrupp gäller det att vara observant på att inkomna svar inte nödvändigtvis är
representativa för vad alla kommuninvånare tycker. Samma mätfel kan uppstå eftersom man kan
svara anonymt och, i varje fall rent tekniskt skicka in flera svar. Man bör därför vara försiktig med att
basera långtgående slutsatser och beslut enbart på utfallet av dialogen. Som input till fortsatt
planeringsarbete duger dock inkomna svar gott.
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Deltagande i dialogen
Totalt antal inkomna svar på dialogen uppgår till 276 stycken. De har skickats in till kommunen med
hjälp av följande metoder:
•
•
•
•

206 svar via webbenkäten
34 svarstalonger inskickade med post
25 svarstalonger inskickade med post av skolklass 2B, Skogsängskolan inom ramen för arbete
med tema ”samhälle”.
Totalt 11 egna skrivelser från:
o BRF Säbyhus
o Pia Andersson
o Signaturen En hoppfull kommuninvånare
o Veronica & Carl Gustaf Vernersson
o Leif Backlund
o Lars Gauffin
o Anita Lillburn, Set Bornstein, Bror Gustaf Ramsey, Gunilla, Nuse, Inger Adenlöf, Bernt
Enö i en gemensam skrivelse
o Kristdemokraterna i Salems kommun
o Göte Rydell
o Svårtydbar signatur
o Zenita Otterud

De 11 egna skrivelserna är på 1-3 sidor per skrivelse och innehåller i huvudsak liknande synpunkter
som framkommit i enkäten. Skrivelserna besvaras eller behandlas därför inte var för sig i denna
redogörelse.
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Fråga 1. Vad är bra med förslaget?
Första frågan i dialogen löd: ”Vad är bra med förslaget?” Totalt har 243 svar inkommit på denna
fråga, vilket är nästan exakt lika många svar som inkommit på nästa fråga (Vad är mindre bra med
förslaget?) I 33 fall av totalt 276 svar har den svarande inte lämnat något svar på den här frågan.
Svaren på frågan är likartade. Merparten av dem som svarat på frågan anser det är bra att området
förnyas, rustas upp och utvecklas. En mycket stor del lyfter fram tillskapandet av nya bostäder som
något bra med förslaget. Ett stort antal svar lyfter fram det positiva med parken, gångstråk och
gröna ytor. Att det föreslås ett nytt medborgarhus lyfts också fram bland de främsta fördelarna och
förväntningarna beträffande innehållet är stora.
Nedan följer ett urval av inkomna synpunkter. Synpunkterna är så långt möjligt återgivna på det sätt
som den svarande skrivit dem. Det har i de flesta fall inkommit fler likartade svar men som av
utrymmesskäl inte återges här. Synpunkter har i en del fall grupperats tillsammans för att lättare
kunna kommentera svaren, men har i övrigt inte sorterats i någon speciell ordning.
Kommunens kommentar till svaren återges i kursiv stil.
Bostäder
• Det är bra att det byggs nya bostäder i Salem, med bra allmänna kommunikationer.
• Att det blir mer bostäder runt centrum och inte massa döda kontorsytor som skapar en otrygg
miljö på kvällar.
• 5 bilfria bostadskvarter med P-huset.
• Flera bostäder tillkommer så att fler kan få bo i Salems kommun.
• Mycket bra med bostäder och att det finns gott om gemenskapsutrymmen.
• Hoppas bara att det blir hyresrätter och inte bostadsrätter och att dessa har hyror som
ungdomar har råd med.
• Att det blir både hyres- och bostadsrätter är också bra.
• Jag tycker det är bra att ni utnyttjar Skyttorp till bostäder
Kommentar: Kommunen planerar för minst 30% hyresrätter och upp till 70% bostadsrätter
eller äganderättslägenheter. En av de tre exploatörer kommunen förhandlar med i detta
projekt är specialiserade på lägenheter riktade mot unga.
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Park och gångstråk
• Bra att man försöker skapa en helhet, den nya parken verkar trevlig.
• Bra med ett torg och mer park.
• Salemparken är en jättebra idé
• Bra att planera för gångstråk, grönområden och parker för att få en trevlig miljö i centrum.
Också bra att planera för dold parkering under mark.
• Att man har kvar den gröna lungan. Ambitionen att skapa småstadskänsla som är levande
dygnet runt är bra.
• Att det blir uppsnyggat kring Centrum, nuvarande yta mellan "gallerian" och
kommunkontoret är sorglig.
• Att det byggs ett utegym även i Salem centrum. Sen tycker jag även att det är bra att en ny
park byggs så att de små kan leka av sig.
• Bra att man inte tar skogsområden i anspråk till lägenhetsbyggen och att det byggs
lägenheter.
Medborgarhuset
• Bra att mindre fina byggnader som Murgrönan och kommunhuset rivs så att omgivningarna
kring centrum blir mer attraktiva.
• I det nya medborgarhus som planeras …. bör det planeras för en ungdomsgård.
• Det nya Medborgarhuset - där det nu säkert planeras och kommer att finnas lokal/lokaler
även för PRO och SPF för att ha till exempel styrelsemöten och plats för lite förvaring av
material.
• För medlemsmöten och filmvisning kommer det säkert en nyare funktionell lokal som
ersätter Murgrönan.
Kommentar: Målsättningen med nya medborgarhuset är det ska inrymma flera
verksamheter, t.ex. bibliotek, scen, möteslokaler och andra publika målpunkter. Exakt
innehåll kommer att utredas parallellt med att ny detaljplan för området tas fram.
Salems köpcentrum
• Först och främst behöver Salem ett nytt centrum där man vill vara.
• Synd att inte centrumbyggnaden får sig en uppfräschning, det hade behövts. Men vet att
centrumägarna och kommunen inte kunde enas.
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Övriga synpunkter om vad som är bra med förslaget
• Att det händer något i Salems centrum
• Mycket trevligt
• Vi anser att tanken på förtätning av området är bra. Salems centrum behöver ett lyft.
• Bra att man skapar ”stadsliknande” kärna
• Fler grönytor och planteringar och att plaskdammsparken bevaras.
• Salems trafikseparerade gång- och cykelvägar övergår till något som kallas gångfartsgator.
Ett vackert ord som väcker förhoppningar.
• Inte något
• Vet ej
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Fråga 2. Vad är mindre bra med förslaget?
Fråga 3. Något annat? (andra synpunkter på
förslaget)
Andra frågan i dialogen löd: ”Vad är mindre bra med förslaget?” och tredje frågan löd: ”Något
annat?” En genomgång av svaren visar att svaren på den tredje frågan i de flesta fall kan sorteras in
under samma rubrik som fråga två, dvs svaren syftar på saker som uppfattas som mindre bra.
Totalt har 241 svar inkommit på fråga 2. I 35 fall av totalt 276 svar har den svarande inte lämnat
något svar på fråga 2.
Till skillnad från svaren på fråga 1 är svaren på fråga 2 och 3 längre och berör oftare enskilda detaljer.
I och med att det är många detaljer som lyfts fram i svaren går det inte lika lätt som med fråga 1 att
lyfta fram saker som en stor eller mycket stor del av de svarande lyfter fram. Med det sagt går det
ändå att se några vanligt förekommande synpunkter. Det finns en oro för att bostadsbebyggelsen blir
av ”fel sort”. Det gäller både fysiska egenskaper som skala och arkitektur, liksom vilka sociala och
socioekonomiska konsekvenser som kan följa av de nya bostäderna. Ett betydande antal svar
innehåller synpunkter på dagens parkeringssituation och/eller farhågor för framtida
parkeringssituation. Ett annat område som berörs i ett betydande antal svar är nuvarande simhallen
och/eller önskemål om en ny simhall. Ett betydande antal svar handlar om olika synpunkter och
önskemål på köpcentrumet. De gäller både dess fysiska egenskaper, som utbudbud och service. Ett
mindre återkommande men ändå vanligt svar handlar om att vissa befintliga byggnader hellre ska
sparas än rivas liksom att den svarande i stort inte gillar förslaget.
På nästa sida och följande sidor följer ett urval av inkomna synpunkter. Synpunkterna är så långt
möjligt återgivna på det sätt som den svarande skrivit dem. Det har inkommit fler likartade svar men
som av utrymmesskäl inte återges här. Synpunkter har i en del fall grupperats tillsammans för att
lättare kunna kommentera svaren, men har i övrigt inte sorterats i någon speciell ordning.
Kommunens kommentar till svaren återges i kursiv stil.
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Bostäder
● Gör inte Salem till ett höghusområde, låt oss behålla den småstadskänsla som gjorde att vi
ville flytta hit från första början.
● Jag hoppas att bostadshusen får varierande höjd och varierande fasader trots att de sitter
ihop. Man bör skapa en känsla av småstadskvarter.
● Förslaget tar bort identiteten av Salem som till största delen är en lågbyggd kommun, att
anlägga så många höga hus mot Salems Centrum kommer att skärma av och dominera läget.
● Bygg gärna i lite mysigare stil än det nya i Rönninge, putsade fasader eller tom träfasader i lite
olika färger, ej mer oreange tegel! Skulle gärna se att det blev mysig småstad snarare än
futuristiskt grå/svart/silver.
● Om ni ska bygga nya bostäder där kommunhuset idag står, anser jag att det inte behöver
vara så högt så att det blir mer ljusinsläpp till centrumet.
Kommentar: En utgångspunkt för fortsatt planering är skapa en bostadsbebyggelse
som ger småstadskänsla. Det ska uppnås genom att i huvudsak begränsa antalet
våningar till 4+1 våning. I några fall kan topografin i området möjligen leda till att
enstaka hus kan vara 5-6 våningar och av samma skäl innehåller förslaget till
strukturplan även hus som är 3 våningar. Småstadskänsla skapas också genom att
planera för relativt små kvarter och att låta olika exploatörer bygga bostäderna. Det
ökar variationen i både arkitektur och fasadutformning.
●
●

Jag skulle vilja byta plats på bostadskvarteret med P-huset, så den intensiva trafikkorsningen
vid Skyttorpsvägen, inte påverkar bostäderna så mycket.
Vänd på kartan med Medborgarhuset/Bostadshuset. Bättre att kommunhuset syns från
vägen = skyltläge och bostadshuset dras in och undan från vägen = minskat buller
Kommentar: I detaljplaneringsarbetet görs rutinmässigt en noggrann genomlysning
av hur olika hus placeras bäst totalt sett.

●

Huset högst upp mot skyttorpsvägen ligger väl nära en väldigt livlig väg, trafik kan störa.
Kommentar: I detaljplaneringsarbetet genomförs utredningar för att säkerställa att
bullernivåer från, t.ex. trafik inte överskrider statligt uppsatta gränsvärden för god
boendemiljö.

●
●

Bostäderna bör vara till 75 % bostadsrätter annars får vi stora problem.
Det kommer bli mycket mer stök att blanda bostadsrätter och hyresrätter.
Kommentar: Kommunens målsättning är att det ska finnas både bostadsrätter och
hyresrätter i området. Därför planerar kommunen för minst 30% hyresrätter och upp
till 70% bostadsrätter (och eventuellt äganderättslägenheter).
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●
●

I skyttorpskvarteren bör affärslokaler rymmas mot torget för tex frisör, blomsterhandel etc
för att skapa variation. Man kan inte ha hur många cafeer som helst!
Glöm inte att planera för cykelförråd till alla bostäder, elcyklar vill gärna stå inomhus!
Kommentar: Kommunen kommer kräva av deltagande exploatörer att en del
bottenvåningar planeras så att de innehåller lokaler för annat än bostäder, t.ex.
lokaler för (kommersiella) verksamheter av olika slag, gemensamhetslokaler eller
cykelparkering. Det gäller framför allt i hus med fasader som gränsar till
huvudstråken i området.

●

Ta bort bostadskvarteret intill Medborgarhuset och bygg en attraktiv matvarukedja där, med
parkeringar runt om. Ex. Willys Supermercado.
Kommentar: Handelsutredningar som kommunen låtit göra visar att det inte finns
tillräckligt kundunderlag för fler matvaruaffärer. Det är därför inte motiverat att
kommunen avsätter del av sin mark för detta i Salems stadskärna. Det hindrar inte
att privata fastighetsägare i området kan göra en annan bedömning om vilket utbud
av service de vill erbjuda inom ramen för sin egen fastighet.

Medborgarhuset:

•
•
•

Ett medborgarhus låter jättetrevligt om det blir något mer än bara bibliotek och kommunhus.
Jag hoppas att det kommer att fyllas med en bredd av olika kulturyttringar, föreläsningar/
seminarier och möten mellan invånare och kommun (direktdemokrati).
Jag önskar att de ska finnas någon lokal som vi medborgare kan hyra för privatbruk vid fest
och större kalas.

Jag tycker att kaffet i medborgarhuset bör vara i anslutning till nya Salemsparken så man kan
fika och hämta fika och glas när man är i parken.
Kommentar: Målsättningen med nya medborgarhuset är det ska inrymma flera
verksamheter, t.ex. bibliotek, scen, möteslokaler och andra publika målpunkter. Exakt
innehåll kommer att utredas parallellt med att ny detaljplan för området tas fram.
Placeringen av medborgarhuset vid nya parken är vald bland annat för att skapa ett samspel
mellan huset och parken och de verksamheter som kan pågå på respektive plats.

•

Medborgarhuset ser litet ut. Ska det innehålla både kultur och kommunhus?
Kommentar: Tanken i förslaget är att byggnaden med medborgarhuset också innehåller
kommunens administration, dvs den som idag finns i kommunalhuset. Ytan som finns i
medborgarhuset avsedd för kultur, scen, möten mm motsvarar den yta som idag finns i
Murgrönan. Ytan för kommunal administration är mindre än i nuvarande kommunalhus,
främst beroende på att ytorna i det senare inte går att utnyttja lika rationellt som i ett
nybyggt hus.
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•
•

Behåll Murgrönan, det behövs lokaler utöver Medborgarhuset
Behåll kommunhuset
Kommentar: Det kommer inte finnas ekonomiska förutsättningar för kommunen att driva
både ett nytt medborgarhus och samtidigt behålla Murgrönan eller befintliga
kommunalhuset. Det är också så att både Murgrönan och befintliga kommunalhuset inom en
relativ snar framtid behöver omfattande renoveringsåtgärder för att vara fortsatt
användbara.

Park & gångstråk
● I Salemsparken bör en yta avsättas för bollspel av enklare slag som vollyboll, badminton och
boule på sommaren och skridskois på vintern. I parken ska man kunna ha framträdanden av
musik och kunna ordna loppisar mm. Ta vara på solen med utomhusserveringar.
● Hoppas det kommer finnas mycket olika saker att göra på lekparken. Har länge efterfrågat en
samlingsplats för barn. Salems nuvarande lekparker är små och tråkiga.
● Ambitionen om en park är bra, men det kommer nog vara den minsta park som finns och
svår att se att den ens skulle kunna rymma en Sven.
● Ta inte bort Säbyskolans möjlighet till utomhusidrott på bollplanen eller i närområdet.
Kommentar: Målsättningen är parken ska inrymma flera olika verksamheter, Exakt
innehåll kommer att utredas parallellt med att ny detaljplan för området tas fram.
Dock kommer inte utomhusidrotter som kräver stora utrymmen, t.ex. fotboll att
rymmas i parken. Istället hänvisas för den nya bollplan med konstgräs som anläggs
vid skolan i Fågelsången.
●

Ser ingen naturlig gångväg genom parken bortåt nya skolan.
Kommentar: Det kommer finnas ett gångstråk genom hela parken och som går under
befintliga bron vid Säbytorgsvägen och vidare bort mot nya skolan i Fågelsången.

Trafik
● Trafikljuskorsning istället för rondell, bli bättre flöde med rondell.
● Det bör vara en cirkulationsplats vid infarten till Fågelsången och den nuvarande
parkeringen.
● Trafiken till och från parkeringen och nya skolan kommer att öka. Det skulle nog vara klokt
bygga en cirkulationsplats i korsningen.
Kommentar: I samband med framtagandet av förslaget till strukturplan har tre
trafikkonsultfirmor var för sig gjort preliminära bedömningar av hur framtida
trafikflödet i den aktuella korsningen löses bäst. Alla har kommit fram till att lösning
med trafikljus ger bäst flöde och samtidigt högst säkerhet för gående och cyklister. En
rondell bedöms inte ge bättre resultat, tar betydligt mer utrymme i anspråk och
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skulle inkräkta på mark som kommunen inte äger, kostar betydligt mer att anlägga
och är mindre säkert för gående och cyklister. Oavsett de slutsatserna så görs i
detaljplaneringsarbetet rutinmässigt en noggrann genomlysning av hur trafikflöden
på denna plats och i området i övrigt löses bäst totalt sett.

●

Det är oklart hur man åker för att komma till ishallen i förslaget. Jag antar att man tänker sig
en annan väg än genom entren till ishallen och medborgarhuset för det blir en oskön grej om
det ska åka bilar däremellan.
Kommentar: I strukturplaneförslaget går trafiken till och från ishallen över torget
mellan simhallen och medborgarhuset. Det är inte en optimal lösning och det
kommer studeras närmare i kommande detaljplanearbete om det går att lösa
tillfarten på annat sätt.

Parkering
● Till bostäderna som byggs där Kommunalhuset och Murgrönan ligger idag saknas det en
planerad parkering.
Kommentar: Hur parkeringsbehovet ska lösas för de bostadskvarteren utreds
närmare i detaljplaneskedet. En möjlig lösning är att boendeparkering för de nämnda
kvarteren löses i garage under de aktuella kvarteren.
●

Bostäderna borde vara byggda på p-husen så man kan plantera mer grönska och att det finns
möjlighet för de boende att odla.
Kommentar: Boendeparkering i kvarteren vid Murgrönan, f.d. kommunalhuset och
på bollplanen kommer finnas i garage under bostadshusen och medborgarhuset. En
målsättning för Skyttorpskvarteren är att göra det så bilfritt och grönt som möjligt.
Därför är utgångspunkten där ett gemensamt parkeringshus för boendeparkering.
Förslaget bygger vidare på helt eller delvis slutna kvarter vilket skapar skyddade
gårdar för de boende och möjlighet till t.ex. odling.

●
●
●
●

Den befintliga centrumparkeringen är för liten redan idag vid vissa tider. Invånare i Salems
kommun kommer alltid ha behov av kommunikation med egen bil!
För liten parkering och det tråkiga köpcentrumet blir kvar
Ser inte att parkeringsytan med platser utökats trots att behovet ökar. Det behövs nog
P-garage?
Det viktigaste för ett levande centrum är att det finns parkeringsplatser för de som vill handla
och de som bor i området. Idag tar kommunens personal upp måånga platser...
Kommentar: Nuvarande kundparkering utanför köpcentrum tillhör köpcentrumets
ägare och de har därför bestämmanderätten över hur den parkeringsplatsen bäst
disponeras. För att avlasta kundparkeringen planerar kommunen att låta bygga
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omkring 80 besöksparkering-platser i ett parkeringsgarage under det planerade
medborgarhuset. De 38 platser kommunen idag äger i raden närmast bollplanen
försvinner när ny bebyggelse uppförs men kompenseras alltså med råge av de
omkring 80 platser som planeras.

•

Nuvarande parkeringsplats verkar bli kvar och den fungerar inte så bra idag, flödet fungerar
inte. När kommer och svänger in och vill komma in första vänster är det ofta kö och bilar står
i vägen vilket i sin tur göra att det blir kö ut på Säbytorgsvägen. Vore bättre med skilda utoch infarter.
Kommentar: Utformningen av In-och utfarten från själva parkeringen och vidare ut på
Säbytorgsvägen behöver planeras om. Den typen av analys görs rutinmässigt i samband med
att en ny detaljplan arbetas fram.

Salems köpcentrum
● Jag hade hoppats på en utbyggnad/modernisering av själva centrum med en övertäckning av
parkering, stor yta som skulle kunna gå till nya butiker men även bostäder.
● Att inte centrum uppdateras samtidigt.
● Butiksutbudet behöver breddas.
● Jag anser att man även behöver göra det mer trevligt utanför centrumet, Kinakrogen och den
nya bostadsrätten.
● Centrum behöver kanske mindre lokaler för småföretagare. De behöver piffas upp lite. Börjar
bli gammalt nu.
Kommentar: Köpcentrumet är i privat ägo och kommunen varken kan eller har kompetens att
bestämmande inflytande över vilka verksamheter som ska finnas där. Kommunen har under
flera år fört samtal med ägarna till köpcentrumet om att tillsammans driva arbetet med
Salems stadskärna. Det inte gått att nå en överenskommelse som är ekonomiskt, juridiskt
eller praktiskt acceptabel för bägge parter. Kommunstyrelsen har därför beslutat att gå
vidare med planering av den mark som kommunen förfogar över. Uppstår nya
förutsättningar längre fram är kommunen öppna för nya samtal.
•

Med så många nya invånare behöver vårdcentralen säkert också större lokaler.
Kommentar: Kommunen har kontakt med ägaren till den fastighet där vårdcentralen ligger.
(Det är inte samma ägare av fastigheten med vårdcentralen, m.m. som det är till
köpcentrum.)
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Simhallen och idrottshallen
● Om ni ska bygga ett medborgarhus anser jag att ni även ska riva simhallen och lägga till den i
medborgarhuset.
● Bygg ny multihall + ungdomsgård, eller ny simhall + ungdomsgård
● Varför behålla Säby sporthall och Säbyskolan?
● Saknas plan för att även inkludera ny sim- och sporthall. Nuvarande simhall är i mycket dåligt
skick. Mögligt, slitet och skitigt.
● Då simhallen idag är i behov av stor upprustning och det kostar för mycket för att rusta upp
så istället för att lägga till det i den nya byggnaden av medborgarhuset.
● Medley borde totalrenoveras, både gym och simhall. Man borde lägga till en bebispool
också.
Kommentar: Det har aldrig varit kommunens avsikt att simhallen, idrottshallen eller skolan
ska ingå i projektet. Utvecklingen av Salems stadskärna kommer bli det mest omfattande och
samtidigt komplexa nybyggnadsprojektet i kommunen på många decennier.
Kommunstyrelsen har därför valt att avgränsa vilka områden som ska inkluderas i det här
skedet. Det hindrar inte att de nämnda byggnaderna kan ingå i ett nytt utvecklingsskede
längre fram.
Kommunstyrelsen har också i en separat process bedömt att nybyggnation av ett nytt bad för
närvarande är uteslutet med hänsyn till kommunens och skattebetalarnas ekonomi.
Kostnaden för att bygga nytt bedöms vara mångdubbelt högre än att renovera. Effekten av
en högre byggkostnad är inte bara en stor engångsinvestering. Den för också med sig årligen
återkommande kostnader för avskrivningar och räntor, vilka måste betalas via kommunens
driftbudget.
Kommunstyrelsen har därför avsatt medel i budgeten för år 2021 att ta fram en projektering
för en renovering av nuvarande simhall. En projektering innebär en detaljerad analys av
tekniska och ekonomiska förutsättningar och planering för en renovering. Själva beslutet om
renovering tas i särskild ordning när projekteringen föreligger.
Övriga synpunkter om vad som är mindre bra
• För stort och för mycket
• Vet ej
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§ XX

KS/2020:213

Avfallsplan 2021-2030

Kommuner har en skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. För att beskriva hur
detta ska gå till upprättar varje kommun en renhållningsordning som innefattar avfallsplan
och renhållningsföreskrifter. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige.
I samarbete med SRV och övriga ägarkommuner har ett gemensamt arbete genomförts med
att ta fram ett förslag till Avfallsplan 2021-2030. Avfallsplanen ska i kombination med bolaget
SRV:s verksamhet borga för att avfallshanteringen hanteras på ett rationell och framsynt sätt
för kommunens räkning. Parallellt med detta ärende framläggs därför ett ärende som
beskriver SRV:s roll och koppling till avfallsplanens genomförande.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 74/2021

Kommunfullmäktige beslutar att anta Avfallsplanen för Salems kommun 2021-2030.
______________________
Delges:
SRV återvinning
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 74

KS/2020:213 - 450

Avfallsplan 2021-2030
Kommuner har en skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. För att beskriva hur
detta ska gå till upprättar varje kommun en renhållningsordning som innefattar avfallsplan
och renhållningsföreskrifter. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige.
I samarbete med SRV och övriga ägarkommuner har ett gemensamt arbete genomförts med
att ta fram ett förslag till Avfallsplan 2021-2030. Avfallsplanen ska i kombination med bolaget
SRV:s verksamhet borga för att avfallshanteringen hanteras på ett rationell och framsynt sätt
för kommunens räkning. Parallellt med detta ärende framläggs därför ett ärende som
beskriver SRV:s roll och koppling till avfallsplanens genomförande.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Avfallsplanen för Salems kommun
2021-2030.
______________________
Delges:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

Kommunstyrelsen

Ny avfallsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Avfallsplanen för Salems
kommun 2021-2030.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner har en skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll samt
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. För att
beskriva hur detta ska gå till upprättar varje kommun en renhållningsordning som
innefattar avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Planen ska beslutas av
kommunfullmäktige.
I samarbete med SRV och övriga ägarkommuner har ett gemensamt arbete genomförts
med att ta fram ett förslag till Avfallsplan 2021-2030. Avfallsplanen ska i kombination med
bolaget SRV:s verksamhet borga för att avfallshanteringen hanteras på ett rationell och
framsynt sätt för kommunens räkning. Parallellt med detta ärende framläggs därför ett
ärende som beskriver SRV:s roll och koppling till avfallsplanens genomförande.

Ärendet
Nedan följer en beskrivning av ärendet i tre delar:
●
●
●

Det formella regelverk som finns kopplat till avfallsplanen
Vår arbetsprocess och avfallsplanens koppling till SRV:s uppgift och dess reglering
genom nya ägardirektiv
En kortfattat beskrivning av avfallsplanens innehåll och disposition.

Regelverk avseende avfallsplan
Enligt 5 kap. 41 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning med avfallsplan i varje
kommun. Det är kommunen som är ansvarig för att ta fram den avfallsplanen.
I bl.a Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) specificeras vad avfallsplanen ska
innehålla. Där framgår bl.a att följande ska innefattas:
1. Syfte, mål, åtgärder och styrmedel
● Syftet med planen ska beskrivas.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-16
Dnr KS/2020:213
2 av 4
●
●
●
●

●
●

Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och
hantera det avfall som kommunen ansvarar för.
För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla
mål och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i den
utsträckning som kommunen kan påverka detta.
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och
begränsa nedskräpning.
Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen,
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. Mål och
åtgärder ska syfta till att avfallet hanteras enligt avfallshierarkin i enlighet
med 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 § miljöbalken.
Avfallsplanen ska innehålla en redogörelse för de styrmedel som
kommunen planerar att använda för att uppnå målen och genomföra
åtgärderna.
Avfallsplanen ska beskriva hur målen och åtgärderna kommer att följas
upp.

2. Framtida insamlingssystem och anläggningar
● Behovsbedömning av nya anläggningar och förändring eller nedläggning
av gamla sådana - samt ekonomiska frågor kopplade till detta.
● Hur behov av platser för avfallsanläggningar tillgodoses, etc.
3. Beskrivning av nuläget
● Kommunens förhållanden, avfallsmäng och sammansättning.
● Uppgift om avfall som kommunen inte ansvarar för.
● Uppgifter om anläggningar som behövs för att förebygga och hantera
avfall.
● Hur mål och åtgärder i tidigare avfallsplan följts upp och resultatet från
den uppföljningen.
4. Nedlagda deponier
● Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. För varje
nedlagd deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för
människors hälsa och miljön redovisas. För de nedlagda deponier där
kommunen har varit verksamhetsutövare ska planen även innehålla
uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga
olägenheter för människors hälsa och miljön.
5. Samråd och miljöbedömning
● Uppgifter om samråd lämnas.
● Uppgifter om strategisk miljöbedömning eller beslut i fråga om
miljöpåverkan.
● Uppgift om vilka kommunala funktioner som medverkat vid framtagning
av planen.
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6. Lämnande av information till hushållen
● Kommunen ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande
åtgärder.
Vår arbetsprocess och koppling till ägardirektiv SRV
Den nya avfallsplanen har framtagits gemensamt för samtliga SRV:s ägarkommuner.
Avfallsplanens innehåll tar sin avstamp i bl.a Agenda 2030, EU:s direktiv om
avfallshantering och handlingsplan för cirkulär ekonomi samt de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen och den nationella avfallsplanen. Den täcker de i stort
de områden som ovan beskrivs som ett krav sprunget ur Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2020:6). Planen täcker därmed fler aspekter av avfallsfrågan än tidigare sådan och
kommunerna förväntas ta en mer aktiv roll i bla det förebyggande arbetet och arbetet
med återbruk. Planen har varit ute på samråd och utställning hos respektive kommun.
Sent i Salems kommuns beredning av ärendet har till det politiska forumet klargjorts att
avfallsplanens målsättningar är ambitiösa och att kommunens ansvarsroll ytterligare
betonats. Det är olyckligt att förvaltningen inte i ett tidigare skede involverat den politiska
församlingen i framtagandet av avfallsplanen för att på så sätt i god tid få en bättre
styrning utifrån det politiska perspektivet på planen och dess målsättningar. Resultatet av
det har blivit att det i det politiska forumet, sent, framkommit farhågor avseende att SRV
inte fullt ut får som sin uppgift att hantera avfallsplanens krav och förväntningar - vilket
lämnar kommunen utan verktyg för genomlevande av planen. Förvaltningen tar lärdomen
att Salems politiska forum framledes ska involveras betydligt tidigare vid framtagande av
nya avfallsplaner.
Genom det förslag till ägardirektiv som nu parallellt med detta ärende ligger framme för
beslut anser kommunstyrelseförvaltningen att kommunen får ett sådant verktyg för
realiserande av avfallsplanen. Ägardirektivet ger SRV i uppdrag att genomföra
ägarkommunernas miljöpolitik inom avfallsområdet, vilket innefattar att genomföra
ägarkommunernas avfallsplaner. Bolaget kan också ges uppdrag av mer avgränsad
och/eller kortare karaktär. Kommunerna har därmed genom ägardirektiv möjlighet att
med SRV som redskap realisera avfallsplanens intentioner. Förvaltningen anser därmed
att avfallsplanen i dess föreslagna skick kan tillstyrkas.
Kortfattad beskrivning av disposition och innehåll i föreslagen avfallsplan
Avfallsplanen är uppdelad i fem delar:
1.
2.
3.
4.
5.

Mål, åtgärder och uppföljning
Nulägesbeskrivning
Nedlagda deponier
Miljökonsekvensbeskrivning
Uppföljning av avfallsplan 2011-2019

På så vis följer innehållet Naturvårdsverkets föreskrifter, vilka har beskrivits ovan. I det
följande beskrivs kort innehållet i respektive del av avfallsplanen.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-16
Dnr KS/2020:213
4 av 4
Del 1 beskriver att avfallsplanen ska genomsyras av klimatsmarta val och effektiv logistik.
Den relaterar till EU:s avfallshierarki och lägger därmed mer tyngd på på bl.a. cirkulär
ekonomi, återbruk och nedskräpning. Kommunikation och samverkan är medel för
måluppfyllnad som lyfts fram. Del 1 innehåller också en läsanvisning till avfallsplanen i
dess helhet. I denna del finns också ett antal resultatmål beskrivna. Det leder alltför långt
att återge dessa i denna tjänsteskrivelse - de finns tydligt att läsa i dokumentet.
Del 2 beskriver hur SRV:s kommuner valt att organisera sitt avfallsarbete och vilka
avfallsmängder som finns idag. Där redogörs också kort för kommunernas
befolkningsutveckling samt vilka avfallsanläggningar som finns
Del 3 beskriver vilka deponier som finns i kommunerna samt den information som finns
kring dem, inkl ev gjorda riskbedömningar. Detta som en kompletterande bild till mål 6 i
del 1 som bl a handlar om deponier och behov av riskinventering av dessa.
Del 4 beskriver den miljökonsekvensbedömning som är gjord baserat på föreslagen
avfallsplan. Sammanfattningsvis bedöms avfallsplanen ligga i linje med hållbar utveckling
och ansluter till de nationella miljömålen samt till de globala målen.
Del 5 innehåller en uppföljning av avfallsplan 2011-2019. Där redogörs för de
målområden som förevarit och vilka mål som nåtts eller ej. Sammanfattningsvis har 4 av 9
mål nåtts helt - andra har inte nåtts ända fram.
Avslutande kommentarer
Föreliggande plan synes ligga i linje med de formaliakrav som föreligger för en avfallsplan.
Målen är satta på de områden och med den ambition som internationella och nationella
har på området. Genom SRV:s nya ägardirektiv får kommunerna en förbättrad möjlighet
att genom SRV:s försorg realisera avfallsplanen.
KSF:s rekommendation är därför att föreliggande förslag till avfallsplan, tillsammans med
förslag till nya ägardirektiv för SRV, antas av Salems kommunfullmäktige.

Finansiering
Det finns idag inga identifierade kostnader förknippade med avfallsplanen. Så långt
möjligt anser förvaltningen att SRV inom befintlig taxa ska realisera planens intentioner men det kan inte utesluta att enskilda aktiviteter kräver tilläggsfinansiering genom
justering av taxan eller andra tillskott från ägarkommunerna. Detta får utredas och
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Avfallsföreskrifter för Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nynäshamn och Salems kommuner -

Slutlig förslagshandling
INLEDNING
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska alla kommuner ha antagna avfallsföreskrifter och en avfallsplan.
Alla bestämmelser i dessa föreskrifter avseende hushållsavfall, gäller även för annat avfall, som omfattas av
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga jämförligt avfall från verksamheter, slam från
små avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare och bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet. Bestämmelser i dessa föreskrifter avseende hushållsavfall, gäller endast för sådant
hushållsavfall som kommunen ansvarar för. I avfallsföreskrifterna kan fastighetsinnehavare och
verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna innehåller
bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen
(2020:614) meddelar kommunfullmäktige i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn respektive Salems
kommuner dessa föreskrifter för avfallshantering.
I föreskrifterna används samma definitioner som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. För de begrepp
som används och där definition saknas i 15 kap. miljöbalken definieras begreppet i bilaga 1, Ordlista, se till
exempel begreppet hushållsavfall.

ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
1 § Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att transportera avfall som omfattas av kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken till behandlingsanläggning samt för att informera om de insamlingssystem som finns i kommunen.
Kommunen ansvarar inte för avfall som enligt lag ska samlas in och tas om hand av producenter.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens avfallstaxa.
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt dessa föreskrifter utförs av kommunens
tillsynsansvariga nämnd och annan ansvarig nämnd/organisation.
SRV återvinning AB, nedan kallat SRV, har kommunens uppdrag att samla in och hantera det avfall som ingår i
kommunens avfallsansvar, enligt första stycket.
Fakturering av avfallsavgiften sker av SRV på uppdrag av kommunen.

2 § Fastighetsinnehavarens ansvar
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att
• beställa de behållare och det hämtningsintervall som motsvarar fastighetens behov och överensstämmer med
tjänster enligt kommunens avfallstaxa.
• meddela SRV om ägandeförhållandena förändras.
• informera de boende och de som bedriver verksamhet inom fastigheten om reglerna i dessa föreskrifter och
se till att dessa efterlevs.
• ge de boende och de som bedriver verksamhet inom fastigheten möjlighet att sortera ut avfall i de avfallsslag
som krävs enligt denna föreskrift.
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3 § Avfallslämnarens ansvar
Avfallslämnaren ansvarar för att allt avfall hanteras så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och för
miljön.
Avfallslämnare är samtliga hushåll samt verksamheter i kommunen som ska göra sig av med hushållsavfall.
Avfallslämnaren ansvarar för att lämna hushållsavfall till SRV. Hushållsavfallet ska vara sorterat enligt 5-13 §§.
Kvaliteten på avfallet kan kontrolleras vid hämtningen. Är avfallet felaktigt sorterat eller hanterat kan
fastighetsinnehavaren behöva betala en extra avgift.
Hushållsavfall ska transporteras av SRV, eller av entreprenör som SRV anlitar, från fastigheten. Hushåll får själv
transportera grovavfall och farligt avfall från hushållet till återvinningscentral. All övrig transport av
hushållsavfall från fastighet ska utföras genom SRV:s försorg.
Den som bedriver yrkesmässig verksamhet vilken ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska säkerställa att
transport och omhändertagande sker enligt gällande lagstiftning.

4 § Producentansvar
Det finns producentansvar för förpackningar, däck, elektronik, batterier, läkemedel och radioaktiva strålkällor
samt bilar. Detta innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för
återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att uppfylla sitt ansvar har producenterna bildat
branschbolag, nedan kallat producentorganisation, som administrerar insamling och återvinning. Vilka
avfallsslag som omfattas av producentansvar kan ändras genom nya förordningar.
Producenter samt importörer av förpackningar ansvarar för fastighetsnära insamling samt underhåll, tömning och
städning på återvinningsstationer.
Kommunen ansvarar för att medverka i samråd med producentorganisation för att lokalisera lämplig mark för
insamlingssystem för förpackningar. Kommunen ansvarar för att informera hushåll om skyldigheten att sortera
ut förpackningar, om hur insamlingen går till, om hur hushållen kan bidra till ökat materialutnyttjande och om de
återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig
nämnd ansvarar för att bedriva tillsyn mot fastighetsinnehavare som inte har giltiga skäl att avböja borttransport
från fastigheten, enligt 3 kap. 4a § avfallsförordningen (2020:614).

AVFALLSSLAG, SORTERING
5 § Matavfall
Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Det
kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att olägenhet inte ska uppstå.
SRV ger fastighetsinnehavare till enbostadshus och fritidshus möjlighet att sortera ut matavfall för biologisk
behandling. SRV ger fastighetsinnehavare till flerbostadshus möjlighet att erbjuda sina hushåll att sortera ut
matavfall för biologisk behandling.
Den fastighetsinnehavare som har valt tjänsten separat utsortering av matavfall ska aktivt erbjuda
matavfallsinsamling till sina hyresgäster och matavfall ska läggas i behållaren för matavfall medan den som inte
har tjänsten lägger matavfallet i behållaren för restavfall.

6A § Avfall under producentansvar
Förpackningar av papper, metall, hårdplast, mjukplast, färgat och ofärgat glas ska lämnas i insamlingssystem
som anvisas av producentorganisationen, till exempel vid fastighet, vid en återvinningsstation eller på annan
anvisad plats.
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Kyl och frys (av hushållsmodell) ska förvaras skilt från annat avfall så att det kan omhändertas separat.
Hämtning av kyl och frys kan beställas av SRV eller lämnas till någon av SRV:s återvinningscentraler eller
någon annan plats som producentorganisationen anvisar.
Läkemedel från hushåll ska lämnas till ett apotek. Tomma förpackningar lämnas vid producentorganisationens
återvinningsstationer, någon av SRV:s återvinningscentraler eller på någon annan anvisad plats.
Bildäck utan fälg ska lämnas där däckproducenten anvisar plats. Bildäck med fälg kan lämnas på någon av
SRV:s återvinningscentraler eller på av däckproducenten anvisad plats.

6B § Returpapper
Returpapper ska lämnas i insamlingssystem som anvisas, eller erbjuds, av kommunen, till exempel vid en
återvinningsstation, vid fastighet, eller på annan anvisad plats.

7A § Grovavfall
Till grovavfall räknas bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall och övrigt grovavfall. Grovavfall är
hushållsavfall som är tungt och/eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att
samla in tillsammans med restavfall i kärl eller annan behållare. Exempel på andra egenskaper är att avfallet inte
är brännbart och därför inte bör kastas tillsammans med restavfall. Övrigt grovavfall är till exempel möbler,
cyklar, stekpannor och skidor.
Oönskade men funktionella produkter kan lämnas för återanvändning antingen till verksamheter som säljer
återanvända produkter eller på SRV:s återvinningscentraler där samarbeten finns med någon verksamhet med
återanvända produkter.
Övrigt återvinningsbart material som metallskrot, rent trä, jord och sten från hushållen ska lämnas vid någon av
SRV:s återvinningscentraler eller på någon annan plats som SRV anvisar.
Enskilda hushåll kan lämna grovavfall på någon av SRVs återvinningscentraler eller annan plats som SRV
anvisar. Grovavfall ska sorteras enligt SRVs anvisningar.
Större mängder, mer än 3 kubikmeter, ska lämnas till SRV:s återvinningsanläggning Sofielund i Huddinge
kommun eller annan plats som SRV anvisar.
SRV kan även hämta grovavfall mot en extra avgift. I skärgården sker hämtning på anvisade platser.
Den som äger ett flerbostadshus ska säkerställa möjlighet till sortering samt säkerställa regelbunden hämtning av
grovavfall i anslutning till fastigheten. Vid nybyggnation ska ett separat utrymme för övrigt grovavfall
säkerställas, se även paragraf om bygg- och rivningsavfall nedan. Som ett komplement till den fastighetsnära
grovavfallssorteringen kan hushåll boende i flerbostadshus även nyttja återvinningscentralerna.
Verksamheter lämnar sitt grovavfall primärt vid SRV:s återvinningsanläggning vid Sofielund i Huddinge
kommun. Verksamheter har även möjlighet att lämna mindre mängder vid någon av SRV:s återvinningscentraler
mot en kostnad.
SRV övertar äganderätten till det grovavfall som lämnas på avsedd plats i anslutning till hushållet alternativt vid
någon av SRV:s återvinningscentraler.

Error! Reference source not found. B § Särskilt om bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall kan lämnas vid SRV:s återvinningsanläggning vid Sofielund eller annan
återvinningsanläggning. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall kan även lämnas vid någon av SRV:s
återvinningscentraler. SRV kan även hämta bygg- och rivningsavfall mot en extra avgift. I skärgården sker
hämtning på anvisade platser.
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras så att minst farligt avfall, förpackningsmaterial, plast, glas, metall,
mineralfraktioner och trä hålls isär.
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Vid nybyggnation ska utrymme för grovavfall i flerbostadshus, om möjligt, dimensioneras för att även bygg- och
rivningsavfall från boendes egenhändiga renoveringar ska kunna sorteras. Dimensioneringen beror på hur
mycket och ofta det bedöms uppstå sådant avfall. Vid behov ska tillfälliga containrar beställas när bygg- och
rivningsavfall uppstår.

Error! Reference source not found. C § Särskilt om trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall kan lämnas på någon av SRVs återvinningscentraler eller på annan plats som kommunen eller
SRV anvisar. Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan till
kommunen. Det är inte tillåtet att tippa trädgårdsavfall utanför sin egen fastighet.
Invasiva växter, till exempel parkslide, jätteloka och gul skunkkalla, ska hanteras separat och förpackas väl vid
transport för att undvika spridning. Lämning av invasiva växter ska aviseras i förväg och avlämnas på SRV:s
återvinningsanläggning Sofielund. Information om aktuella invasiva växter finns på SRV:s hemsida.

8 § Farligt avfall

Farligt avfall är sådant hushållsavfall som på grund av sina egenskaper riskerar att skada människor eller miljö.
Vad som ska betecknas som farligt avfall framgår i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).
Farligt avfall ska separeras från annat avfall och lämnas till någon av SRVs återvinningscentraler eller till någon
annan plats som SRV anvisar. Farligt avfall får inte hällas ut i avloppet. När avfallet lämnas ska det vara
förpackat så att det lätt kan hanteras och lagras. Förpackningen ska vara märkt med mängd och innehåll. Olika
typer av farligt avfall får inte blandas. För transport av farligt avfall från yrkesmässig verksamhet gäller särskilda
bestämmelser i avfallsförordningen.
Elavfall, till exempel ljuskällor, datorer, TV-apparater, hårtorkar och mobiltelefoner som omfattas av
producentansvar, ska hushållen lämna på någon av SRV:s återvinningscentraler eller på någon annan plats som
producentorganisationen anvisar.
Småbatterier som väger under tre kilo lämnas i batteriholkar på någon av SRV:s återvinningscentraler, till
återförsäljaren eller på någon annan plats som kommunen/SRV anvisar. Kasserade varor med inbyggda batterier
ska lämnas till den som säljer varorna eller på den plats som kommunen/SRV anvisar. Bilbatterier och andra
större startbatterier lämnas till återförsäljare eller på den plats som kommunen/SRV anvisar.
För explosivt avfall som ammunition, vapen och granater ska polisen kontaktas. Nödraketer och nödbloss samt
fyrverkerier och smällare återlämnas till återförsäljare alternativt kontaktas polisen.
Påfyllningsbara tryckbehållare; gasflaskor, gasolflaskor, kolsyrebehållare, brandsläckare och andra typer av
tryckbehållare, ska återlämnas till återförsäljare.
Förbrukade sprutor och kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av, och lämnas till, apoteken.

9 § Restavfall
Restavfall är det brännbara avfall som är kvar efter utsortering av matavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall
och farligt avfall. Restavfall kan innehålla matavfall om matavfallet inte sorterats ut.
Restavfall sorteras i avsedda kärl, fack eller annan behållare avsedd för restavfall.

10 § Latrin
Fastighets- eller nyttjanderättsinnehavaren ska förvara latrin i en av SRV godkänd behållare, vilken ska förslutas
innan SRV hämtar den. Behållaren ska lämnas på angiven plats. Fastighets- eller nyttjanderättsinnehavare ska
sätta av SRV tillhandahållen etikett på latrinkärlet vilken anger fastighetsbeteckning samt datum.

11 § Fosforfiltermaterial
Fosforfiltermaterial från fosforfällor kopplade till små/enskilda avloppsanläggningar ska omhändertas av
SRV. Fosforbehållaren ska förvaras lättillgängligt och behållaren ska vara lätt att öppna och lyfta ur. Det
filtermaterial som SRV hämtar ska vara tillräckligt avvattnad.
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Finns det särskilda skäl och en godkänd anläggning får filtermaterial från fosforfällan användas på den egna
fastigheten.

12 § Fett
Storkök, restauranger och liknande verksamheter som hanterar livsmedel ska säkerställa att fett i avloppsvattnet
samlas upp i en tillräckligt dimensionerad fettavskiljare. Annat överblivet matfett och frityroljor ska samlas upp i
behållare som lämnas för återvinning. Behållare som lämnas för materialåtervinning får lämnas till annan
mottagare än SRV.
Fettavskiljare ska vara lätta att öppna vid tömningstillfället och anslutningspunkt för tömning ska inte vara
övertäckt.
För hushåll ska matfetter och frityroljor förvaras i behållare med tätslutande lock. Mindre mängder (upp till 1
liter) får läggas i behållare för restavfall, om hantering av avfallet kan ske utan att emballaget går sönder. Större
mängder matfett eller frityroljor ska lämnas in på återvinningscentral eller på annan plats som SRV anvisar.

13 § Övrigt
Döda sällskapsdjur skickas till en djurkyrkogård som har tillstånd att ta emot dem, eller till en godkänd
förbränningsanläggning. Små sällskapsdjur, till exempel katter, hundar, burfåglar och marsvin, kan grävas ner på
den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

HÄMTSTÄLLE
14 a § Behållare och skötsel
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att använda avfallsbehållare och eventuella påsar
som anges i gällande avfallstaxa.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska rengöra avfallsbehållaren när det behövs.

Error! Reference source not found. b § Fyllnadsgrad, vikt och emballering
Behållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta och den får inte fyllas med annat avfall än den är
avsedd för.
Maxvikt för enfackade kärl för restavfall eller matavfall är 66 kg för 660-literskärl och 40 kg för 140 liter – 370
liter kärl. Maxvikt för säck är 15 kg.
Hushållsavfall ska vara väl emballerat. Föremål som riskerar att vålla skär- eller stickskada ska förpackas så att
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet elimineras.
Överfull eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt emballerade, stickande eller
skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om.

Error! Reference source not found. c § Uppställningsplats
Avfallsbehållare ska vid tömningstillfället vara uppställd vid fastighetsgräns eller den plats som kommunen
anvisat, på följande sätt:
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området ovanför behållaren ska vara helt fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.
kärl ska vara utställda på anvisad hämtningsplats från klockan 06.00 tömningsdagen.

För enbostadshus samt fritidshus gäller också att avfallsbehållaren vid tömningstillfället ska vara uppställd vid
fastighetsgräns eller den plats som kommunen anvisat, på följande sätt:




kärlen ska stå på gatunivå.
kärlen ska stå som längst 1,5 meter från körbar väg.
fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter.

Om behållaren inte är tillgänglig eller om avfallet är felaktigt sorterat/hanterat vid planerad hämtning sker
hämtning efter att felet har åtgärdats, antingen vid nästa ordinarie hämtning eller, efter beställning, genom en
extra hämtning mot avgift.

Error! Reference source not found. d § Särskilt om hämtställe för slam
På den fastighet där en eller flera små/enskilda avloppsanläggningar finns ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren märka upp tömningsplatsen så att den är tydlig. Marken intill tömningsplatsen ska vara
röjd från växtlighet. Små/enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför den egna fastigheten ska vara märkt
med fastighetsbeteckning och adress.
Små/enskilda avloppsanläggningar ska vara lätta att öppna vid tömningstillfället och lock ska inte
vara övertäckta.

15 § Dragväg för kärl

Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen så nära platsen där hämtningsfordonet
stannar som möjligt. När hämtningsfordon inte kan köras fram intill den plats där kärlet normalt placeras inför
tömning, eller avfallsutrymmet för kärl, gäller följande:








Dragväg ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg eller andra hinder.
Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg för kärl hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan
förflyttas.
För enbostadshus med kärl vid fastigheten får kärl vara placerad högst 10 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.
För enbostadshus med gemensamhetsanläggning, flerbostadshus och verksamheter får kärlen vara
placerade högst 60 meter från den plats där hämtningsfordon normalt stannar.
För fritidshus med kärl vid fastigheten får kärl vara placerad högst 1,5 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.
För fritidshus med gemensamhetsanläggning får kärl vara placerad högst 10 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.
För verksamheter får kärl för matavfall vara placerad högst 20 meter från den plats där
hämtningsfordon normalt stannar.

16 § Avfallsutrymmen och farbar väg
SRV ska ha tillträde till de utrymmen där avfall ska hämtas. Det sorterade avfallet ska förvaras i ett anpassat och
skadedjurssäkert avfallsutrymme eller på en lämplig förvaringsplats som svarar mot det behov som finns.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallsutrymmet är fritt från ohyra och skadedjur, enligt 9 kap. 9 §
miljöbalken.
Fastighetsinnehavaren ska säkerställa att transportvägen till hämtnings- och tömningsplats hålls framkomlig.
Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerade och hållas i sådant skick att de är farbara för
hämtningsfordon.
Vid avsaknad av lämplig plats för avfallshantering har fastighetsinnehavare alternativt samfälligheten i
samverkan med berörd kommun möjlighet att i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) söka om bygglov för
en gemensam anläggning.
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Om farbar väg saknas, eller om det av annat skäl inte går att ordna lämplig plats för kärl, och om
hämtningsplats med kärl eller annan av SRV godkänd behållare inte kan ordnas på annat sätt, exempelvis med
gemensamma kärl eller gemensamhetsanläggning, kan SRV erbjuda hämtning i säck, när det inte bedöms
finnas något annat sätt att hämta avfall från fastigheten.

17 § Hämtställe - Skärgård
Hämtning av avfall året runt i hämtningsområde Skärgård förutsätter att det finns minst en person mantalsskriven
på adressen, eller att fastigheten ligger i ett område där kommunen utför året runt hämtning.
På öar med färjeförbindelse och där det finns farbar väg till fastigheten för hämtningsfordon, som kan tömma
kärl, ska varje fastighetsinnehavare teckna abonnemang med kärl vid den egna fastigheten eller med del i
gemensamhetsanläggning enligt 25 §.
Där det saknas farbar väg för hämtningsfordon, som kan tömma kärl, gäller ett av följande alternativ:
 Avfall från fastigheten lämnas vid gemensamhetsanläggning, eller vid plats som anvisas av kommunen
eller SRV


Om hämtningsplats enligt föregående punkt inte går att ordna får avfall från fastigheten, efter
godkännande från SRV, lämnas i säck.

HÄMTNINGSINTERVALL
18 § Hämtningsintervall Fastland
Restavfall ska hämtas vid behov eller minst var fjärde vecka. Avfall som innehåller matavfall ska hämtas vid
behov eller minst var fjortonde dag. Restavfall från fritidshus ska hämtas under tidsperioden maj till oktober.
Latrin ska vid permanentbostäder hämtas minst varannan vecka och från fritidshus minst åtta gånger per år under
tidsperioden maj till oktober. Grovavfall från flerbostadshus ska hämtas vid behov.
Fettavskiljare ska tömmas regelbundet, minst var fjärde vecka, vid behov varannan vecka (i enlighet med svensk
standard SS-EN 1825-2). Det gäller även fettavskiljare kopplad till små/enskilda avloppsanläggningar. Matfett
och frityroljor i behållare från livsmedelshantering ska hämtas vid behov eller minst en gång per år. Kommunens
tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd/organisation kan komma att fastställa annat
hämtningsintervall.
Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en
gång vartannat år. Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med vattentoalettanslutning och reningsverk ska
hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år
vid fritidshus. Kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd kan komma att fastställa annat
hämtningsintervall.
Tömning av fosforfällor ska ske efter kommunens tillstånd och enligt tillverkarens rekommendationer.

19 § Hämtningsintervall Skärgård
Från öar utan fast landförbindelse, med undantag av Utö och Ornö, sker ingen hämtning under perioden vecka 41
till vecka 18. Avfall får under denna period lagras på den egna fastigheten på ett sådant sätt att det inte skapar
någon olägenhet för människors hälsa och för miljön. Grovavfall samt elavfall hämtas två gånger per år vid
anvisade platser i skärgården.

UNDANTAG, DISPENSER OCH EGET OMHÄNDERTAGANDE
Frågor om undantag och dispenser från dessa föreskrifter handläggs av kommunens tillsynsansvariga nämnd
eller annan ansvarig nämnd/organisation enligt 20–28 §§ nedan. Undantag och dispenser är endast möjliga om
det finns särskilda skäl och inte innebär olägenhet för människors hälsa eller för miljön.
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20 § Matavfall
Matavfall får komposteras på den egna fastigheten i en skadedjurssäker behållare. För åretruntbruk ska
behållaren vara värmeisolerad.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som avser kompostera matavfall ska anmäla det skriftligt till
kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.
I Huddinge kommun gäller följande för installation av matavfallskvarn:
Matavfallskvarn får installeras om fastigheten är kopplad till kommunalt vatten och avlopp. Ingen anmälan
behöver göras till Huddinge kommun. Om fastigheten är kopplad till enskilt avlopp ska installation av
matavfallskvarn anmälas till kommunens tillsynsansvariga nämnd.
I Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Salems kommuner gäller följande för installation av
matavfallskvarn:
Avfallskvarn godkänns endast för storkök och restauranger som ansluter avfallskvarnen till en separat tank så att
matavfallet kan samlas in och återvinnas. En fastighetsinnehavare som tänker installera matavfallskvarn ska
ansöka om det skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.

21 § Trädgårdsavfall
Torrt vedartat trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att
olägenhet för människors hälsa eller för miljön uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

22 § Avfall från små/enskilda avloppsanläggningar
Finns det särskilda skäl och en godkänd anläggning får slam slutbehandlas i en komposteringsanläggning på
den egna fastigheten. En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som tänker slutbehandla slam ska
ansöka om det skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.
En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som tänker använda fosfor från fosforfällan på den egna
fastigheten ska ansöka om det skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig
nämnd.

23 § Latrin
Latrin får slutbehandlas i en komposteringsanläggning, en förmultningsanläggning eller en
förbränningstoalett på den egna fastigheten.
Fastighets- och nyttjanderättshavare som avser slutbehandla latrin ska ansöka om det skriftligt till kommunens
tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.

24 § Eget omhändertagande av avfall
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall kan beviljas
dispens från att lämna avfall till SRV för transport, bortskaffande och återvinning, om det finns särskilda skäl
och hanteringen kan göras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Ansökan om totalbefrielse ska göras
skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd. Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare som beviljas dispens ska trots detta betala grundavgiften enligt gällande avfallstaxa.

8

25 § Gemensam behållare och gemensamhetsanläggning
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan få rätt att använda gemensam behållare.
Hushåll i två eller tre närbelägna fastigheter får dela avfallskärl under förutsättning att samtliga kärl som ingår
i abonnemanget delas. Ansökan om gemensam behållare ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga
nämnd eller annan ansvarig nämnd. Ansökan ska vara gemensam och en huvudansvarig för behållaren ska
anges.
Hushåll i minst fyra närbelägna fastigheter får, där det är praktiskt möjligt, dela på en
gemensamhetsanläggning. Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl, eller annan av SRV
godkänd behållare, samt tömningsfrekvens anvisas av kommunen efter samråd med SRV och med kunderna.
Ansökan om gemensamhetsanläggning ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller
annan ansvarig nämnd. Ansökan ska vara gemensam och en huvudansvarig för behållaren eller anläggningen
ska anges.

26 § Hämtning av avfall i säck
Om farbar väg saknas, eller om det av annat skäl inte går att ordna lämplig plats för kärl vid fastigheten eller
inom rimligt avstånd, och om gemensamhetsanläggning med kärl eller annan typ av behållare enligt
kommunens avfallstaxa inte kan användas, kan fastighetsinnehavare, efter godkännande från SRV, få använda
säck. Säck får inte fyllas mer än att den kan stängas. Det som anges i Error! Reference source not found. §
om dragväg för kärl gäller även för säck.

27 § Uppehåll i hämtningen
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan få göra uppehåll i hämtningen av avfall från ett
permanentboende om boendet inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst tre månader.
Ansökan om uppehåll ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd
senast tre veckor före ändringen. För fritidshus ska uppehållet gälla hela hämtningssäsongen och skriftlig
ansökan ska lämnas senast den 15 april till kommunen.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan få göra uppehåll i hämtningen av slam från små/enskilda
avloppsanläggningar om det finns särskilda skäl. Ansökan ska göras skriftligt till kommunens tillsynsansvariga
nämnd eller annan ansvarig nämnd och medges för maximalt 3 år. Därefter måste ny ansökan lämnas om
uppehållet ska fortsätta.

28 § Förlängt hämtningsintervall
Det går att göra undantag från hämtningsintervallet om det finns särskilda skäl. Ansökan ska göras skriftligt till
kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd.
Om verksamheten önskar tömning av fettavskiljare mer sällan än var fjärde vecka, eller hämtning av matfett och
frityroljor i behållare mer sällan än en gång per år, ska dispens sökas hos kommunens tillsynsansvariga nämnd
eller annan ansvarig nämnd/organisation.

IKRAFTTRÄDANDE
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-06-01 då tidigare renhållningsföreskrifter för Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner upphör att gälla. Dispenser och undantag som meddelats med
stöd av tidigare renhållningsföreskrifter ska gälla enligt tidigare beslut.
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Bilaga 1 - Ordlista
Benämning

Förklaring

Avfall

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av
med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15 kap. 1 §
miljöbalken).

Avfallslämnare

Den som ska göra sig av med avfall. Avfallslämnare har samma
betydelse som ”avfallsproducent”, enligt 15 kap. 4 § miljöbalken.

Avfallstaxa

Är en kommunal föreskrift som innehåller beskrivning av samt
avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret
vilken beslutas i fullmäktige i respektive ägarkommun.

Behandling

Med behandling av avfall avses återvinning eller bortskaffande av
avfall.

Biologisk behandling

Kompostering eller rötning av till exempel matavfall för att återvinna
humus, näring och energi.

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen har startat.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommer när man bygger, bygger om, renoverar eller
river byggnader.

Dragväg

Den väg som hämtningspersonal drar kärl från den plats där de står
uppställda, till hämtningsfordonet, eller den väg som slang dras från
slamsugningsfordon till anslutningspunkt på fastighetsinnehavarens
anläggning.

Elavfall

Elavfall är avfall från apparater, produkter, komponenter, maskiner,
verktyg, instrument och annan utrustning för generering, överföring
eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller som
är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att
fungera korrekt.
Elavfall omfattas av producentansvar, se 3 kap. 5 §
avfallsförordningen (2020:614), förordning (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning, förordning (2000:208) om
producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt
förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.

Enbostadshus

Bostadshus med en till två bostäder för permanentboende, till exempel
villor, radhus, kedjehus, enligt Skatteverkets definition av småhus,
oberoende av upplåtelseform.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i
avfallsförordningen (2020:614) och som har egenskaper som gör att
det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller
miljön. Farligt avfall redovisas med en * i bilaga 3 i
avfallsförordningen (2020:614). Exempel på farligt avfall som
uppkommer i hushållen, eller i bygg- och rivningsavfall, är nagellack,
aceton, färg, lösningsmedel, förtunningsmedel, olja och elavfall.

Fastighetsinnehavare

I dessa föreskrifter jämställs fastighetsinnehavare och fastighetsägare
med tomträttsinnehavare, samfällighetsförening eller arrendator med
byggnad på ofri grund.

Fastland

Hämtningsområde som utgörs av fastland och öar med fast, avgiftsfri,
vägförbindelse som är farbar för hämtningsfordon.
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Flerbostadshus

Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus
motsvarar Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika
typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och bostadsrätt.

Fritidshus

Bostadshus med en till två bostäder för användning under en
begränsad tid av året, enligt Skatteverkets definition av småhus.

Förpackning

Konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas
som används för att förvara, skydda eller leverera en vara. Se
förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Gemensamhetsanläggning

Minst fyra fastighetsinnehavare använder en eller flera gemensamma
kärl eller storbehållare. I kommunens avfallsföreskrifter och
avfallstaxa används begreppet inte enbart om anläggningar som
bildats med stöd av anläggningslagen (1973:1149), utan även om
andra fall där minst fyra fastighetsinnehavare använder gemensamma
kärl eller andra behållare.

Grovavfall

Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt och/eller
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt
att samla in tillsammans med restavfall i kärl eller annan behållare. Det
kan till exempel vara möbler, trädgårdsavfall, cyklar, stekpannor och
skidor.

Grundavgift

En fast avgift som betalas av alla som ger upphov till hushållsavfall.
Grundavgiften täcker SRV:s kostnader för hantering av grovavfall och
farligt avfall på återvinningscentral, samt administration.

Hushållsavfall

Avser samma sak som begreppet ”kommunalt avfall”, det vill säga
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet. I föreskrifterna används begreppet hushållsavfall
därför att det begreppet bedöms vara vedertaget och tydligare än det
nytillkomna begreppet ”kommunalt avfall”.
I begreppet hushållsavfall inryms avfall som typiskt kan uppkomma vid
människors användning av mark och byggnader för bostadsändamål.
Hushållsavfall uppstår i alla former av boende.
Med avfall från annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall
menas sådant avfall som uppkommer som ett resultat av att människor
använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till
avfall som liknar det avfall som även kan uppstå vid användning av
mark eller byggnad för bostadsändamål. Till exempel avfall från
personalmatsalar och restauranger, samt avfall som uppkommer genom
städning och genom att saker kastas i papperskorgar.

Invasiva växter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt
ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som
skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska
mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och
människor. Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller
avsiktligt.
För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av
invasiva främmande växter finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning
nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och
spridning av invasiva främmande växter.
Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att
invasiva främmande växter kommer in i EU och att bekämpa de arter
som redan finns här.
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Kommunalt avfall

Med kommunalt avfall avses samma som 15 kap. 3 § miljöbalken, det
vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
I föreskrifterna används begreppet hushållsavfall därför att det
begreppet bedöms vara vedertaget och tydligare än begreppet
”kommunalt avfall”.
I kommunalt avfall ingår inte:
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

Kompostering

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen
återvinns.

Källsortering

Avfallet sorteras redan vid källan, det vill säga där det uppstår, till
exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. Sorteringen sker utifrån vad
avfallet består av. På så sätt underlättas olika former av återvinning.

Latrin

Avfall som består av mänsklig avföring.

Matavfall

Biologiskt lättnedbrytbart avfall, avfall som på kort tid kan brytas ner i
biologiska processer, och som består av livsmedel eller som uppstår i
samband med hantering av livsmedel.

Materialåtervinning

Återvinning av ett material så att det kan användas i nya produkter (till
skillnad från energiåtervinning).

Nyttjanderättshavare

Den som har rätt att använda hela eller del av fastigheten utan att äga
den, till exempel genom arrende, bostadsrätt eller hyresrätt.

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara
eller en förpackning (varuproducent).

Producentansvar

Producenterna har ansvar för att en vara eller produkt samlas in och
omhändertas genom återvinning, återanvändning eller bortskaffning på
ett sådant sätt som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar
avfallshantering. Exempelvis omfattas förpackningar, tidningar, däck,
batterier, bilar och elavfall samt vissa radioaktiva produkter av
producentansvar.

Restavfall

Det brännbara avfall som är kvar efter utsortering av matavfall,
förpackningar, tidningar, grovavfall och farligt avfall. Restavfall kan
innehålla matavfall och/eller annat avfall om dessa avfall inte sorterats
ut.

Skärgård

Hämtningsområde som utgörs av öar och kust som inte ingår i
hämtningsområde Fastland, se definition ovan.

Tillsyn

Kontroll från en myndighet så att lagar och regler följs.

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som
uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda
träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård.

Verksamheter

Industrier, affärsrörelser, vård- och serviceinrättningar samt föreningar
och företag.

Verksamhetsutövare

Den som driver och/eller ansvarar för en verksamhet.
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i
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verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare av en fastighet eller lokal.
Återvinning

Användning, behandling eller omhändertagande av material,
näringsämnen eller energi från avfall. Kan delas in i återanvändning,
materialåtervinning och energiåtervinning.

Återvinningscentral

Bemannad mottagningsanläggning för till exempel grovavfall,
trädgårdsavfall, farligt avfall och producentansvarsmaterial.

Återvinningsstation

Obemannad uppsamlingsplats med containrar för förpackningar och
returpapper. Utformning och ansvar för återvinningsstationer kan
förändras när kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av
returpapper år 2022.
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Sammanfattning
Avfallsplanen 2021−2030 formulerar strategin och sätter agendan för hur avfallshanteringen i
kommunen ska utvecklas och skötas under de kommande tio åren. Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner (nedan benämnda som: kommunerna) har tagit
fram avfallsplanen tillsammans med det gemensamt ägda avfallsbolaget SRV återvinning AB
(SRV). Hantering av avfall behöver anpassas till en region i tillväxt och förtätning, och den
behöver utformas för invånarnas och miljöns bästa.
Kommunens avfallshantering ska genomsyras av klimatsmarta val och effektiv logistik. Ytor och
anläggningar för avfallshantering behöver integreras och samsas med övriga intressen där nya
bostäder, verksamhetslokaler, skolor och infrastruktur växer fram. Alla system för
avfallshantering ska vara trygga, säkra och tillgängliga samtidigt som de uppmuntrar till
återvinning och återanvändning.
Avfallsplanen 2021−2030 har sin tydliga utgångspunkt i EUs avfallshierarki och jämfört med
tidigare plan ligger nu än mer tyngd på att, med människan i fokus, bidra till att cirkulär
ekonomi får större utrymme genom att förebygga uppkomsten av avfall och att främja
återanvändning.
Det avfall som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa sätt, vilket bland annat tar sig uttryck i att
ökad materialåtervinning, vilket bland annat inkluderar matavfall, är ett av avfallsplanens
centrala mål. Avfallsplanen innehåller även mål och åtgärder för att motverka nedskräpning.
Avfallsplanen berör alla som bor eller verkar i kommunen. Alla kan, och behöver, bidra till att
avfallshanteringen fungerar på bästa tänkbara sätt.
Med satsningar på kommunikation och samverkan skapas goda förutsättningar för det
engagemang och genomförande av de insatser som krävs för att avfallsplanens mål ska
uppfyllas.
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Inledning
Bakgrund

Alla svenska kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta hand om avfall som kommer från
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
För att beskriva hur detta ska gå till upprättar varje kommun bland annat en avfallsplan och
avfallsföreskrifter.
Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem har tagit fram den här
avfallsplanen tillsammans med det gemensamt ägda avfallsbolaget SRV återvinning AB (SRV).
Planen beskriver hur var och en av kommunerna, och andra aktörer, ska arbeta med
avfallshanteringen från år 2021 till år 2030. Avfallsplanen ska fungera som ett styrdokument
och vara ett hjälpmedel för kommunerna, för SRV och för andra aktörer.
Nationella och internationella mål och regler som påverkar avfallshanteringen förändras
ständigt. De mål som anges för denna avfallsplan baseras på beräkningsförutsättningar för år
2019. Vid avstämningar under avfallsplaneperioden bör även förändringar i omvärlden beaktas.
Avfallsplanen ska vara vägledande i alla delar av avfallshanteringskedjan. Vid planering av nya
bostads- eller verksamhetsområden, vid prövning av bygglov, i tillsyn över miljöfarlig
verksamhet och även för hur invånarna och verksamheterna i kommunen ska hantera sitt avfall.
Kommunens föreskrifter om avfallshantering innehåller lokala bestämmelser om insamling och
hantering av hushållsavfall1 och liknande avfall, ansvarsfördelning, hämtningsintervall,
utrustning med mera. Det finns även bestämmelser om prövning av undantag från
föreskrifterna. Publikationerna kan laddas ner eller skrivas ut från kommunens webbplatser
samt från www.srvatervinning.se.

Avfallsplanens omfattning och målgrupp
Fokus i avfallsplanen är på hushållsavfall, men planen innehåller även mål som omfattar
verksamhetsavfall och nedskräpning. Planen fastställs av kommunfullmäktige och riktar sig till
de förtroendevalda och anställda som arbetar med avfallsfrågor på något sätt. Den riktar sig
även till kommunala bolag samt alla som är involverade i avfallshantering, till exempel
allmänheten, entreprenörer, privata företag och organisationer.

Konsekvenser av avfallsplanens genomförande
Avfallsplanen ska bidra till en positiv utveckling för alla boende och verksamheter samt för
miljön i kommunen. I planens miljöbedömning (avfallsplanens del 4) görs en bedömning av
planens miljöeffekter. Vissa av planens åtgärdsförslag kan innebära ökade kostnader för
kommunen, fastighetsägare och andra aktörer jämfört med idag. Detta bör dock relateras till de
samhällsekonomiska kostnader som uppkommer vid avsaknad av planering och styrning.

Framtagande av avfallsplanen
Framtagandet av Avfallsplanen 2021-2030 har genomförts i enlighet med Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:2) för framtagande av en kommunal avfallsplan och anpassats till NFS
2020:6. Samrådsprocesser, utställning och remittering har utförts i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrifter, 15 kap 42 § miljöbalken och kommunens rutiner.

Avser samma sak som begreppet ”kommunalt avfall” enligt 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall
som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I avfallsplanen används
begreppet hushållsavfall därför att det begreppet bedöms vara vedertaget och tydligare än det
nytillkomna begreppet ”kommunalt avfall”.
1
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De övergripande målen med att ta fram en ny avfallsplan är:






Att ersätta Avfallsplan 2011-2020.
Att anpassa den nya avfallsplanen till Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av
en kommunal avfallsplan, nationella etappmål, regionala och lokala mål och annan
gällande lagstiftning.
Att sätta upp gemensamma mål för avfallshanteringen till år 2030.
Att fortsätta arbeta tillsammans för att uppnå gemensamt uppsatta mål.

Internt inom kommunen har samrådsprocessen av underlagen till avfallsplanen genomförts
både i seminarieform och genom utskick. Ett antal målseminarier har genomförts. Därefter har
förslaget till avfallsplan skickats ut på samråd till respektive kommun och förändringsförslag har
arbetats in i förslaget till avfallsplan.
Underlaget till avfallsplanen har arbetats fram i en beredande projektgrupp vilken varit
gemensam för de fem kommunerna som arbetat tillsammans. Arbetet har sedan följts upp av en
styrgrupp. Både projekt- och styrgrupp har bestått av representanter från de av kommunernas
förvaltningar som ansvarar för avfallsfrågor och för tillsyn samt från SRV. För projektledning av
seminarierna och sammanställning av avfallsplanen har SRV ansvarat.
Projektgruppen har ansvarat för att granska och revidera föregående avfallsplan och tidigare
mål. Projektgruppen har formulerat nya mätbara mål, preciserat mätetal och
uppföljningsmetoder, identifierat aktörer och formulerat åtgärder som stöttar uppsatta mål.
Projektgruppen har medverkat i den övergripande utformningen av avfallsplanens dokument,
samt att under projektet även förankra avfallsplanen i berörda kommunala förvaltningar och
verksamheter.
Styrgruppen har ansvarat för att följa upp att utvecklingsarbetet av avfallsplanen 2021-2030 har
genomförts på ett sådant sätt att det stämmer överens med planens syfte, Naturvårdsverkets
föreskrifter NFS 2020:6 samt kommunernas målsättningar, förutsättningar och ambition.

Miljöbedömning
En strategisk miljöbedömning har genomförts för avfallsplanen och den framtagna
miljökonsekvensbeskrivningen presenteras i avfallsplanens del 4. Syftet med en
miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas (6 kap 1 § miljöbalken). Miljöbedömningen har undersökt vilka miljöeffekter
(positiva och negativa) som avfallsplanens genomförande bedöms resultera i.
Miljöbedömningen har genomförts av extern konsult.

Avfallsplanens innehåll och läsanvisning
Innehåll

Tyngdpunkten i planen ligger på hushållsavfall, det vill säga det avfall som uppkommer hos
hushållen samt liknande avfall från verksamheter. Men den innehåller även mål som omfattar
övrigt avfall.
Utöver detta ger avfallsplanen en samlad bild av nuvarande avfallshantering. Den anger också
vilka mål och åtgärder som krävs för att minska avfallet och öka återvinningen för att bidra till
en hållbar utveckling. I avfallsplanens del 2 och i kommunens avfallsföreskrifter finns
förklaringar av olika begrepp.
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Läsanvisning
Avfallsplanen 2021-2030 är uppdelad i fem delar (dokument).
1. Mål, åtgärder och uppföljning – mål, åtgärdsområden och aktörer för att förebygga och
hantera avfall för vilket kommunen ansvarar. I den första delen av avfallsplanen
redovisas även hur mål och åtgärder kommer att följas upp och redovisas samt
bedömning av framtida avfallsmängder och behov av förändringar i insamlingssystem.
2. Nulägesbeskrivning – beskrivning av de förhållanden i kommunen som påverkar
avfallets mängd och sammansättning. Här beskrivs också översiktligt var avfallet
uppkommer, insamlingssystem, insamlade avfallsmängder (ton/år) och hur avfallet
hanteras. Denna del avslutas med en ordlista med förklaringar av olika begrepp.
3. Nedlagda deponier – uppgifter om nedlagda deponier per kommun, bedömning av risken
för olägenheter för människors hälsa eller miljön samt uppgifter om vidtagna och
planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön, i den
utsträckning som det finns tillgängliga uppgifter.
4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)–avfallsplanen påverkar bland annat Sofielund
återvinningsanläggning inklusive deponi samt har ambitioner att förändra beteende i en
omfattning som bedöms medföra en betydande positiv miljöpåverkan. Därför har en
miljökonsekvensbedömning för avfallsplanen genomförts i enlighet med 6 kap
miljöbalken.
5. Uppföljning av avfallsplan 2011-2019.

Syfte
Syftet med avfallsplanen är att ge kommunens, SRVs och andra aktörers arbete en strategisk
inriktning för att minska mängden avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på ett bra
sätt. Det berör till exempel stadsplaneprocesser, prövning av bygglov, tillsyn över miljöfarlig
verksamhet och hur invånarna och verksamheterna i kommunen ska minska och hantera sitt
avfall.

Förutsättningar
Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande regioner med stor befolkningstillväxt
och ökat bostadsbyggande. Sammanlagt i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem
kommer invånarantalet att öka med ca. 88 000 personer och antal bostäder beräknas öka med
ca. 32 000 till och med år 2030. Det innebär en ökning med ca. 25 % till omkring 180 000
hushåll.
En växande folkmängd innebär ökade krav på tillräcklig plats för hantering av både hushållens
och verksamheternas avfall, i form av exempelvis mat- och restavfall, grovavfall, farligt avfall och
förpackningar. Befolkningsökningen och förtätningen av bostäder leder samtidigt till en större
konkurrens om tillgängliga ytor.
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Samtidigt som invånarantalet ökar förväntas avfallsmängderna öka. I början av 1900-talet
slängde varje svensk 25–30 kilo avfall per år. Idag har mängden hushållsavfall2 ökat till i
genomsnitt 430 kg per person i genomsnitt i SRVs ägarkommuner eller 470 kg per person i
genomsnitt i Sverige. Att i större utsträckning cirkulera material, minska avfallsmängderna och
erbjuda en lättillgänglig, miljöanpassad och kostnadseffektiv avfallshantering med en god
arbetsmiljö är en stor utmaning.
Avfallsområdet regleras och vägleds av lagar, planer och strategier på EU-nivå, nationell,
regional och lokal nivå. Eventuella framtida lagförändringar på avfallsområdet kan komma att
påverka avfallsplanen. Ett exempel är hur insamling av förpackningar och returpapper kommer
att förändras när nu ansvaret har ändrats och förtydligats3. Regeringen har i december 2020
beslutat att avskaffa producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling av
returpapper läggs på kommunerna från och med januari 2022.

Arbetssätt och genomförande av avfallsplanen

Tydlig ansvarsfördelning och genomförande inom kommunen
Kommunen ansvarar för avfallsplanen och har en viktig roll i genomförandet av flera
delar av avfallsplanen. Kommunen behöver säkerställa att ansvar för genomförandet
inom kommunförvaltningen tydliggörs, att nödvändiga processer skapas samt att
resurser tillsätts. Detta kan göras genom att ta fram en handlingsplan eller på annat sätt
tydliggöra hur avfallsplanens mål och åtgärder ska genomföras.
Under de år som avfallsplanen gäller kan uppdraget till SRV utvecklas och förändras,
vilket kan innebära att arbetsfördelningen mellan kommunen och SRV för olika åtgärder
kan komma att förändras.

Information är en viktig del i genomförandet av avfallsplanen
Olika insatser för information och kommunikation kommer att behövas för att nå
avfallsplanens mål och det anges som åtgärd för flera av målen. Det kommer dels att
behövas informationsmaterial om själva avfallsplanen och vad den innehåller, dels
informationsmaterial som kan användas som styrmedel för att förmå invånare och
verksamma inom kommunen att ändra sitt beteende och på så sätt bidra till att målen
inom avfallsplanen nås. Det handlar till exempel om informationsmaterial om hur både
enskilda och organisationer kan förebygga uppkomst av avfall, minska matsvinn och om
åtgärder för att öka återanvändning, öka materialåtervinning och underlätta
källsortering. Informationsmaterial kan samordnas så att ett och samma material
omfattar flera av de åtgärder som anges till olika mål.
I och med den lagändring som beslutades i juni 2020 får information om
avfallsförebyggande åtgärder och arbete för att underlätta återanvändning av produkter
finansieras med avfallstaxan. Därmed får SRV i större utsträckning än tidigare bidra till
arbetet med dessa frågor. För att samordna informationsåtgärder och jobba effektivt
med information ger kommunen SRV uppdrag att ta fram en kommunikationsplan och
informationsmaterial baserat på avfallsplanens mål och åtgärder. Kommunen
Mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper, farligt avfall, elavfall och batterier. Slam
från enskilda avloppsanläggningar ingår inte.
3 3 kap. 2-4a §§ avfallsförordningen (2020:614), 43-45 §§ förordning (2018:1462) om producentansvar
förförpackningar
2
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medverkar löpande i referensgrupper i arbetet för ett brett perspektiv i
informationsåtgärder.

Samverkan mellan kommunerna ökar effektiviteten i genomförandet
Kommunen kan vinna mycket på att samverka med andra av SRVs ägarkommuner i
vissa frågor, både i form av erfarenhetsutbyte och genom att genomföra vissa åtgärder
tillsammans. Det är även viktigt med ett nära samarbete mellan kommunerna och SRV,
både angående pågående avfallshantering och i samband med planprocesser där SRV är
en av remissinstanserna.

Övergripande mål för avfallsplanen
Den övergripande målsättningen för kommunens avfallsplan 2021-2030 är densamma som för
svensk övergripande miljöpolitik; att överlämna ett samhälle till kommande generationer där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.

Avfallsmålen 2021-2030
Mål och åtgärder i avfallsplanen följer EU:s avfallshierarki. Det är en
prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör
användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin finns beslutad i miljöbalken.
Översta steget är Förebyggande, därefter följer Förberedelse för återanvändning,
Återanvändning, Materialåtervinning, Annan återvinning och sist Bortskaffande.
Avfallsplanens åtta mål bidrar till att uppfylla både nationella och internationella
målsättningar. I avfallsplanens del 4, miljökonsekvensbeskrivning, redovisas hur
genomförandet av avfallsplanen bedöms bidra till att uppnå de miljökvalitetsmål som är
relevanta för genomförande av avfallsplanen.
Det första målet i avfallsplanen handlar om människan i fokus. Därefter följer ett mål för
varje steg enligt EU:s avfallshierarki. Sist anges ett mål för farligt avfall och ett mål för
nedskräpning. Målbeskrivningarna är tydliga med enkla och förklarande formuleringar.
Arbetet med framtagande av avfallsplanens mål har bland annat utgått från:


FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030



Mål och bestämmelser enligt EU:s direktiv4 om avfallshantering och handlingsplan för
cirkulär ekonomi5

EU 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
EU december 2015 ”Att sluta kretsloppet –en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin”,
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUsmiljooarbete/Cirkular-ekonomi/
4
5
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De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen och den nationella avfallsplanen 201820236 med bland annat Sveriges långsiktiga klimatmål som innebär att senast år

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären7.


Lokala och regionala mål, inklusive mål enligt kommunens avfallsplan 2011-2020

Mål 1 – Människan i fokus
Beskrivning:
Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som
lämnar och den som hämtar avfall. Insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå, erbjuda
efterfrågad service och omhänderta avfall med minskade risker för människor och miljö.
Den enskilda människan spelar en stor och viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart
samhälle. För att nå en hållbar värld behöver beteenden förändras. Sannolikheten för att
lyckas genomföra avfallsplanen 2021-2030 framgångsrikt ökar om kunderna är nöjda
med kommunens avfallshantering och det finns en dialog och ett tydligt budskap.
Med ”Människan i fokus” menas framför allt en strävan mot:


En väl utbyggd service till kommuninvånarna som gör det ”lätt att göra rätt”.



En trygg miljö för boende där avfallshanteringen sker på ett sätt som bidrar till
detta, avseende bland annat trafiksäkerhet.



En bra arbetsmiljö för alla medarbetare som arbetar med avfallshantering.

Resultatmål
Övergripande mål: År 2030 ska 85 procent av hushållen vara nöjda med kommunens
insamling av hushållsavfall8.
Periodmål: 80% 2022, 82% 2024, 83% 2026, 84% 2028.
År 2019 ligger nöjdheten i genomsnitt i SRV:s ägarkommuner på 79 % för insamling vid
bostad och återvinningscentraler.
Åtgärder och aktörer
Åtgärder som kommunen ansvarar för:





Kommunicera avfallsplanen inom kommunkoncernen samt till
verksamhetsutövare med hjälp av det informationsmaterial som tas fram enligt
avsnittet ”Arbetssätt och genomförande av avfallsplanen”.
Utveckla samarbeten mellan kommunen och SRV utifrån Avfallsplan 2021–2030,
till exempel genom samverkan med skolor och andra utbildningsverksamheter.

Naturvårdsverket ”Att göra mer med mindre, Nationell Avfallsplan och avfallsförebyggande program
2018-2023”, rapport 6857.
7 http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
8 Avser samma sak som begreppet ”kommunalt avfall” enligt 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall
som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I avfallsplanen används
begreppet hushållsavfall därför att det begreppet bedöms vara vedertaget och tydligare än det
nytillkomna begreppet ”kommunalt avfall”.
6
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Utöka samarbetet genom hela planprocessen mellan kommunen, SRV, olika
byggaktörer och entreprenörer för att skapa goda möjligheter för utsortering
samt följa upp att ställda krav efterlevs för att säkerställa att plats för sortering
skapas och att avfallshämtning kan ske på ett trafiksäkert sätt med god
boendemiljö och god arbetsmiljö.

Åtgärder som genomförs av SRV:





Kommunicera avfallsplanen till hushåll med hjälp av det informationsmaterial
som tas fram enligt avsnittet ”Arbetssätt och genomförande av avfallsplanen”.
Fortsätta det systematiska arbetet med att åtgärda hämtställen med dålig
arbetsmiljö.
Fortsätta utveckla servicen till fastighetsinnehavare så det blir ”lätt att göra rätt”
och möjliggöra effektiva lösningar för källsortering med så lite interaktivitet med
de boende som möjligt i samband med tömning. Det innebär bland annat att
medverka aktivt i samråd vid fysisk planering och aktiv omvärldsbevakning med
avseende på teknikutveckling.

Uppföljning och nyckeltal:
 Kundundersökning (SRV)

Mål 2 - Förebygga avfall
Beskrivning:
Enligt EU:s avfallsdirektiv9 har principen om förebyggande av avfall högst prioritet och
alla medlemsstater ska arbeta med avfallsförebyggande åtgärder. Enligt förslag till nya
föreskrifter med anledning av genomförandet av EU:s avfallsdirektiv ska kommuner
informera hushåll om avfallsförebyggande åtgärder10. Förebyggande av avfall handlar
både om att minska mängden avfall och att minska mängden farliga ämnen i det avfall
som uppstår.
Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att senast år 2045 ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären11. Genom att i större utsträckning cirkulera
material bidrar genomförande av avfallsplanens mål till att minska klimatpåverkan.
Genom att arbeta mot ett cirkulärt avfallssystem som minimerar mängden avfall bidrar
avfallsplanen också till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och
miljöförstöring, vilket är ett av syftena med Sveriges nationella avfallsplans12.
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag till nya etappmål, dels
för minskat matsvinn, dels för återanvändning av förpackningar. För minskat matsvinn
föreslås följande etappmål: Matsvinnet ska minska så att det sammantagna
EU 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
Naturvårdsverket, förslag till ny föreskrift om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering
av avfall, NFS 2020:xx, remisshandling.
11 http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
12 Naturvårdsverket ”Att göra mer med mindre, Nationell Avfallsplan och avfallsförebyggande program
2018-2023”, rapport 6857.
9
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livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025
samtidigt som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och
konsument till år 2025. Detta mål är också ett steg för att nå FN:s globala mål (Agenda
2030) om halverat matsvinn till 2030.
För att uppnå minskad mängd avfall behöver färre nyproducerade saker och varor av
alla slag införskaffas. Detta gäller allt från bilar, cyklar, maskiner, redskap, kläder och
skor till hushållsapparater, byggmaterial och engångsartiklar. För att lyckas med det
kommer alla medborgare behöva, ändra beteenden och konsumtionsmönster.
Verksamheter behöver utveckla andra affärsmodeller för cirkulär ekonomi.
Resultatmål
Övergripande mål: 370 kg hushållsavfall13 per person och år vid 2030 års utgång.
Periodmål: 410 kg/person 2022, 395 kg/person 2024, 385 kg/person 2026, 376 kg/person
2028.
Under 2018 genererades, i genomsnitt i SRV:s ägarkommuner, 430 kg hushållsavfall per
person.
Åtgärder och aktörer
Åtgärder som kommunen ansvarar för:









Ta fram och fastställa en handlingsplan för arbetet med att förebygga avfall med
ansvarsfördelning och åtgärder inom kommunkoncernen. Denna handlingsplan
kan exempelvis omfatta arbete för minskat matsvinn samt pedagogiskt arbete i
skolor och andra utbildningsverksamheter.
Medverka i arbetet med att ta fram informationsmaterial om förebyggande av
avfall, inklusive matsvinn, se avsnittet ”Arbetssätt och genomförande av
avfallsplanen”, och informera om detta inom kommunkoncernen.
Informationsmaterialet kan utgöra en del i ett mer omfattande material som
täcker flera av avfallsplanens åtgärder.
Enkät, exempelvis som tilläggsfrågor i medborgarundersökningar, om kunskap
och motivation kring förebyggande av avfall för att utgöra underlag för
uppföljning och eventuell komplettering av åtgärder vid översyn av
avfallsplanen.
Vid inköp och upphandling av varor, material och tjänster ska
kommunkoncernen vidta åtgärder för att minska uppkomsten av avfall. Detta bör
även tillämpas av andra företag utanför kommunkoncernen. Det kan till exempel
innebära att utbilda inköpsansvariga för att välja rätt produkter och ställa tuffa
miljökrav vid upphandlingar.

Åtgärder som genomförs av SRV:



Informera om avfallsförebyggande åtgärder till hushåll med hjälp av det
informationsmaterial som tas fram enligt avsnittet ”Arbetssätt och genomförande
av avfallsplanen”.

Mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper, farligt avfall, elavfall och batterier. Slam
från enskilda avloppsanläggningar ingår inte.
13
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Uppföljning och nyckeltal:
 Statistik, total14 mängd avfall per person [kg/person] (SRV)
 Indikator för mängd förebyggt hushållsavfall i kg/person och år. 15 Beräknas med
hjälp av statistik från branschorganisationen Avfall Sverige och avser skillnaden
mellan den mängd som förväntades uppkomma baserad på vår konsumtion och den
uppmätta verkliga mängden hushållsavfall (SRV)
 Resultat från enkät/medborgarundersökning (Kommunen)

Mål 3 - Återanvända
Beskrivning:
Både inom EU och genom uppdrag från svenska regeringen har det skett flera
utredningar om hur samhället ska kunna närma sig en cirkulär ekonomi i större
utsträckning. I Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018202316 anges inriktningen. Syftet är att på olika sätt utveckla andra affärsmodeller kring
delningsekonomi och andra former av cirkulär ekonomi.
Återanvändningen av produkter och varor behöver öka. Enligt Sveriges nationella
avfallsplan är det extra viktigt att öka återanvändning av exempelvis byggmaterial,
elektriska och elektroniska produkter samt textilier. Återanvändning minskar
användningen av naturens resurser, minskar energiförbrukningen och minskar
utsläppen.
Principen är att de varor och produkter som köpes ska användas så mycket som möjligt
och så länge som möjligt. Många produkter används bara under några få procent av
produktens hela livstid. En bil står största delen av tiden stilla och när den rullar är det
oftast med bara en eller två personer som åker per resa. En borrmaskin kanske används
några få timmar under ett helt år. Felfria kläder kastas för att modet har ändrats eller att
färgen är ”fel”. Genom att använda och återanvända saker och produkter mer och under
en längre tid så behöver inte nyproducerade saker köpas lika ofta.
Resultatmål
Övergripande mål: Mängden grovavfall per person ska minska, både det som hämtas i
grovsoprum och det som lämnas på återvinningscentraler, till 113 kg per person år
2030.
Periodmål: 134 kg/person 2022, 126 kg/person 2024, 121 kg/person 2026, 116 kg/person
2028.
Under 2018 samlades ca 145 kg grovavfall in i genomsnitt i SRV:s ägarkommuner, per
invånare och år.

I total mängd ska räknas in mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, förpackningar, returpapper,
farligt avfall inklusive elavfall och batterier. Slam från små avloppsanläggningar räknas inte med.
15 Indikator framtagen av branschorganisationen Avfall Sverige
16 Naturvårdsverket ”Att göra mer med mindre, Nationell Avfallsplan och avfallsförebyggande program
2018-2023”, rapport 6857.
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Åtgärder och aktörer
Åtgärder som kommunen ansvarar för:



Medverka i arbetet med att ta fram informationsmaterial om återanvändning, i
kombination med exempelvis information om förebyggande av avfall, se avsnittet
”Arbetssätt och genomförande av avfallsplanen” och informera om inom
kommunkoncernen. Informationsmaterialet kan utgöra en del i ett mer
omfattande informationsmaterial som täcker flera av avfallsplanens åtgärder.

Åtgärder som genomförs av SRV:








Informera om återanvändning till hushåll med hjälp av det informationsmaterial
som tas fram enligt avsnittet ”Arbetssätt och genomförande av avfallsplanen”.
Utveckla systemen vid befintliga återvinningscentraler för mottagande och
hantering av återbruksmaterial för att underlätta insamling och sortering av
återanvändningsbara produkter.
Samarbeta med aktörer som tar emot begagnade produkter från
återvinningscentraler för att stimulera återbruk.
Styra kunder vid återvinningscentraler till att lämna produkter till
återanvändning i första hand.
Genomföra en översyn av återvinningscentralerna i syfte att rusta verksamheten
för ökade befolkningsmängder och mottagande av nya avfallsslag.

Åtgärder som genomförs av kommunen tillsammans med övriga aktörer:





Dialog mellan berörda verksamheter i kommunen kring hur arbetet med att
underlätta återanvändning av produkter bedrivs och kan utvecklas, till exempel
genom att undersöka möjligheten att hitta samarbeten med andra parter som kan
bidra till att produkter och inventarier som inte längre används på ett ställe ska
kunna återanvändas någon annanstans, se även kommunens miljö/klimatprogram.
I planprocesser ska kommunen, byggherrar och arkitekter bidra till att planera
för att det ska finnas plats för hushåll att kunna lämna grovavfall och
återbruksmaterial i bostadsområden i täta stadsmiljöer.

Uppföljning och nyckeltal:
 Statistik över hur mycket som lämnas till återbruk vid ÅVC (SRV)
 Plockanalys av grovavfall (SRV)
 Beskrivning av hur arbetet har vidareutvecklats (SRV)

Mål 4 - Materialåtervinning
Beskrivning:
Återvinningen ska öka. I EU:s avfallsdirektiv17 anges målet att år 2025 ska minst 55
procent av hushållsavfallet (benämns ”kommunalt avfall”) återanvändas eller återvinnas
till nytt material och till år 2030 är målet 60 procent. För att nå en ökad

17

EU 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
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materialåtervinning har Naturvårdsverket, via den nationella avfallsplanen18, och EU, via
avfallsdirektivet, prioriterat två gemensamma områden, matavfall och byggavfall.
Genom att återvinna råvaror och material ur avfall minskas belastningen på miljön.
Mindre råvaror tas därmed ur jordens begränsade resurser och mindre energi används
för att tillverka nya produkter. Det bidrar bland annat till att minska klimatpåverkan när
utsläpp från produktionen minskar. Samtidigt minskas avfallet som slutförvaras på
deponier.
Resultatmål
Övergripande mål: Total andel hushållsavfall som materialåtervinns ska vara 60% vid
2030 års utgång.
Periodmål: 37% 2022, 47% 2024, 53% 2026, 58% 2028.
Under 2018 gick i genomsnitt i SRV:s ägarkommuner ca 32 % av hushållens avfall till
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling och användning som
konstruktionsmaterial.
Åtgärder och aktörer
Åtgärder som kommunen ansvarar för:









Medverka i arbetet med att ta fram informationsmaterial om materialåtervinning
och källsortering, se avsnittet ”Arbetssätt och genomförande av avfallsplanen”
och informera om detta inom kommunkoncernen och till verksamheter.
Informationsmaterialet kan utgöra en del i ett mer omfattande material som
täcker flera av avfallsplanens åtgärder.
Ta hänsyn till plats för återvinningsmaterial i avfallsutrymmen i planarbete,
exempelvis detaljplaner, och bygglov, i samråd med bland annat SRV och följ upp
att ställda krav följs.
Ta fram och anta riktlinje eller policy för återvinning och återbruk inom
kommunkoncernen för att vidareutveckla möjligheterna att materialåtervinna
avfallet.
Identifiera vilka förändringar som skulle behövas för att bygg- och rivningsavfall
ska materialåtervinnas i större utsträckning och vad kommunkoncernen kan
göra för att bidra till en sådan förändring.

Åtgärder som genomförs av SRV:







Informera om källsortering och materialåtervinning till fastighetsinnehavare
med hjälp av det informationsmaterial som tas fram enligt avsnittet ”Arbetssätt
och genomförande av avfallsplanen”.
Vidareutveckla, tillsammans med berörda aktörer, metoder och
insamlingssystem för källsorterade avfallsslag.
Hitta nya avfallsslag som kan sorteras ut för materialåtervinning.
Genomföra plockanalyser av restavfall och redovisa resultatet.

Naturvårdsverket ”Att göra mer med mindre, Nationell Avfallsplan och avfallsförebyggande program
2018-2023”, rapport 6857.
18
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Åtgärder som genomförs av kommunerna tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer:








I planprocesser ska kommunen, i samarbete med SRV och byggherrar, planera för
platser för alternativ till traditionella återvinningscentraler, se avsnittet om
styrmedel och fysisk planering.
Fastighetsägare ska möjliggöra hämtningsplatser för sorterat avfall, när
bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper och sortering av
matavfall ska öka, samt underlätta för boende och verksamma att sortera. Det
kan till exempel innebära att ordna tillräckligt utrymme för kärl för olika typer av
avfall.
Återanvända schaktmassor för att undvika uttag av outnyttjade naturresurser
och minska transportbehovet av schaktmassor.
Sortera bygg- och rivningsavfall i enlighet med lagstiftning och anpassa rutiner
till kommande ändringar19 i krav på sortering av bygg- och rivningsavfall.

Uppföljning och nyckeltal:
 Plockanalyser (SRV).
 Mängdstatistik (SRV)

Mål 5 – Energiåtervinning
Beskrivning:
Enbart brännbart avfall som inte går att materialåtervinna ska gå till energiåtervinning. I
EU:s avfallsdirektiv20 anges målet att år 2025 ska minst 55 procent av hushållsavfallet
(den del som benämns ”kommunalt avfall”) återanvändas eller återvinnas till nytt
material och till år 2030 är målet 60 procent. Med högst 4 % som deponeras, se Mål 6 Deponering, innebär det att högst 36 % får gå till energiutvinning. Kraftvärmeverken
använder avfallet som bränsle för att värma upp bostäder samt kontor, skolor, sjukhus
och andra arbetsplatser.
Förbränning av avfall är omgärdat med många skyddsåtgärder för att inte påverka
miljön mer än nödvändigt. Sortering av det avfall som ska brännas är viktigt för att
minska miljöpåverkan från avfallsförbränning och då är det framförallt två saker som är
viktiga:



Sorteringen av brännbart avfall behöver bli bättre. Material som inte är
brännbart och farliga ämnen behöver tas bort för att förbättra förbränningen
Material som kan återanvändas eller materialåtervinnas behöver sorteras ut,
eftersom sådant avfall inte bör eldas utan hanteras på annat sätt.

Den sista punkten ovan innebär bland annat att mer av det matavfall som uppstår
behöver sorteras ut och behandlas biologiskt, se Mål 4 - Materialåtervinning. Av
matavfall kan biogödsel och biogas produceras. Biogasen kan ersätta fossilt bränsle.

19

I avfallsförordningen (2020:614) ställs krav på sortering av bygg- och rivningsavfall.
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Resultatmål
Övergripande mål: År 2030 ska max 36% av mängden hushållsavfall gå till energiåtervinning21
genom förbränning.
Periodmål: 59% 2022, 49% 2024, 43% 2026, 38% 2028.
Under 2018 gick i genomsnitt i SRV:s ägarkommuner ca 64% av hushållens insamlade mängd
avfall till förbränning med energiåtervinning.

Åtgärder och aktörer
De åtgärder som ska genomföras finns under övriga målområden, om återanvändning,
materialåtervinning och farligt avfall.
Uppföljning och nyckeltal:
 Statistik om mängden avfall som går till energiåtervinning/förbränning (SRV)
 Mängd hushållsavfall per person och år (SRV)

Mål 6 - Deponering
Beskrivning:
I Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Salem finns många nedlagda deponier
som behöver omhändertas. Det finns krav på att avfallsplanen ska innehålla uppgifter
om nedlagda deponier.22 För varje nedlagd deponi ska en bedömning av risken för
olägenheter för människors hälsa eller miljön redovisas. För de nedlagda deponier där
kommunen har varit verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om
vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa
eller miljön. Det finns behov av att förbättra kunskapen om de nedlagda deponierna i
kommunen.
I allra sista hand ska avfallet läggas på deponi, det som ibland kallas ”soptippen”. De
enda produkter och varor som ska läggas på deponi är de som varken kan återanvändas,
materialåtervinnas eller energiutvinnas. Generellt ska mängden avfall som går till
deponi minskas.
Resultatmål
Övergripande mål: År 2030 ska mindre än 4 %23 av hushållsavfallet i kommunen gå till
deponi.
Periodmål: Kontrollera vid uppföljning av avfallsplanen att mängden avfall som deponeras
inte har ökat.

Avser den mängd som SRV skickar till energiåtervinning. Det omfattar inte sorteringsrester från andra
parters förbehandling inför materialåtervinning.
22 Enligt 17 § Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering
av avfall (NFS 2020:6).
23 EU:s mål om att minska deponeringen är att till 2030 ska högst 10 % av allt avfall gå till deponering.
21
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Övergripande mål: År 2026 ska det finnas en uppdaterad plan med uppgifter om vidtagna
och planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön för
alla deponier som kommunen ansvarar för.24
Under 2018 gick i genomsnitt i SRV:s ägarkommuner 4,1% av hushållens insamlade mängd
avfall till deponering. Det motsvarar ca 18 kg per person och år.
Åtgärder och aktörer
Åtgärder som kommunen ansvarar för:





Uppdatering av förteckning över identifierade nedlagda deponier ska
genomföras.
Utredning av ansvar för fortsatt arbete med att kartlägga risker och ansvar för att
genomföra eventuella skyddsåtgärder.
Framtagning av plan för genomförande av utredning och kartläggning av risker
(till exempel enligt MIFO-metoden), för samtliga identifierade nedlagda deponier
som kommunen har ansvar för.

Åtgärder som genomförs av SRV:



Förbättra arbetet med att minska mängden grovavfall som måste deponeras.

Uppföljning och nyckeltal:
 Statistik om mängden deponerat avfall i kommunen, kg/per person och år (SRV)
 Brukarundersökningar (kommunen), kundundersökning (SRV) och
kampanjmätningar (SRV)

Mål 7 - Farligt avfall
Beskrivning:
Farligt avfall är sådant avfall som finns uppräknat med en * i bilaga 3 i
avfallsförordningen (2020:614). Exempel på farligt avfall som uppkommer i hushållen,
eller i bygg- och rivningsavfall, är nagellack, aceton, färg, lösningsmedel,
förtunningsmedel, olja och elavfall. Det kan också vara rester av mineraloljor som
spilloljor, smörjoljor och motoroljor.
Farligt avfall kan vara skadligt för allt levande och ska därför ut ur kretsloppet. Det får
aldrig riskera att hamna i luften, havet, sjöarna, vattendragen eller i marken. Det ska
sorteras ut från allt övrigt avfall. Det är viktigt att förhindra och förebygga att farligt
avfall sorteras fel eller hamnar på deponi eller ute i naturen. En del i det arbetet är att
det ska vara lätt för boende i både egna hem och i flerbostadshus att kunna sortera och
lämna farligt avfall på rätt sätt och gärna nära bostadsområdet.
Ett viktigt medel för att lyckas är dels att informera om vad som är farligt avfall, dels att
öka kunskapen om att avfallet ska tas om hand och var man kan lämna in det.
Det är även viktigt att kommunen hanterar farligt avfall från kommunkoncernens
verksamheter på rätt sätt.
Enligt 17 § Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering
av avfall (NFS 2020:6).
24
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Resultatmål
Övergripande mål: 2030 ska max 0,10 % farligt avfall25 blandas med övrigt avfall
Periodmål: max 0,16 % 2022, max 0,14 % till 2024, max 0,12 % 2026, max 0,11 % 2028.
I plockanalysen som gjordes under 2019 uppgick mängden farligt avfall i restavfallet i
genomsnitt i SRV:s ägarkommuner till 0,17 %.
Åtgärder och aktörer
Åtgärder som kommunen ansvarar för:







Medverka i arbetet med att ta fram informationsmaterial om farligt avfall, se
avsnittet ”Arbetssätt och genomförande av avfallsplanen” och informera om detta
inom kommunkoncernen och till verksamheter.
Ställa tydliga krav i samband med nybyggnation på att det ska finnas plats för de
boende att sortera och lämna farligt avfall, se avsnittet om styrmedel och fysisk
planering.
Ställa tydliga krav på hantering av farligt avfall i bygg- och rivningslov, i enlighet
med lagstiftning, och anpassa rutiner till kommande ändringar i krav på sortering
av bygg- och rivningsavfall.

Åtgärder som genomförs av SRV:






Informera om farligt avfall, inklusive elavfall, till fastighetsinnehavare med hjälp
av det informationsmaterial som tas fram enligt avsnittet ”Arbetssätt och
genomförande av avfallsplanen”.
Vidareutveckla insamlingen av farligt avfall och elavfall från hushåll.
Genomföra plockanalyser av restavfall och redovisa resultatet till kommunen och
till hushållen.

Åtgärder som genomförs av kommunen tillsammans med övriga aktörer:




Förbättra möjligheter att lämna farligt avfall för verksamheter med små
mängder.
Samverkan med privata aktörer för insamling av och kommunikation om farligt
avfall från verksamheter.

Uppföljning och nyckeltal:
 Andelen farligt avfall och elavfall i restavfall genom plockanalyser (SRV)
 Beskrivning av hur arbetet har vidareutvecklats för att nå delmålet (SRV)

Mål 8 - Nedskräpning
Beskrivning:
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa
nedskräpning, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter26. Det är förbjudet att skräpa ned
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Med skräp menas
både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar och större föremål
Exklusive elavfall
Enligt 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering
av avfall (NFS 2020:6)
25
26
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som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. Den som skräpar ner på en
plats som allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen.
Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär många positiva effekter för kommunen
och miljön. Det kan bland annat medföra kostnadsbesparingar då fokus flyttas från att
reagera på problemet med städinsatser till ett förebyggande arbete. Samtidigt gör ökade
kunskaper om problemet det enklare att sätta in rätt åtgärder på rätt plats.27
Arbetet med att ta fram en strategi med ansvarsfördelning och åtgärder, samt
genomförandet av vissa åtgärder, kan ske i samarbete med andra kommuner, till
exempel SRV:s ägarkommuner.
Om någon slänger en soppåse i ett dike efter en skogsväg, dröjer det ofta inte länge
förrän det ligger mer skräp där; plastflaskor, ett bildäck, bitar av en trasig möbel. Skräp
som ligger där det inte ska, kan uppfattas som en signal till invånare att ingen bryr sig
om naturen, gatan, bostadsområdet, centrumanläggningen och vad som händer där. Det
kan bidra till en känsla av förfall, osäkerhet och otrygghet. När en miljö är ren och
skräpfri ger den intryck av ordning och trygghet. Ett skräpfritt samhälle bidrar till ett
hållbart och tryggare samhälle.
Därför ska det vara lätt att göra rätt. Det ska vara enkelt att lämna ifrån sig skräp på rätt
sätt. Det gäller också allt ifrån att underlätta källsortering till tillgänglighet och service
vid olika återvinningscentraler och återvinningsstationer för att undvika nedskräpning,
inklusive dumpning av avfall.
Resultatmål
Övergripande mål: Nedskräpningen per kommun ska minska till år 2030, från första mätningen (så
kallad nollmätning) 2022.
Periodmål: Preciseras vid revidering efter genomförd nollmätning.

Mätetal
Antal skräpföremål/10 kvadratmeter - redovisning av resultatutveckling och total
förändring i procent.
Åtgärder och aktörer
Åtgärder som kommunen ansvarar för:




27

Genomföra nollmätning av nedskräpning senast år 2022 och sätta periodmål för
vartannat år under planperioden.
Ta fram och fastställa en handlingsplan för arbetet för att minska nedskräpning,
inklusive marin nedskräpning, med ansvarsfördelning och åtgärder. Denna
handlingsplan kan exempelvis omfatta skräpplockardagar i samarbete med SRV,
uppföljning av upplevelser och attityder om nedskräpning, kartläggning/mätning
av nedskräpning, hur papperskorgar ska utformas, hur städinsatser ska
genomföras (exempelvis städning när människor ser det) och införande av
städgaranti (exempelvis att städning, klottersanering m.m. sker inom 48 timmar
efter anmälan), samverkan med berörda aktörer så som näringsidkare,

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se.
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bostadsbolag och centrumägare för en renare och tryggare stadsmiljö i
ytterstadens små centra, kommunikation för att hålla rent och motverka
nedskräpning, översyn av rutiner och rapportering i ärenden där avfall dumpats,
med mera. Informationsmaterial som behövs för kommunikation om
nedskräpning kan utgöra en del i ett mer omfattande informationsmaterial som
täcker flera av avfallsplanens åtgärder.
Uppföljning och nyckeltal:
 Skräpmätningar - antal/10 m² och total förändring i procent. (Kommunen)
 Medborgarenkäter och/eller stadsmiljöenkäter – upplevd skräpsituation
och/eller attityder kring nedskräpning samt möjligheter för den enskilde att ta
hand om skräp på ett bra sätt. (Kommunen)

Uppföljning och redovisning av avfallsplanen
Avfallsplanen 2021-2030 ska följas upp årligen i form av en rapport med statistik för
uppföljning per mål samt redovisning av genomförda åtgärder och aktiviteter.
Uppföljningen redovisas både uppdelat per kommun och sammantaget för SRV:s
ägarkommuner.
För att bedöma hur väl avfallsplanens mål kommer att uppfyllas behövs kontinuerliga
uppföljningar. På så sätt finns också möjlighet att i ett tidigt skede se om förstärkta
resurser eller ett annorlunda arbetssätt krävs på något område.
Under varje resultatmål finns kort beskrivet vem som ansvarar för uppföljningen och
vilka nyckeltal som ska följas upp. Några nyckeltal är inte siffersatta. Det kan bero på att
kommunen saknar möjlighet att styra över utfallet. Till varje sådant nyckeltal/mål krävs
en beskrivning, ett resonemang för huruvida syfte och målsättning uppnåtts eller inte.
SRV sammankallar och projektleder uppföljning och avstämning av avfallsplanen samt
sammanställer rapporten, men den som anges som ansvarig för olika åtgärder behöver
bidra med underlag.
Fördjupade avstämningar
Fördjupade avstämningar ska genomföras 2022, 2024, 2026 och 2028 och avfallsplanen
ska revideras vid behov. Vid eventuell revidering av avfallsplanen under planperioden
kan mål och åtgärder vid behov justeras. År 2028 ska även revidering och framtagande
av ny avfallsplan påbörjas.
Nationella och internationella mål och regler som påverkar avfallshanteringen förändras
ständigt. De mål som anges för denna avfallsplan utgår från regelverk som gällde år
2020. Vid avstämningar under avfallsplaneperioden bör även förändringar i omvärlden
beaktas.
SRV sammankallar och projektleder de fördjupade avstämningarna av avfallsplanen.
Plockanalyser
Plockanalyser för att undersöka avfallets sammansättning genomförs i första hand för
att ge underlag till utvärdering av kommunens insamlingssystem. Andra syften kan vara
20

att genomföra kvalitetskontroll av avfallet inför återvinning, utvärdera
producentansvaret och utvärdera insamlingen av matavfall. Resultatet av analyserna ger
också underlag för vilka åtgärder som behöver vidtas/genomföras.
Skräpmätningar
Mätningar är ett utmärkt verktyg för att studera utvecklingen av nedskräpningen över
tid, ge underlag för åtgärder, se över placeringen av papperskorgar och askkoppar och
följa upp nedskräpningsmål i avfallsplanen. Det statistiska mått28 som används är
genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter (10 m2).
Brukarundersökningar
Uppföljning av nyckeltal ska mätas med brukarundersökningar och kompletteras med
resultat av plockanalyser. Målen ska också följas upp genom kontroll av att planerade
åtgärder och aktiviteter har utförts.

Styrmedel för att uppnå målen i avfallsplanen
Kommunen avser att använda olika styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål och
genomförda de föreslagna åtgärderna.
Avfallsföreskrifter
Kommunen beslutar om avfallsföreskrifter. I föreskrifterna står vilket ansvar och vilka
skyldigheter olika aktörer har och innehåller bestämmelser om hur avfallet ska sorteras,
förvaras och hämtas. Föreskrifterna är en del av det juridiska stödet vid genomförande
av avfallsplanens åtgärder.
Ekonomiska styrmedel
Kommunen har en miljöstyrande avfallstaxa, som tas ut så att återanvändning,
återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt för att främja en
effektiv hämtning.
Tillsyn
Vid tillsyn enligt miljöbalken finns avfallsperspektivet med vid exempelvis rutinmässiga
inspektioner av många olika typer av verksamheter, bland annat hos skolor. Vid tillsyn
genomförs där bland annat kontroll av hanteringen av farligt avfall och hantering av
annat avfall. Oftast är det kommunen som ansvarar för tillsyn.
Information och kommunikation
Alla kommuner har ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som
omfattas av kommunalt renhållningsansvar och för vissa typer av avfall som omfattas av
producentansvar. Kommunen ska informera både om hur avfall ska sorteras, tillgängliga
insamlingssystem och om förebyggande av avfall29. I avsnittet ”Arbetssätt och
genomförande av avfallsplanen” anges hur arbetet med information med avseende på
planens mål och åtgärder avses genomföras.

28

Metod enligt SCB och stiftelsen Håll Sverige Rent.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (förslag februari 2020).
29
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Miljökommunikation är i allmänhet komplex och syftar till både en attityd- och
beteendeförändring, och det tar tid att få genomslag. Avfallsfrågorna präglas av att
hushåll och verksamheter förväntas ändra attityd och därmed även sitt beteende.
För att nå en beteendeförändring är det även viktigt med enkelhet och tillgänglighet i
insamlingssystemet för att få invånarna att göra på rätt sätt.
Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom
avfallshanteringen i kommunen är:
 Återkommande utskick med information om avfallshanteringen - direktutskick
 Kommunens, tillsynsmyndighetens och SRV:s webbplatser
 Kommunens och SRV:s facebook-sidor
 Annonsering i lokalpress
 Informationsmöten
 Särskild information till nyinflyttade
Fysisk planering
En väl fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse och finns därför med i den
fysiska planeringen. Det kan gälla bostadsnära platser för källsortering,
återvinningscentraler och avfallsanläggningar.
I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning mer i detalj. I arbetet
med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och enskilda
intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna avfallshämtning kan
behöva utredas.
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en del av den grundläggande
infrastrukturen. Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens
mål om förebyggande och återvinning av avfall. Det sker genom att säkerställa att det
finns ytor och utrymmen för avfallssortering inom byggnader och på fastigheter samt för
insamling, transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och
verksamheter.
Då stadsdelar byggs allt tätare och färre boende förväntas ha egen bil, ökar behovet av
att utveckla alternativ till de traditionella återvinningscentralerna för insamling av
grovavfall och produkter som kan återanvändas. Det kan exempelvis utgöras av mobil
återvinningscentral eller mini-ÅVC/kvarters-ÅVC. Även vid sådana avlämningsplatser
bör det finns plats för att sortera ur och lämna saker till återbruk, i samarbete med
second-hand-verksamhet. Det är viktigt att varje planprocess som berör bostäder tar
hänsyn till möjligheter att lämna grovavfall och produkter som kan återanvändas, nära
bostaden eller på platser som kan nås med andra färdmedel än bil. När mobil lösning ska
användas behöver det planeras in platser där sådan insamling kan ställas upp tillfälligt.
I den fysiska planeringen tas avfallshantering med i de detaljplaner där det behövs, till
exempel i planer för ny bebyggelse. SRV är remissinstans för exempelvis detaljplaner
och bygglov i respektive kommun och bistår i övrigt med råd när behov uppstår.
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Framtida insamlingssystem och anläggningar
Avfallsmängder

Avfallsplanen betonar ökad utsortering av återvinningsbara material liksom minskad
mängd material som går till förbränning och föreslår utveckling av mottagande av nya
avfallsslag för materialåtervinning. Baserat på befolkningsutveckling har en prognos
över framtida avfallsmängder gjorts utifrån två scenarion, dels prognos över mängder
om målen i avfallsplanen uppnås och dels prognos över mängder om nuvarande
avfallsmängder, per person, ska hanteras. I diagrammet nedan visas
hushållsavfallsmängd i ton uppdelat på behandlingsmetod. Mängderna avser samtliga
SRV:s ägarkommuner.
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Nuvarande avfallsmängder och beräkning av framtida avfallsmängder baserat på
mål enligt avfallsplanen, fördelat på olika behandlingsformer.

Prognosen innebär att mängden hushållsavfall per person minskar, om målen i
avfallsplanen uppfylls. Till följd av befolkningsökningen i kommunerna så väntas ändå
den totala avfallsmängden bli i stort sett oförändrad, men lite annorlunda fördelat på
olika behandlingsformer. Materialåtervinning och biologisk behandling ska öka på
bekostnad av energiåtervinning, när avfall behandlas högre upp i avfallshierarkins
prioriteringstrappa, se avsnittet om mål i avfallsplanen. Bedömningen är osäker utifrån
bland annat hur avfallsproduktionen per person i praktiken kommer att utvecklas och
hur stor effekt avfallsförebyggande åtgärder kommer att få.
Av det avfall som uppstår väntas mängden till materialåtervinning öka som en följd av
ökad utsortering av förpackningar och returpapper samt utvecklade
sorteringsmöjligheter på återvinningscentralerna. Mängden avfall till biologisk
behandling väntas öka genom att matavfall ska samlas in separat från fler
bostadsfastigheter och verksamheter. Mängden avfall till energiåtervinning väntas
sjunka i motsvarande grad som mängden till materialåtervinning och biologisk
behandling ökar. Mängden avfall som deponeras är redan idag låg och väntas vara i stort
sett oförändrad.
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Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas mängdstatistik för
avfall som kommunerna inte ansvarar för. Sådant avfall är till exempel industriavfall,
bygg- och rivningsavfall och park- och trädgårdsavfall från verksamheter. Någon
prognos för dessa avfallsslag har därför inte kunnat göras.
Prognosen omfattar inte heller vidare omhändertagande av rester såsom spill, siktrester
och askor från behandling eller återvinning av insamlat avfall. Dessa rester behandlas i
huvudsak genom energiåtervinning eller deponering.

Behov av insamlingssystem och anläggningar
Avfallsflödenas framtida utveckling enligt prognos i föregående avsnitt bedöms leda till
att behovet av kapacitet för behandling av brännbart avfall genom energiåtervinning
kommer att minska medan behovet av kapacitet för biologisk behandling av matavfall
kommer att öka något. Ökad utsortering av vissa avfallsslag för materialåtervinning
medför också behov av ökad kapacitet för mottagning, mellanlagring och omlastning av
dessa avfallsslag. Sofielunds Återvinningsanläggning, inklusive biogasanläggningen,
bedöms ha kapacitet att hantera de förändrade mängderna. Detta innebär dock
sannolikt förändringar i SRVs materialhanteringsprocesser på återvinningscentraler och
återvinningsanläggningen Sofielund, vilket kan vara resurs- och kostnadskrävande och
innebära ökat behov av investeringar.
Återvinningen antas i många fall ske i anläggningar utanför SRV:s ägarkommuner.
Målen om ökad återvinning baseras på att matavfall samlas in från fler hushåll och
verksamheter, att sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna utvecklas i
enlighet med avfallsplanen samt att fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar
införs enligt producentansvarslagstiftningen. Det finns behov av att se över antal
återvinningscentraler eller motsvarande platser för hantering av grovavfall och avfall
för återanvändning samt lokaliseringen av dessa anläggningar, för att möta behovet i de
växande kommunerna.
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering,
finns begränsat med information om mängder som uppkommer inom kommunerna.
Även information om kapaciteten i befintliga anläggningar för behandling av
verksamhetsavfall är begränsad. Det finns inga uppgifter om att mängden
verksamhetsavfall skulle ändras drastiskt under planperioden och därmed förändra
behovet av behandlingsanläggningar. Som nämnts i avsnittet om framtida
avfallsmängder har inga beräkningar gjorts på mängden verksamhetsavfall.

Koppling till fysisk planering
Kommunen har ett stort ansvar i sin rullande översiktsplanering att se till att mark
avsätts för hantering av hushållsavfall samt återvinning och att kontinuerlig dialog sker
med aktörer för att säkerställa avfallshanteringen. Detta gäller både i översikts- och mer
specifikt i detaljplaneprocessen och är viktigt både vid planering för framtidens
återvinningscentraler och för bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.
Det kommer att vara en utmaning när fler bostäder ska byggas i tät bebyggelse och
konkurrensen hårdnar om tillgängliga ytor. Beträffande det senare har
fastighetsinnehavare, producenterna och kommunen ett ansvar för att hitta ytor för
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källsortering, se mer i avsnittet om producentansvar i avfallsplanens del 2. Likväl är det
en utmaning för avfallsbranschen att hitta nya möjligheter att verka i den allt tätare
stadsmiljön. Ett sätt att göra detta är att lämna synpunkter i planprocesser. Se även
avsnittet om styrmedel och Fysisk planering.

Klimatanpassning
Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter behöver anpassning i
samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skett och
som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för kommunen
samt därtill tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har följande klimateffekter
identifierats som på olika sätt kan komma att innebära problem för avfallshanteringen:


Problem med förändrad infrastruktur på grund av stigande havsnivåer, skyfall
och erosion.



Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden
(exempelvis översvämningar, skred/ras, skyfall).



Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade vattenförhållanden
(framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra exempelvis sättningar
eller förorening av grundvatten.



Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer och
även värmeböljor.



Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer
och fuktigare klimat.

I arbetet med genomförande av avfallsplanen behöver hänsyn tas till ovanstående
klimateffekter.

Fordon och transportvägar
För att kunna hantera transporternas ändrade förutsättningar och samtidigt minska
deras negativa effekter behöver arbetet med transportplanering ske utifrån nya
perspektiv i tät bebyggelse. Det är viktigt att nödvändiga samhällsfunktioner som
avfallshämtning säkerställs samtidigt som interaktionen mellan fordon och individ
minimeras.
Energianvändningen för transporter domineras idag av fossila drivmedel. För en
miljömässigt hållbar utveckling är det avgörande att transporterna blir mer
energieffektiva och mindre klimatbelastande samtidigt som samhället blir mer
transportsnålt.
Ett nationellt mål är att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossila drivmedel. Därutöver har kommunerna sina egna målsättningar kopplade till klimat och
miljö.

2019 utfördes mer än 94% av SRVs avfallstransporter med förnyelsebara drivmedel.
Målet från förgående avfallsplan var att samtliga transporter skulle utföras med minst
85% förnyelsebara drivmedel.
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Organisation och ansvarsfördelning
Organisation
De fem kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem (SRVs
ägarkommuner) samarbetar inom avfallsområdet genom ägandet av SRV återvinning AB, i
avfallsplanen kallat SRV.
SRV är kommunernas huvudsakliga sakkunniga resurs och redskap vad gäller avfallsfrågor och
sköter insamling och hantering av hushållsavfall. SRV samlar in och behandlar hushållsavfallet
inklusive jämförligt avfall från verksamheter inom kommunerna.
I varje kommun finns personella resurser för att sköta de avfallsfrågor som inte har överlämnats
till SRV. Dessutom samarbetar SRV regionalt inom Stockholmsregionens avfallsråd (STAR) och
nationellt inom branschorganisationen Avfall Sverige.

Ansvarsfördelning
Kommunens ansvar
Kommunen har det övergripande ansvaret för att samla in och behandla hushållsavfall.
Uppdraget utförs av bolaget, SRV. SRV ansvarar också för drift av kommunens
återvinningscentraler. Kommunen kan välja att lägga ytterligare uppdrag, som är nära
förknippat med hantering av hushållsavfall, hos SRV, till exempel framtagning av övergripande
informationsmaterial.
Kommunen har ett övergripande ansvar för att insamlingssystem med källsortering fungerar
tillfredställande. Detta sker framförallt genom att avfallsfrågor finns med vid arbete med
detaljplaner och bygglov men även att avfallsfrågor finns med på ett övergripande sätt i
översiktsplaner.
Kommuninvånarna kan kontakta sin kommun eller SRV om de har frågor om avfallsfrågor.
Kommunen har ett ganska omfattande ansvar för att informera hushåll om bland annat
insamlingssystem för hushållsavfall, återvinning, insamling av förpackningar och returpapper
samt förebyggande av avfall. Arbetet med information kan, helt eller delvis, delegeras till SRV.
Kommunen ansvarar inte för insamling och återvinning av avfall som enligt lag ska samlas in och
tas om hand av producenter. Däremot medför förordningen om förpackningar några nyheter
även för kommuner. Kommunen ansvarar för att medverka i samråd med producenterna för att
lokalisera lämplig mark för insamlingssystem för förpackningar. Kommunen ansvarar för att
informera hushåll om skyldigheten att sortera ut förpackningar, om hur insamlingen går till, om
hur hushållen kan bidra till ökat materialutnyttjande och om de återvinningsresultat som
sorteringen bidrar till. Kommunens tillsynsansvariga nämnd ansvarar för att bedriva tillsyn mot
fastighetsinnehavare som inte har giltiga skäl att avböja borttransport från fastigheten, enligt 3
kap. 4a § avfallsförordningen (2020:614).
SRV:s ansvar
SRV återvinning AB, i avfallsplanen kallat SRV, har kommunens uppdrag att samla in och hantera
det avfall som ingår i kommunens avfallsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Producenternas ansvar
Det finns för närvarande, januari år 2021, producentansvar för förpackningar, returpapper,
däck, elektronik, batterier, läkemedel och radioaktiva strålkällor samt bilar. Detta innebär att
alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för
återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att uppfylla sitt ansvar har producenterna
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bland annat bildat branschbolag som administrerar insamling och återvinning. Vilka avfallsslag
som omfattas av producentansvar kan ändras genom nya förordningar. Regeringen har i
december 2020 beslutat att avskaffa producentansvaret för returpapper och ansvaret för
insamling av returpapper läggs på kommunerna från och med januari 2022.
Fastighetsinnehavares ansvar
Alla fastighetsinnehavare är ansvariga för det avfall som uppstår på fastigheten och har ansvar
för att inrätta och anpassa utrymmen för källsortering. Fastighetsinnehavare har ansvar för att
hushållsavfall sorteras enligt kommunens avfallsföreskrifter och att informera de som bor eller
verkar inom fastigheten om hur avfall ska sorteras.
Från och med år 2022 ska den som äger en bostadsfastighet underlätta för insamlingssystemen
att transportera bort förpackningsavfall enligt 3 kap. 4a § avfallsförordningen (2020:614).
Avfallslämnarens ansvar
Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt 3 § i kommunens avfallsföreskrifter, att se
till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär även ett
ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som tillhandahålls. Enligt 15
kap. 10 och 11a §§ miljöbalken har verksamhetsutövare, genom att vara den ursprungliga
avfallsproducenten, ansvar för att avfall behandlas så högt upp som möjligt enligt
avfallshierarkin1. Ansvaret innefattar också till exempel att som verksamhetsutövare försäkra
sig om att den som transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för det, enligt 5 kap. 18 §
avfallsförordningen (2020:614).
Alla hushåll har en skyldighet enligt 3 kap. 2-5 §§ avfallsförordningen (2020:614) att sortera ut
förpackningsavfall, returpapper och elavfall från annat avfall och att lämna det i
insamlingssystem för återvinning.

Förebyggande av avfall och återanvändning
Inom SRV:s ägarkommuner finns många möjligheter för kommunkoncernen, för företag och
för det enskilda hushållet att förebygga och återbruka avfall. I samtliga kommuner finns
secondhandverksamheter som tar emot och säljer kläder, möbler och andra prylar. Oftast
drivs verksamheten av någon frivilligorganisation, kommunen eller kyrklig verksamhet. Det
finns även sajter på nätet där man kan köpa och sälja begagnat. Det kan också handla om att
hitta nya användningsområden för saker. Det finns oändliga möjligheter till återanvändning
av sådant som i annat fall kanske skulle ha hamnat i ett grovsoprum eller i en container på en
återvinningscentral.
SRV samarbetar med olika organisationer som har kunskap inom det området och upplåter
plats på återvinningscentralerna där det finns också möjligheter att lämna avfall för
återanvändning.

1

Se beskrivning i avfallsplanens del 1, Avfallsmålen 2021-2030.
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Avfallsmängder
I detta kapitel redovisas uppkomna mängder hushållsavfall i SRV:s ägarkommuner. Tabellen
nedan visar statistik för kommunerna för år 2018. Jämfört med resten av landet har
kommunerna samlat in lite mindre mängder av förpackningar, returpapper och matavfall, per
person och det uppstår mer restavfall per person. Analysen kring varför SRVs ägarkommuner är
sämre än rikssnittet på att sortera ut förpackningar och matavfall återstår att göra. En
bidragande orsak kan eventuellt vara att antalet återvinningsstationer per 1 000 invånare är
något lägre än i genomsnitt i Sverige2. Även mängden matavfall per person är mindre i SRV:s
ägarkommuner jämfört med riksgenomsnittet. För att öka andelen hushållsavfall som samlas in
för materialåtervinning och biologisk behandling behöver fler hushåll anslutas till den
fastighetsnära insamlingen av matavfall, förpackningar och returpapper.
Inom SRV:s ägarkommuner samlas det in lite mindre hushållsavfall totalt sett per person och år
jämfört med riksgenomsnittet. Det kan bero på många olika saker, bland annat skillnader i
mängden hushållsavfall som lämnas till återvinningscentraler från verksamheter.

Tabell 1 Insamlade mängder hushållsavfall, kg per invånare (2018)
Kommun

Huddinge

Botkyrka

Haninge

Nynäshamn

Salem

SRV total

Riksgenomsnitt

- Matavfall

34

9

34

24

7

25

38

- Restavfall

187

189

187

186

194

188

178

Summa mat- och restavfall

220

199

222

210

201

213

216

- Trädgårdsavfall

16

16

18

29

32

18

- Byggavfall

33

54

56

89

81

52

- Övrigt grovavfall

62

79

80

93

93

75

Summa grovavfall

111

149

154

211

206

145

165

- Förpackningar och
returpapper

45

54

56

78

67

54

69

- Farligt avfall inkl. elavfall
och batterier

15

15

22

31

29

19

23

Summa totalt
hushållsavfall

391

417

454

530

503

432

473

I tabell 2 visas hur mycket avfall som har behandlats på olika sätt. Avfall som går till förbränning
skickas till förbränningsanläggning utanför SRVs ägarkommuner. Matavfall behandlas biologiskt
i rötningsanläggningen på Sofielunds återvinningsanläggning.
Ca 30 % av mängden hushållsavfall har samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling. Ca 64 % har samlats in för energiåtervinning och ca 4 % har deponerats. Resten har
använts som konstruktionsmaterial på Sofielunds Återvinningsanläggning.
0,53 återvinningsstationer per 1 000 invånare i genomsnitt i SRV:s ägarkommuner, jämfört med 0,7 i
Sverige. Källa Avfall Sverige ” HUSHÅLLSAVFALL I SIFFROR- KOMMUN- OCH LÄNSSTATISTIK 2018”,
rapport nr 2019:22.
2
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Tabell 2 Insamlade och behandlade mängder hushållsavfall från SRV:s ägarkommuner år
2018, ton per år. Inom parantes anges kg per person.
Materialåtervinning
Matavfall1

Biologisk
behandling

Energiåtervinning

Deponering

Annan
behandling12

9 110(27)

Restavfall2

9 110
(27)
63 160
(186)

Förpackningar och
returpapper 3

18 400
(54)

Grovavfall4

12 920
(38)

63 160
(186)
18 400
(54)

22 210
(65)

Trädgårdsavfall5

5 950
(17)

1 820
(5,4)

6 080
(18)

Latrinavfall6

50 (0,1)

50 (0,1)
2 540
(7,5)

- tryckimpr. Trä7

1 920
(5,7)

- asbest8

30 (0,1)

- övrigt farligt avfall9

Summa, exkl slam och fett

590 (1,7)
3 840
(11)
35 160
(103)

3 840
(11)
9 160
(27)

Slam totalt11, varav:
- slam från enskilda
anläggningar
- fettavskiljarslam

42 900
(126)
6 080 (18)

Farligt avfall totalt, varav:

Elavfall och batterier10

Totalt

93 960
(276)

5 980
(17)

1 820
(5,4)

146 080
(430)
57 970
(171)

50 850
(150)
7 120 (21)

Avser matavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å7.
Avser restavfall enligt Avfall Webs positioner Å1, vilket innehåller annat avfall som inte har sorterats
ut från restavfallet, t.ex. matavfall, förpackningar och returpapper.
3 Avser förpackningar och returpapper enligt Avfall Webs positioner I6.
4 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å3, Å31, Å32 och D2.
5 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å2.
6 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8.
7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4.
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9.
9 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24.
10 Avser elavfall och batterier enligt Avfall Webs positioner F5, F6 och F8.
11 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9.
12 Avser användning som konstruktionsmaterial.
1

2
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Hushållsavfall
Mat- och restavfall
Matavfall och restavfall samlas in i kärl vid varje fastighet eller vid gemensamma anläggningar.
För villor eller andra småhus i områden som är lämpade för att hämta avfallet vid tomtgräns
erbjuds hushållen fyra alternativa abonnemang:





Sorterahemma, där hushållet har möjlighet att sortera ut tio avfallsslag i två kärl.
Källsortering av matavfall, med ett kärl för matavfall respektive ett kärl för restavfall.
Kompostering av matavfall, med ett kärl för restavfall.
Osorterat, med ett kärl för hushållsavfall.

Hushåll med fritidshus har sophämtning under tolv tillfällen under maj till oktober.
I områden som är bättre lämpade för en gemensam avfallsinsamling och för flerbostadshus finns
flera alternativa abonnemang vilka baseras på områdets storlek, fastighetsägarens/
hyresvärdens önskemål om sorteringslösning samt infrastruktur. Dessa samfälligheter,
bostadsrättsföreningar eller flerbostadshus har möjlighet att samplacera hushållens kärl
alternativt använda en sorteringslösning med kärlskåp eller med bottentömmande behållare. Ett
sammanhållande koncept är att erbjuda hushållen ett miljörum/-hus. SRV erbjuder även
möjligheten att sortera ut matavfall. För större områden med flerbostadshus förekommer även
sopsugssystem, där sådant system planerades och installerades i samband med att
bostadsområdet byggdes. Dessa olika insamlingssystem beskrivs närmare i avsnitt om
insamlingssystem.

Grovavfall, farligt avfall och annat som tas emot vid återvinningscentraler
I kommunerna finns åtta fasta återvinningscentraler där hushållen ska lämna sitt grovavfall, sitt
trädgårdsavfall, sitt elavfall samt sitt farliga avfall.
Separat hämtning som inte ingår i den ordinarie sophämtningstaxan kan beställas hos SRV mot
en extra avgift. För boende i skärgården erbjuds under sommaren dessutom mobila
återvinningscentraler. Nedan anges var återvinningscentralerna finns.
I avfallsföreskrifterna står att fastighetsägare av flerbostadshus ska erbjuda hushållen möjlighet
att lämna grovavfall samt farligt avfall i anslutning till bostaden.
SRV forslar bort avfall från flerbostadshus till en avfallsbehandlingsanläggning. Efter
medgivande från SRV (d.v.s. med passerkort till SRV:s återvinningscentraler) kan
lägenhetsinnehavare även lämna sitt grovavfall och farliga avfall vid återvinningscentraler i
enlighet med samma förutsättningar som för enbostadshus.
I trädgårdsavfall kan det förekomma växtdelar och jordmassor från invasiva växter och sådant
ska lämnas på SRV:s återvinningsanläggning i Gladö Kvarn. Växtdelar ska vara väl förpackat i
tillförslutna påsar och får inte hanteras öppet eftersom det ökar risken för spridning. Invasiva
växter får inte hanteras som kompost eller trädgårdsavfall på återvinningscentraler. För
jordmassor kan behandlingskostnader tillkomma beroende på mängd. Kunder uppmanas
kontakta återvinningsanläggningens miljöingenjörer innan intransport sker. Växtdelar skickas
till förbränning och jordmassor deponeras.
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Tabell 3

Återvinningscentraler, fasta, i kommunerna, år 2018.
Aktuella uppgifter om centralerna och vilka avfallsslag som kan tas emot
visas på www.srvatervinning.se.

Kommun

Återvinningscentraler, fasta

Botkyrka



Himmelsbodavägen 19, Skyttbrinks industriområde.



Hallundaleden 4, Fittja trafikplats.

Haninge



Rörvägen 23, Jordbro företagspark.

Huddinge



Regulatorvägen 3, Flemingsbergs industriområde.



Storvretsvägen/Vretvägen, Skogås/Trångsund.



Åkervägen 11, Hammarhagens industriområde.



Sorunda, Sunnerby industriområde.



Tvärvägen 4.

Nynäshamn

Salem

I skärgården inom Haninge kommun finns mobila återvinningscentraler som lägger till varje vår
och höst på följande platser: Fiversätra ö (östra sidan), Mefjärd, Ornö (Hässelmara färjeläge),
Björkösunds brygga, Ornöboda, Söderviken, Kymmendö, Edesö, Fåglarö, Utö Sprängabrygga,
Aspö (Västertorp), Korsholmen, Jutholmen, Utö Gruvbryggan, Ängsö, Gränö, Kalvholmen, Norrö,
Aspö (Nåttarö), Muskö (Ludvigsberg) och Långgarn (Kärringhamn).
I skärgården inom Nynäshamns kommun finns mobila återvinningscentraler som lägger till
varje vår och höst vid Landsort och Krokskär.

Insamlingssystem
Att samla in avfall har tidigare inneburit en arbetsmiljö med tunga lyft men säckar har med tiden
ersatts med kärl eller andra typer av behållare. Detta har skapat en bättre arbets- och kundmiljö.
Även om arbetsmiljön har blivit bättre ur många aspekter arbetar avfallsbranschen
kontinuerligt med att hitta nya lösningar och förbättringar.
För att öka källsorteringsgraden är det viktigt att möta de förutsättningar hushåll och
verksamheter har med kundanpassade lösningar. Manuell hantering har till viss del ersatts av
mer automatiserade system. Olika kärllösningar kompletteras med bottentömmande behållare
som töms med kranbil alternativt med ett sopsugssystem. Utvecklingen av dessa system har gått
från att hantera ett avfallsslag till att nu klara av flera avfallsslag samtidigt. Systemen kan ses
som komponenter i en helhetslösning som även innefattar hanteringen av grovavfall.
En central del i kommunens avfallsplanering är att skapa källsorterings- och insamlingssystem
som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den som
ansvarar för tömning och transport av avfall.
Det är dessutom väsentligt att trafikplaneringen medger hämtning utan onödig interaktion
mellan avfallshämtaren och de boende eller verksamheterna på platsen. Exempel på lösningar
som underlättar detta är:
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Gemensamhetsanläggningar och kvartersnära insamling
Kvartersnära insamling och gemensamhetsanläggningar är ett sätt att hantera avfall som
innebär att en källsorteringsstation utplaceras i ett villa- eller radhusområde, nära
bostäderna, där de boende naturligt rör sig. I stället för att åka med återvinningsbart avfall
till en återvinningsstation kan allt avfall samlas in och därmed återvinnas i nära anslutning till
bostaden. Insamlaren behöver inte tömma sopkärl för respektive hushåll, utan kan göra en
tömning för alla bostäder inom området. Interaktionen minimeras.
Kvartersnära gemensamhetsanläggningar bidrar till en bra service för boende i områden där
sopbilar inte kan hämta avfall vid tomtgräns. Källsorteringen blir tillgänglig.
Bottentömmande behållare
De senaste åren har avfall börjat samlas upp i bottentömmande behållare, eller s.k.
underjordsbehållare eller djupbehållare. Bottentömmande behållare kan stå helt ovan mark
eller vara helt eller delvis nedgrävda under jord, vilket har flera fördelar. Avfallssystemet sparar
utrymme i trånga miljöer och kan integreras på ett diskret sätt.
Sopsug
I äldre bebyggelse och i trånga områden samt vid nybyggnation är transport av avfall med
vakuumteknik under jord, så kallad sopsug, ett alternativ.
Fördelar med sopsug är bl.a. minskad belastning vid insamling av avfall och att risken för
personskador är mycket liten. Systemet lämpar sig för insamling av olika avfallsslag och kan
vara en bra lösning i tätbebyggda områden där det är svårt för sopbilar att komma fram. Vid
tömning av sopsugssystem minskar exponeringen av både damm och lukt jämfört med vid
konventionell tömning av kärl. Nackdelar är bland annat den stora investeringskostnaden och
att erfarenheter visar att incitamenten för sortering av avfall minskar när avfallet ”försvinner” i
ett inkast. Det förekommer även driftproblem när skrymmande avfall orsakar stopp i systemet.

Verksamhetsavfall
Kommunens verksamhetsavfall
Avfall från kommunala verksamheter utgörs av avfall som omfattas av kommunalt ansvar och
som uppstår i t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt
verksamhetsavfall från bl.a. avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift.

Övrigt Verksamhetsavfall
Utöver hushållsavfall uppstår inom SRVs ägarkommuner även verksamhetsavfall, t.ex. bygg- och
rivningsavfall, samt förpackningsavfall.
Verksamhetsavfall transporteras av ett stort antal åkerier till återvinningsanläggningar och
sorteras mekaniskt i olika materialslag om det inte har sorterats vid källan.
SRV har under 2018 skickat ca 150 000 ton insamlat och utsorterat avfall från Sofielunds
återvinningsanläggning till material- eller energiåtervinning. Ungefär en tredjedel av
återvinningen utgjordes av materialåtervinning. Utöver Sofielunds återvinningsanläggning finns
även andra aktörer inom kommunerna som kan ta emot verksamhetsavfall.
Trots insatser av kommunala och privata aktörer för att minska avfallsmängder samt öka
materialåtervinning ser man ingen fallande trend gällande mängder verksamhetsavfall som går
till förbränning.
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Inom SRVs ägarkommuner finns en deponi för icke-farligt avfall, SRVs deponi på Sofielunds
återvinningsanläggning. SRV har under 2018 deponerat ca 40 000 ton icke-farligt avfall samt
asbest. En stor del av icke-farligt avfall som bortskaffas genom deponering uppstår inom ramen
för nybyggnation och rivning. Hur mängderna kommer att utvecklas i framtiden styrs inte bara
av byggtakten. Även lagstiftning som styr återanvändning och återvinning av bygg- och
rivningsavfall och förbränningsrester kan bidra till förändringar avseende deponimängder.
Utöver det finns ett flertal anläggningar som jobbar med sortering och återvinning av rena eller
mindre förorenade schaktmassor.
Att inventera avfallsslag och mängder av det verksamhetsavfall som uppkommer och behandlas
inom kommunen är oerhört komplext. Det är många aktörer t.ex. åkare och
återvinningsentreprenörer som konkurrerar om att få samla in och behandla just
verksamhetsavfall. På grund av att det är många aktörer inom marknaden för verksamhetsavfall
är spårbarheten för uppkomst, insamling och var avfall lämnas och behandlas svår. Följden blir
att övergripande statistik för verksamhetsavfall i kommunen blir näst intill omöjlig att samla in,
administrera och följa upp.
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Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en vara har
miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska se till att varan tas omhand
på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Producenterna ansvarar därför
för insamlingssystemet för varorna. Producentansvaret omfattar idag (januari 2021)
förpackningar, returpapper, elutrustning, batterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva
produkter. Regeringen har i december 2020 beslutat att avskaffa producentansvaret för
returpapper och ansvaret för insamling av returpapper läggs på kommunerna från och med
januari 2022.
Hushållen är enligt avfallsförordningen skyldiga att sortera ut förpackningsavfall och
returpapper från övrigt hushållsavfall samt lämna dessa till ett godkänt insamlingssystem.
Regeringen har tagit fram ett förslag om att ta bort producentansvaret för returpapper och
lägga ansvaret för detta på kommunerna, men det har inte fattats något beslut ännu3.

Avfallsslag och mängder
Under år 2018 samlades det in ca 18 400 ton förpackningar och returpapper samt ca 3 800 ton
elavfall och batterier i SRV:s ägarkommuner. I tabell 4 presenteras insamlade mängder avfall
som omfattas av producentansvar utslaget per invånare för respektive avfallsslag.

Tabell 4 Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar, år 2018.
Källa: Avfall Web.

Förpackningar och returpapper
totalt, varav:

Sverige,
kg/invånare

54,1

63,5

-

Returpapper

16,5

18,7

-

pappersförpackningar

13,6

13,9

-

plastförpackningar

6,2

7,5

-

glasförpackningar

16,5

21,8

-

metallförpackningar

1,3

1,6

10,7

14,3

Elavfall totalt, varav:
-

elavfall, exkl. batterier

10,5

14,0

-

bärbara batterier

0,2

0,3

0,6

0,7

Däck

ingen uppgift

ingen uppgift

Bilar

ingen uppgift

ingen uppgift

Bilbatterier

3

SRV:s
ägarkommuner,
kg/invånare

December 2020.
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Läkemedel

SRV:s
ägarkommuner,
kg/invånare

Sverige,
kg/invånare

ingen uppgift

ingen uppgift

Under 2018 insamlades totalt ca 54 kg/invånare förpackningar och returpapper, vilket ligger
lägre än riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.
Under 2018 insamlades knappt 11 kg/invånare elavfall, inklusive bärbara batterier, vilket ligger
lägre än riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB. Motsvarande nyckeltal för däck, bilar och
läkemedel saknas.

Returpapper och förpackningar
Förpackningar och returpapper ska lämnas i insamling vid fastigheten eller vid de
återvinningsstationer som bolaget FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) ansvarar för.
På återvinningsstationer finns containrar för sortering av förpackningarna: glas, metall, plast
samt papper. Dessutom finns en container för returpapper. Insamlingssystemet för
returpapper kan förändras när kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen år 2022.
Enligt gällande lagstiftning ska producenter samt importörer av förpackningar, efter 31
december 2022, vara anslutna till ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). Ett sådant
system kräver tillstånd från Naturvårdsverket. Efter 1 april 2025 ska producenterna erbjuda
hämtning av förpackningar från alla bostadsfastigheter.
Från och med år 2022 ska den som äger en bostadsfastighet underlätta för
insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall enligt 3 kap. 4a §
avfallsförordningen (2020:614). Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten
endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller
belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.
Inom SRV:s ägarkommuner har över hälften av alla flerbostadshus fastighetsnära insamling
av förpackningar och returpapper. Insamling sker i separata kärl vid fastigheten. Omkring
10 % av enbostadshusen i kommunerna har fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper i fyrfackskärl, genom tjänsten ”SorteraHemma”. Det förekommer även
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper hos mer än hälften av de
verksamheter som har egna abonnemang hushållsavfall.
Hushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling, eller som behöver lämna
förpackningar som inte får plats i behållare nära bostaden, kan lämna förpackningar och
returpapper på en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. I
tabell 5 nedan visas hur många återvinningsstationer som finns i kommunerna för
närvarande. När bostadsnära insamling av förpackningar byggs ut kan antal
återvinningsstationer och var de är placerade komma att ändras, när behovet av stationerna
förändras.
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Tabell 5 Återvinningsstationer för förpackningar och returpapper i kommunerna, år 2018.
Aktuella uppgifter om antal stationer och var de är placerade visas på
www.ftiab.se.
Kommun

Antal
återvinningsstationer

Botkyrka

43

Haninge

69

Huddinge

54

Nynäshamn

23

Salem

11

Däck
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Däck med fälg tas emot på
återvinningscentralerna, men normalt ska däck lämnas till däckfirmor.

Batterier
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.
Batterier från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral. Batterier kan även lämnas i s.k.
batteriholkar som finns på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer.
Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en
återvinningscentral.
El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där sorteras först
knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast innehåller kvicksilver. Därefter
sorteras övriga batterier ut manuellt efter innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd samt alkaliska.
Respektive fraktion krossas och hanteras i ett slutet system, där så mycket som möjligt
material- eller energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt avfall.

Bilar
Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar för avfallshantering,
om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. Övergivna
skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om den finns på en plats som allmänheten har
tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som ansvarar
för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om markägaren godkänt placeringen. På allmän
vägmark, det vill säga allmänna vägar utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser
längs dessa, är Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen
som beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas
fordon som är i dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.
En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en
auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av bilen,
andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns.
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Avfall från elutrustning
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter, elavfall.
Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral.
Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas:


Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och sortering. Först krossas
lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter sorteras
återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas.



Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter avlägsnas och
övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först avlägsnas farligt avfall i form av olja
och kylkretsar. Därefter töms kyl och frysar på hyllor och annat löst material som
återvinns som glas och plast. Kyl och frysar krossas sedan för att isolering, metall och
plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner samlas upp.



Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner till en anläggning där farliga
komponenter avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först
avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel PCB. Sedan krossas vitvarorna så att glas,
plast och metall kan återvinnas.

Läkemedel
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.
Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på godkända
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och rökgasrening.

Befolkning
31 december 2018 hade de fem kommunerna sammanlagt 339 893 invånare, fördelade enligt
figur 1 nedan.
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Figur 1. Invånare 31 december 2018. Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsutvecklingen under åren 2009-2018 samt en prognos fram till 2028 har ses nedan.
Befolkningen i SRVs ägarkommuner har haft en kraftig utveckling som förväntas öka även
fortsättningsvis.
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Figur 2. Antal invånare, utveckling 2009-2018 samt prognos 2019-2028.

Tabell 6 Antal hushåll i kommunerna år 2018, fördelat på olika boendeformer samt antal
fritidshus.
Hushåll
totalt

Hushåll i
Fritidsflerbostads- hus
hus

Botkyrka

36 217

12 229

22 863

1 125

Haninge

41 669

14 892

20 843

5 9341

Huddinge

45 788

18 948

25 448

1 392

Nynäshamn

15 578

6 106

6 453

3 019

6 552

3 684

2 755

113

145 804

55 859

78 362

11 583

Salem
Summa
1

Hushåll i
villa

Inklusive specialbostäder och övriga bostäder.
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Anläggningar för hantering av avfall
Enligt 13 § Naturvårdsverkets föreskrifter ska avfallsplanen innehålla uppgifter om de
anläggningar som kommunen bedömer vara nödvändiga för att förebygga och hantera det avfall
som kommunen ansvarar för.
Nedanför presenteras en sammanställning för de anläggningar som hanterar avfall.
Verksamheterna är sorterade per kommun.

Tabell 7 Anläggningar i Botkyrka kommun
Namn, fastighetsbeteckning Typ av avfall

Metod för behandling

Fittja återvinningscentral, Fittja 17:1 Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall som en del av att samla in avfall
och farligt avfall

Skyttbrink återvinningscentral,
Skyttbrink 21

Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall

Riksten-Pålamalms berg- och
grustäkt, Riksten 8:2

Schaktmassor, betong, tegel, torv

Deponi, efterbehandling, jordtillverkning

Tullinge Jord & Maskin AB,
Riksten 8:1

Schaktmassor, betong/tegel

Deponi

Hummeltorps torvindustri,
Hummeltorp 1:4

Schaktmassor, asfalt, betong, gödsel,
lera, schaktmassor

Mellanlagring, deponi

Ragnsells AB, Stora Uringe 3:1

Avloppsslam, schaktmassor, gödsel,
bioaska

Mellanlagring,
jordtillverkning

Resurs-Recycling i Stockholm AB,
Vårsta 1:109

Rivningsavfall

Sortering/mekanisk bearbetning

Lotus Maskin & Transport AB,
Vårsta 1:469
Vårsta 3:1

Jord och sten samt betong

Mellanlagring, sortering och mekanisk
bearbetning

Kagghamra .isupplag, Ström 1:1

Flis

Mellanlagring

Hans Andersson Entreprenad AB,
Boda 1:3

Asfalt, betong, gödsel, ris och stubb,
lera, jord och fyllnadsmassor

Mellanlagring, krossning, jordtillverkning
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Tabell 8 Anläggningar i Haninge kommun
Namn, fastighetsbeteckning Typ av avfall

Metod för behandling

Jordbro återvinningscentral,
Åby 1:219

Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall

Hans Andersson Entreprenad AB,
Rudan 1:2 (Tillstånd av MPD
070312)

Krossning, återvinning av schaktmassor, Återvinning
asfaltsproduktion

Sortera Skandinavien AB, Åby
1:184, 1:185

Träbaserat bränsle, annat avfall än
farligt avfall, mellanlagring av farligt
avfall

Skäggsmo mellanlagringsstation,
Alby 1:9

Sopsand, gatubrunnssand, ledningssand Mellanlagring
och asfalt. Kompostering av
trädgårdsavfall.

Framställning och bearbetning, krossning
sortering, mellanlagring

JP AB/Johan Westermark, Årsta 1:82 Jord- och schaktmassor, asfalt och
betong

Sortering, krossning, återvinning
tillverkning av jord

Stadsbyggnadsförvaltningen, Park
och Natur, Nödesta 8:235

Kompostering av park- och
trädgårdsavfall

Kompostering

Nedersta Gård, Nödesta 8:235,
Haninge kommun

Gödsel

Biologisk behandling
(hygieniseringsanläggning)

Valsta slamlager, Valsta 4:1

Slam

Mellanlagring

Returpack – Burk Svenska AB,
Jordbromalm 6:12

Burkar och PET-flaskor

Mellanlagring

Solberga
ureahygieniseringsanläggning,
Åbrunna 1:1

Toalettavfall
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Turbinen Entreprenad, Alby 1:9

Jord- och schaktmassor

Mellanlagring

Tysslinge Återvinning AB,
Jordbromalm 4:6

Bygg- och rivningsavfall, park- och
trädgårdsavfall

Mekanisk bearbetning och sortering,
mellanlagring

Såcab Åkericentral AB, Åby 1:265

Inert avfall, betong, tegel och klinkers,
asfalt, betong, jord och sten, snö

Deponi, sortering och mekanisk bearbetning,
mellanlagring
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Tabell 9 Anläggningar i Huddinge kommun
Namn, fastighetsbeteckning Typ av avfall

Metod för behandling

Sofielunds återvinnings-anläggning Hushållsavfall, park- och
Gladö: 1:3 m.fl.
trädgårdsavfall, grovavfall,
industriavfall, förorenade massor, aska,
flytande avfall, farligt avfall, el-avfall

Mellanlagring, sortering, deponering,
behandling av t.ex. tvätthallsslam,
oljeåtervinning

Scandinavian Biogas Södertörn AB
Gladö: 1:3 m.fl

Rötning

Matavfall

Flemingsbergs Återvinningscentral, Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
Katoden 4
avfall, förpackningar

Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall

Återvinningscentral
i Skogås,
Västra Skogås 1:2

Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall

Länna kretsloppsanläggning

Bygg, industri

Sortering, behandling, krossning

Stena Recycling AB

Skrot

Sortering, förbehandling av fordon

Stenas recycling AB

Metallavfall

Fragmentering

Allbildelar i Huddinge
AB, Gladö 76:7

Skrot

Bildemontering

Allbilskroten i Länna AB,
Gladö 1:3

Skrot

Bildemontering

Atracco AB, Vårdkasen 1:48

Skrot

Bildemontering

Lind & Ledin lastbilservice AB,
Gladö 76:13

Byggavfall

Sortering av avfall

NMT transport AB, Gladö 76:8

Byggavfall

Sortering av avfall
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Tabell 10 Anläggningar i Nynäshamns kommun
Namn, fastighetsbeteckning Typ av avfall

Metod för behandling

Nynäshamn ÅVC, Harven 1

Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall

Sorunda ÅVC, Sunnerby 1:313

Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall

Stockholms Bulkhamn, Stora
Vika 6:1

Biobränslen och råvaror till biobränslen

Mellanlagring

Nynäshamn-Ösmo Lastbilscentral
ek.förening, Nynäshamn 2:178

Avslutad bergtäkt, nu mobil stenkross

Sortering , lagring och återvinning av berg,
betong asfalt, tegel, schaktmassor,
trädgårdsavfall, trä, byggavfall, metall,
brännbart, farligt avfall

Nynäshamns kraftvärmeverk

Returflis, slakteriavfall och PTP (papper, Samförbränningsanläggning som förbränner
trä och plast)
avfallsklassat bränsle

Stesor AB, Norr Enby 1:7

Jord och stenmassor samt betongavfall

Återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Tabell 11 Anläggningar i Salems kommun
Namn, fastighetsbeteckning Typ av avfall
Salem återvinningscentral

Metod för behandling

Grovavfall, skrymmande avfall, farligt
avfall, förpackningar
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Mellanlager av avfall samt viss sortering av
farligt avfall

Referenser – Avfallsplanens samtliga delar
SFS 1998:808 Miljöbalken
SFS 2020:614 Avfallsförordningen
NFS 2017:2, Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall.
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se
Sveriges miljömål: http://miljömål.se/au
Avfall Sverige: www.avfallsverige.se
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI: www.ftiab.se
Håll Sverige Rent: www.hsr.se
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Ordlista – Avfallsplanens samtliga delar
Avfall – alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig
av med.
Avfallshierarkin – prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för
avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Översta steget är Förebyggande, därefter
följer Förberedelse för återanvändning, Återanvändning, Materialåtervinning, Annan
återvinning och sist Bortskaffande.
Deponi/deponering - en avfallsbehandlingsmetod som innebär att avfall läggs på ett
avfallsupplag.
Farligt avfall – avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande
eller giftigt för människa och miljön. Farligt avfall är sådant avfall som finns uppräknat i
avfallsförordningen (2020:614) och som har egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt
för att inte skada levande organismer eller miljön. Exempel på farligt avfall som uppkommer i
hushållen, eller i bygg- och rivningsavfall, är nagellack, aceton, färg, färg, lösningsmedel,
förtunningsmedel, olja och elavfall.
Fastighetsnära insamling (FNI) – insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller
anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten.
Förebyggande av avfall – åtgärder som vidtas för att förebygga att det överhuvudtaget
uppkommer avfall till exempel genom minskad konsumtion eller delat ägande. Det kan även
vara åtgärder som vidtas för att minska innehållet av farliga ämnen i material eller produkter.
Förpackningar – konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas som används
för att förvara, skydda eller leverera en vara. Se förordningen (2018:1462) om producentansvar
för förpackningar.
Grovavfall –den del av hushållsavfallet som är så tungt och/eller skrymmande eller har andra
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in tillsammans med restavfall i kärl eller
annan behållare. Det kan till exempel vara möbler, trädgårdsavfall, cyklar, stekpannor och
skidor.
Hushållsavfall – avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet. Det avser samma sak som begreppet ”kommunalt avfall” enligt 15 kap. 3 §
miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet. I avfallsplanen används begreppet hushållsavfall därför att det begreppet
bedöms vara vedertaget och tydligare än det nytillkomna begreppet ”kommunalt avfall”. I
begreppet hushållsavfall inryms avfall som typiskt kan uppkomma vid människors användning
av mark och byggnader för bostadsändamål. Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Med
avfall från annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall menas sådant avfall som
uppkommer som ett resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt
som ger upphov till avfall som liknar det avfall som även kan uppstå vid användning av mark
eller byggnad för bostadsändamål. Till exempel avfall från personalmatsalar och restauranger,
samt avfall som uppkommer genom städning och genom att saker kastas i papperskorgar.
Invasiva växter – En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt
ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de
introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt,
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åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. Invasiva
arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt.
Kommunalt avfall - avser samma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall från hushåll
och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
I föreskrifterna används begreppet hushållsavfall därför att det begreppet bedöms vara
vedertaget och tydligare än begreppet ”kommunalt avfall”.
Matavfall – biologiskt lättnedbrytbart avfall, avfall som på kort tid kan brytas ner i biologiska
processer, och som består av livsmedel eller som uppstår i samband med hantering av livsmedel,
till exempel kaffesump och olika skal.
Matsvinn – onödigt matavfall som hade kunnat ätas upp till exempel bröd, matrester frukt och
grönsaker, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.
Nedlagda deponier – ett avfallsupplag som inte längre är i drift och som inte omfattas av
deponeringsförordningen (SFS 2001:512).
Plockanalys – en metod för att undersöka avfallets sammansättning och resultatet kan till
exempel visa hur stor andel av restavfallet som skulle ha kunnat sorteras till materialåtervinning
eller av andra skäl inte borde ha lagts i restavfall, det vill säga andelen
producentansvarsmaterial, matavfall, farligt avfall och el-avfall i det restavfallet.
Producentansvar – lagstadgat ansvar för producenterna för att en vara eller produkt samlas in
och omhändertas genom återvinning, återanvändning eller bortskaffning på ett sådant sätt som
krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Exempelvis omfattas
förpackningar, däck, batterier, bilar och elavfall samt vissa radioaktiva produkter av
producentansvar.
Restavfall – brännbart avfall som är kvar efter utsortering av matavfall, förpackningar,
returpapper, grovavfall och farligt avfall. Restavfall kan innehålla matavfall och/eller annat avfall
om dessa avfall inte sorterats ut.
Returpapper/tidningar – dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer,
skriv- och ritpapper, pocketböcker
Verksamhetsavfall – avfall från verksamhet som inte utgör med hushållsavfall jämförligt avfall,
till exempel produktionsspill och bygg- och rivningsavfall som uppstår i kommersiell
verksamhet.
Återbruk/återanvändning – en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är
avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. I
avfallsplanen inkluderas i begreppet även åtgärd som innebär förberedelse för återanvändning.
Återvinning – en avfallshantering som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för
annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som
innebär förberedelse för återanvändning.
Återvinningscentral (ÅVC) – bemannad större anläggning för insamling av grovavfall,
trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall etc. Ibland även med verksamhet för återanvändning.
Återvinningsstation (ÅVS) – obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och
returpapper. Drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB). Utformning och ansvar
för återvinningsstationer kan förändras när kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen
av returpapper år 2022.
23

Avfallsplanen 2021-2030 –
Del 3 Nedlagda deponier
Slutlig förslagshandling

Vad är deponi?
Avfall som inte kan materialåtervinnas, behandlas biologiskt, förbrännas med energiutvinning
eller på annat sätt nyttiggöras måste deponeras. Deponering är helt enkelt en slutförvaring av
avfall. Nu deponeras endast en procent av hushållsavfallet. Deponering är den
behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel
förorenade massor.
Internationellt sett är deponering fortfarande den dominerande metoden för att ta hand om
avfall. Men i Sverige har vi sedan början av 1990-talet minskat deponering till förmån för andra
behandlingsmetoder.
Under 2000-talet infördes en rad förbud mot att deponera vissa avfallsslag vilket medförde att
en stor del av de aktiva deponierna i Sverige har avslutats. De sluttäcks då med material, ofta i
flera lager, för att bland annat förhindra att regnvatten tränger ner och förorenas.
Exponering för föroreningar i deponier sker i huvudsak antingen via luft, deponigas, eller via
vatten, lakvatten. Deponigas kallas den gas som uppkommer vid en deponi där man tidigare har
deponerat organiskt avfall. Gasen består av cirka 50 procent metan, resten är koldioxid, kväve
och små mängder av andra gaser. Eftersom den innehåller metan måste den samlas in för att
minska miljöpåverkan. Sedan förbudet att deponera organiskt avfall infördes har gasbildningen
på deponier successivt avtagit.
Lakvatten är regnvatten och annat vatten som varit i kontakt med avfall. Lakvatten kan innehålla
både näringsämnen och föroreningar. I höga koncentrationer är de skadliga för miljön.

Att inventera och åtgärda nedlagda deponier
Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av
mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Dessutom har äldre, nedlagda deponier
ofta en sämre placering utifrån miljösynpunkt. Dessa deponier behöver därför identifieras och
riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för människors hälsa och för miljön
åtgärdas. Kommunerna behöver kartlägga alla nedlagda deponier och rapportera till
länsstyrelsens databas för behandling av förorenad mark om någon deponi saknas i databasen.

Uppgifter och bedömning
Tabellerna nedan är en sammanställning över kommunernas nedlagda deponier. De baseras på
kommunernas tidigare renhållningsordningar, uppgifter från Länsstyrelsen i Stockholms län,
avstämning med representanter ifrån kommunerna och Länsstyrelsens rapport 1993:14
Miljöpåverkan ifrån avfallsanläggningar.
Deponierna i tabellen har i vissa fall klassats enligt Metodik för Inventering av Förorenade
Områden (MIFO)1. MIFO är ett inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in
förorenade områden i riskklasser. Några av fastigheterna har inte klassats ännu.
De fyra riskklasserna är:





1

riskklass 1, mycket stor risk,
riskklass 2, stor risk,
riskklass 3, måttlig risk och
riskklass 4, liten risk.

Naturvårdsverket.se
2

Nedlagda deponier per kommun
I tabell 1 till 5 nedan presenteras utdrag, datum för uttag 2020-10-08, ur Länsstyrelsens databas
för efterbehandling av förorenad mark avseende nedlagda deponier. I Länsstyrelsens databas
kan även ytterligare information om deponierna finnas. Informationen från Länsstyrelsen har
kompletterats med en sammanställning av kunskapsläget från den tidigare avfallsplanen (AP
2011-2019). I några fall, som har markerats med *, finns inte deponierna angivna i
Länsstyrelsens databas. Bedömningen är att informationen kan vara till nytta vid arbetet med
nedlagda deponier framöver.
Tabell 1: Sammanställning över nedlagda deponier i Botkyrka kommun.
Botkyrka kommun

Är nedlagd
år (AP
Status/
2011Riskklass/
Info från AP
2019)
Underlag
2011-2019
Förstudie
avslutad - ingen
åtgärd, Riskklass
3, Utredning

Riskbedömning
(AP 2011-2019)

Namn/ fastighet
fd Rikstenstippen
(kommunal) /
TULLINGE 21:223>1;
TUMBA 7:126>8

Primär bransch
Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Huddingegruvan,
Botkyrka/ TUMBA
7:126>8

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Tullinge/Römossen,
deponi/ TULLINGE
21:484

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Förstudie
pågående,
Riskklass 2,
Utredning

Schaktmassor Ja, undersökt
och
kontrollprogram,
Riskklass 2

Römossen, deponi/
TULLINGE 21:484

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Delåtgärd
avslutad uppföljning ej
klar, Riskklass2,
MIFO 2

Schaktmassor Ja, undersökt
och
kontrollprogram,
Riskklass 2

Golväng, deponi/
NORSBORG 5:1

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Tumba bruk, tipp/
LINDHOV 15:24

Industrideponier

Delåtgärd
avslutad uppföljning ej
klar
Åtgärd
pågående

Albysjön, deponi, Alby Industrideponier
kvarn/ ALBY KVARN 2;
ALBY KVARN 3; ALBY
KVARN 4

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Upplag av sprängsten/ Avfallsdeponier VÅRSTA 1:58; VÅRSTA icke farligt, farligt
1:187
avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad
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Hushålls- eller Nej, ej
industriavfall undersökt.
Riskklass 4
Hushålls- eller Riskklass 3
industriavfall

Botkyrka kommun

Status/
Riskklass/
Underlag
Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Är nedlagd
år (AP
2011Info från AP
2019)
2011-2019

Riskbedömning
(AP 2011-2019)

Namn/ fastighet
Skäcklinge, deponi/
TUMBA 8:129; HAREN
24

Primär bransch
Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Slagstatippen/
HALLUNDA 4:34

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Schaktmassor Nej, ej
undersökt

Botkyrkabacken,
schaktmassor/
ERIKSBERG 2:1;
LINDHOV 15:24

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Schaktmassor Nej, ej
undersökt

Viad, deponi/ VIAD
1:2

Industrideponier

Schaktmassor

Kassmyra, deponi/
TUMBA 8:347;
TUMBA 8:348;
TUMBA 8:349

Industrideponier

Identifiering
avslutad –
inventering ej
påbörjad
Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Näs, deponi/ NÄS 2:1

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Norrbyvret, deponi/
ENSTA 1:65

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Lilla Uringe, deponi/
STORA URINGE 3:1

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Fittja, avfallsdeponi/
FITTJA 17:13; FITTJA
17:23; SJÖBODA 2;
FÅGELVIK 2

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Röda Villorna, deponi/ Industrideponier
TUMBA 7:126

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Uttran, schaktmassor/ Industrideponier
TUMBA 7:241

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad
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Schaktmassor

Riskklass 3

Övrig

Botkyrka kommun

Status/
Riskklass/
Underlag
Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Namn/ fastighet
Vinterskogen/ ENSTA
1:65

Primär bransch
Industrideponier

Sand & Grus AB
Jehander/ RIKSTEN
8:17; RIKSTEN
8:2;RÅBY 1:11>1;
RÅBY 1:64; RÅBY
1:66>3; RÅBY 1:66>4;
RÅBY S:1
Tuna avfall/ TUMBA
7:6; TUNABERG 1;
TUNABERG 2;
TUNABERG 3;
TUNABERG 4;
TUNAHOLM 2;
TUNAHOLM 4

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Förstudie
avslutad - ingen
åtgärd

Skäcklinge/Däldvägen, Avfallsdeponier deponi/ ALBY 15:14
icke farligt, farligt
avfall

Förstudie
avslutad - ingen
åtgärd

Lindhov, deponi/
NORSBORG 5:1

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Rikstenstippen/
RIKSTEN 8:1

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Identifiering
avslutad –
inventering ej
påbörjad
Förstudie
pågående,
Riskklass 2,
Utredning

Alfa lavals gjuteritipp/ Industrideponier
TULLINGE 19:575;
TUMBA 7:126

Vinterskogen Iselsta/
ISELSTA 1:21

Delåtgärd
avslutad –
uppföljning
genomförd,
Riskklass 3,
MIFO 1

Iselsta/Iselsta 1:21

Är nedlagd
år (AP
2011Info från AP
2019)
2011-2019

Riskbedömning
(AP 2011-2019)

Hushålls- eller Ja, undersökt.
industriavfall Riskklass 3

Hushålls- eller Ja, täckt,
industriavfall Riskklass 2

Hushålls- eller Ja, undersökt
industriavfall och täckt,
Riskklass 3

Schaktmassor
Nedlagd
Slam
innan 1969
(1965)

Nej, ej
undersökt

Lindhov/Lindhov 15:4

Hushålls- eller Riskklass 4
industriavfall,
Schaktmassor

Vårsta centrum

Schaktmassor
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Botkyrka kommun
Namn/ fastighet
Huddingegruvan/
RIKSTEN 11:1

Primär bransch

Status/
Riskklass/
Underlag

Är nedlagd
år (AP
2011Info från AP
2019)
2011-2019
Hushålls- eller
industriavfall

Riskbedömning
(AP 2011-2019)
Delvis
undersökt, inga
åtgärder,
Riskklass 2

Riksten fd/RIKSTEN
11:1

Hushålls- eller Undersökt, ej
industriavfall åtgärder,
Riskklass 2

Alby/ ALBY 15:32 mfl

Hushålls- eller Ja, undersökt
industriavfall och
kontrollerad.
Kontrollprogram
av grundvatten,
Klara MKM

Skäcklinge/Däldvägen,
/ TUMBA 7:206

Hushålls- eller Nej, ej
industriavfall undersökt.
Riskklass 4

Skogsudd/Eldtomta
2:12

Hushålls- eller Nej, ej
industriavfall undersökt.
Riskklass 4
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Tabell 2: Sammanställning över nedlagda deponier i Haninge kommun

Haninge kommun

Namn/ fastighet
SÅCAB Åkericentral,
Åbytippen/ ÅBY 1:265

Primär bransch
Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Status/
Riskklass/
Underlag
Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nytorpstippen/ ÅBY 1:141 Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Tungelstatippen/
TUNGELSTA 1:6,
TUNGELSTA 2:10

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Förstudie
pågående

Ekeby, Haninge/ EKEBY
12:7

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Jordbrotippen, Jordbro/
JORDBROMALM 4:33;
JORDBROMALM 6:2;
KALVSVIK 5:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Förstudie
avslutad huvudstudie
ej påbörjad

Sandemar/ SANDEMAR
10:1; SANDEMAR 1:1;
SANDEMAR 12:1;
SANDEMAR 13:1;
SANDEMAR 9:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Förstudie
pågående

Skrotupplag, Utö/
EDESNÄS 4:125

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Bobäcken, deponi/
HÄRINGE 5:16

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad
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Är
nedlagd
år (AP
20112019)

Material (AP
2011-2019)

Riskbedömning (AP
2011-2019)

1972

Hushålls- och Ej utfört, Riskklass 2
industriavfall

Nedlagd

Schaktmassor Ej utfört

1967

Hushållseller
industriavfall

Ej utfört, Riskklass 3

Status/
Riskklass/
Underlag
Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Är
nedlagd
år (AP
20112019)

Material (AP
2011-2019)

Riskbedömning (AP
2011-2019)

Nedlagd

Hushållseller
industriavfall

Ej utfört, Riskklass 4

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nedlagd

Slam

Ej utfört

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nedlagd

Hushållseller
industriavfall

Ej utfört, Riskklass 4

Trematippen/ TREMA 3:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nedlagd

Hushållseller
industriavfall

Ej utfört, Riskklass 3

Skjutfältstippen/
EDESNÄS 4.221

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nedlagd

Hushållseller
industriavfall

Ej utfört, Riskklass 4

Vinåker, deponi/ VINÅKER Avfallsdeponier
1:1; VINÅKER 4:1;
- icke farligt,
VINÅKER 2:1
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nedlagd

HushållsEj utfört
eller
industriavfall,
slam

Sandemars gårdstipp/
SANDEMAR 10:1;
SANDEMAR 12:1;
SANDEMAR 1:1;
SANDEMAR 13:1;
SANDEMAR 9:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Deponi, sofielund/
SOFIELUND 1:4

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Haninge kommun

Namn/ fastighet
Skutan, deponi/ HÖGSTA
2:3

Primär bransch
Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Högsta, deponi/ HÖGSTA
1:2

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Kalvsvik, deponi/
JORDBROMALM 2:7

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Muskötippen/
LUDVIGSBERG 5:4
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Haninge kommun

Namn/ fastighet
Deponi, Utlida/ UTLIDA
1:70

Status/
Riskklass/
Primär bransch Underlag
Industrideponier Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Är
nedlagd
år (AP
20112019)

Material (AP
2011-2019)

Schaktmassor Ej utfört

Riskbedömning (AP
2011-2019)

Berga/Vitså/
VÄSTERHANINGE-BERGA
7:2

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nedlagd

Deponi, tungelsta/
TUNGELSTA 1:5;
TUNGELSTA 1:9

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Slut 60-tal Schaktmassor Ej utfört, även
EKEBY 12:11

Jordbro, schaktmassor/
KALVSVIK 5:1; DÅNTORP
1:4

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Årsta Havsbad/ ALVSTA
7:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Betongtippen/
JORDBROMALM 6:2

Industrideponier Identifiering
avslutad –
inventering
ej påbörjad
Industrideponier Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Deponering av
dikesmassor/
LUDVIGSBERG
Vendelsömalm/
VENDELSÖ 3:1714;
RAMSDALEN 2:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad –
inventering
ej påbörjad

Nedlagd

Hushålls- och Ej utfört, Riskklass 4
industriavfall

1970

Hushållseller
industriavfall

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Betongtippen/
JORDBROMALM 4:11*
Jordbrotippen/ KALVSVIK
3:19*

Ej utfört. Riskklass 3

hushålls- eller Undersökt och
industriavfall återställning pågår.
Riskklass 2

Nytorpstippen/ ÅBY 1:19*

1967

9

Hushållseller
industriavfall

Ej utfört. Riskklass 4

Haninge kommun

Namn/ fastighet
Vendelsömalm/
VENDELSÖ 16:11*

Primär bransch

Status/
Riskklass/
Underlag

Är
nedlagd
år (AP
20112019)
nedlagd

Material (AP
2011-2019)
Hushållseller
industriavfall

Riskbedömning (AP
2011-2019)
Ej utfört. Riskklass 4

Sofielund/ SOFIELUND
1:1*

nedlagd

Schaktmassor Ej utfört

Kalvsvik*

nedlagd

slam

Ej utfört

Brobäckstippen/
HÄRINGE 5:1*

nedlagd

Hushållseller
industriavfall

Ej utfört, Riskklass 4
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Tabell 3: Sammanställning över nedlagda deponier i Huddinge kommun.
Huddinge
kommun
Namn/ fastighet
Gatukontorets
upplag,
Masmovägen/
MASMO 1:14

Status/
Riskklass/
Primär bransch Underlag
Avfallsdeponier Förstudie
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
huvudstudie
ej påbörjad

Är nedlagd år
(AP 2011-2019)
I slutet av 60talet
(påbörjades i
slutet av 1940talet)

Flottsbro
skidbacke/ ALBY
15:27

Industrideponi
er

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Vårby
skrotdeponi/
DIAMETERN 2

Industrideponi
er

Delåtgärd
pågående

Kungens Kurva
XVII deponi,
Svalborgstippen/
KOLARTORP 1:1

Industrideponi
er

Åtgärd
pågående

Kommunal
avfallsdeponi,
Katrineberg/
KÄSTA 2:212;
GLÖMSTA 1:1

Industrideponi
er

Identifiering Efter 1969
avslutad ingen åtgärd

Visättra 1:6/
VISÄTTRA 1:6

Avfallsdeponier Identifiering
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
ingen åtgärd

Enlidens ridstall/
GLÖMSTA 2:60;
POSTHEMMANET
7

Industrideponi
er

Material (AP 20112019)
Huvudsakligen
sprängsten och
schaktmassor men
även sprängtråd,
stockar, betong etc.
Längst i väster även
trädgårdsavfall samt
gipsskivor, tegel,
oljefat mm. Idag
lägger
gatuavdelningen
upp asfalt på
Masmo 1:121.
Masmo 1:12
Schaktmassor,
materialupplag

Riskbedömning (AP
2011-2019)
Det finns tecken på
föroreningsspridning
men inga kända
observationer av
negativ
omgivningspåverkan.
Bör kunna
kontrolleras genom
ett kontrollprogram,
men kräver troligtvis
inga åtgärder.

Sten, betong, asfalt,
skrot
Innan 1969

Åtgärd
pågående

Tillstånd för byggoch schaktmassor
även hushållsavfall
har tippats och
förbränning har
skett
Hushållsavfall.
Deponering av
schaktmassor och
betong

Sopsand
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Förbränning av avfall.
Höga halter av bly,
zink, koppar och
petroleumkolväten
Branschtypiska
föroreningar är
tungmetaller,
lösningsmedel,
klorerade
hydrokarboner,
fenoler, olja och
näringssalter

Huddinge
kommun
Namn/ fastighet
Källviks gård,
deponi/
VISTABERG 3:67;
VISTABERG 3:94

Status/
Riskklass/
Är nedlagd år
Primär bransch Underlag
(AP 2011-2019)
Avfallsdeponier Identifiering
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
inventering
ej påbörjad

Material (AP 20112019)
Sprängsten,
byggavfall

Lindesberg,
Avfallsdeponier Identifiering
deponi/ GLÖMSTA - icke farligt,
avslutad 2:61
farligt avfall
inventering
ej påbörjad

Deponering av
bilskrot och
byggavfall

Deponi,
Grantorp,/GRANT
ORP 5:1

Industrideponi
er

Identifiering Efter 1969
avslutad inventering
ej påbörjad

Hushållsavfall.
Sopsand, jord och
grus

Deponering av
byggavfall mm,
Vistaberg/
VISTABERG 3:62

Industrideponi
er

Förstudie
Efter 1969
avslutad huvudstudie
ej påbörjad

Industriavfall. Tegel

Deponi,
Industrideponi
Dammtorpsvägen/ er
KÄLLBRINK 1:164

Riskbedömning (AP
2011-2019)

Sand hämtas för
sandning av vägar
vintertid. Upplag för
sopsand, jord och grus

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Jeriko,
deponi/GLÖMSTA
2:1; KÄLLBRINK
1:164; KÄLLBRINK
1:168; UTSÄLJE
1:101

Avfallsdeponier Identifiering Drifttid 1960-tal
- icke farligt,
avslutad –
till 1970-tal
farligt avfall
inventering
ej påbörjad,
Riskklass 2,
Utredning

Hushållsavfall, skrot,
olja, bilar, rensslam.
Vid provtagning
påträffades asfalt,
tegel, järnband,
blåbetong, bildelar,
bildäck, kablar, aska
och glas

Visättra
industriområde upplag/ VISÄTTRA
1:1

Avfallsdeponier Identifiering
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
inventering
ej påbörjad

Schaktmassor

Östra
Flemingsberg,
deponi/ VISÄTTRA
1:5

Avfallsdeponier Identifiering
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
inventering
ej påbörjad

Mellanlagring
sprängsten
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Avfallets mängd och
sammansättning ger
en starkt negativ bild.
Extremt höga halter
av flera metaller
(främst Fe, Cu, Pb, Zn)
uppmättes. Dock PIDmätning låga resultat.
Efterbehandling
nödvändig för att
hantera
metallhalterna och ett
kontrollprogram
behöver upprättas.

Huddinge
kommun
Namn/ fastighet
Skogsäng/
SKOGSÄNG 1:29

Status/
Riskklass/
Primär bransch Underlag
Avfallsdeponier Förstudie
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
huvudstudie
ej påbörjad

Är nedlagd år
(AP 2011-2019)
Innan 1969
(1965)

Sofielund
återvinningsanlägg
ning
deponi/GLADÖ
1:3; GLADÖ 76:5;
BJÖRKSÄTTRA 1:3
Reningsverket/
STUVSTA GÅRD
1:50

Avfallsdeponier Förstudie
- icke farligt,
pågående
farligt avfall

Balingsnäs/
BALINGSNÄS 3:1

Avfallsdeponier Förstudie
Innan 1969
- icke farligt,
avslutad (aktiv 1949farligt avfall
ingen åtgärd 1960)

Björksättra 1:2,
schaktmassor/
BJÖRKSÄTTRA 1:2

Industrideponi
er

Björksättra,
deponi/
BJÖRKSÄTTRA 1:2

Industrideponi
er

Material (AP 20112019)
Sprängsten

Riskbedömning (AP
2011-2019)
Inga tecken på
omgivningspåverkan.
Endast ett vattenprov
som bekräftar detta.
Viss försiktighet bör
vara påkallad.

Byggavfall och
schaktmassor

Bedöms vara stabilt
uppbyggd och väl
avskärmad.
Genomförda
undersökningar har
inte påvisat några
problem men de har
varit av begränsad
omfattning

Sprängsten 19591960. Troligtvis även
ett antal oljefat.
Tegel, järnskrot och
annat byggavfall har
noterats vid
provgropsgrävning

På basis av nuvarande
kunskaper bedöms
endast små eller
obetydliga effekter
kunna uppstå till följd
av avfallet. Betydelsen
av metallföroreningar
bör undersökas
genom
kontrollprogram

Avfallsdeponier Förstudie
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
huvudstudie
ej påbörjad

Identifiering
avslutad –
inventering
ej påbörjad
Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Gullarängen/Högm Avfallsdeponier Förstudie
Efter 1969
ora/Myrängen/
- icke farligt,
avslutad MYRÄNGEN 1:16
farligt avfall
huvudstudie
ej påbörjad
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Huddinge
kommun
Namn/ fastighet
Nya Smedstorp,
Huddingegruvan
(Gladögruvan)/
LISSMA 4:55;
LISSMA 4:99

Status/
Riskklass/
Är nedlagd år
Primär bransch Underlag
(AP 2011-2019)
Industrideponi Identifiering
er
avslutad inventering
ej påbörjad

Material (AP 20112019)
Hushålls- eller
industriavfall. Lissma
4:55 Deponering av
bygg och skogsavfall,
jord, tidigare
jordtillverkare
1974. Enligt
Schaktmassor från
MIFO pågick
rivningen av gamla
deponering
Klarakvarteren
1970-1974.
(tegel,
Deponeringen
rivningsmassor,
påbörjades ca 10 värmeledningar etc).
år innan
Vid provborrning har
Huddinge
hittats bl.a. elskåp,
kommun fick
asbestplattor,
vetskap om
järnbalkar, keramik.
detta (oklart om Måttliga
vad det
metallhalter samt
innebär).
utslag vid PIDmätningar.

Hammardalstippen Industrideponi
/ ORLÅNGSJÖ 2:7 er

Delåtgärd
avslutad uppföljning
ej klar

Gräsvretens
industriområde/
GRÄSVRETEN 1:1;
GRÄSVRETEN 1:1136
Gatukontorets
sandupplag/
VÄSTRA SKOGÅS
1:4

Industrideponi
er

Förstudie
pågående

Industrideponi
er

Identifiering
avslutad inventering
ej påbörjad

Nytorpsmosse/
NYTORP 2:2

Avfallsdeponier Identifiering 1960-1965
- icke farligt,
avslutad farligt avfall
inventering
ej påbörjad

Riskbedömning (AP
2011-2019)

Svårbedömt, men
lokalisering och
uppbyggnad är klart
negativ. Även om
nuvarande utsläpp
inte är höga betyder
deponins storlek samt
belägenhet att
konsekvenserna av
eventuella utsläpp kan
bli stora.

Schaktmassor
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Schaktmassor.
Mellan 1960- 1965
tippades okända
massor
okontrollerat i
området. Även
bilvrak och
oljetankar har
observerats bland
massorna (uppgift
1987).

Tidigare miljöprover
visade på föroreningar
av alifater
(oljenämden). 1972
utarbetades ett
förslag till
stabilitetsförbättrande
åtgärder. Arbetena
avbröts 1973.
Undersökningar visar
på stor halt
oljeföroreningar på
X:6569089
Y:16288833 (2400
mg/kgTS) PAH
haltninvåer
överskrider KM och på
ett ställe för MKM. I
detta prov koppar KM.

Huddinge
kommun

Status/
Riskklass/
Namn/ fastighet
Primär bransch Underlag
Österhagstippen/ Avfallsdeponier Huvudstudie
LÄNNA 4:7; LÄNNA - icke farligt,
pågående
4:9; VÄSTRA
farligt avfall
SKOGÅS 1:15;
VÄSTRA SKOGÅS
1:17

Är nedlagd år
(AP 2011-2019)
Efter 1969.
Uppgifter finns
om sk
"midnattsdump
ning" så sent
som på 1980-tal

Material (AP 20112019)
Hushålls- eller
industriavfall,
schakt- och
rivningsmassor samt
sprängsten från
arbeten vid
Nyängsbanan,
Globen,
Blekholmstorget och
andra områden i
Stockholm samt bl a
maskindelar, oljefat,
skrot, bilar,
batterier, trä, järn,
porslin, tyg,
lägenhetsinredninga
r, mineralull,
plaströr mm
Övrig.
Gatuavdelningen
lägger upp snö på
fastigheten (2010)

Efter 1969
(1940-1992)

Lissma 4:86*

I huvudsak rena
Inga effekter på
schaktmassor från
omgivningen har
byggandet av
kunnat konstateras
Henriksdals
reningsverk samt
diverse skrot i
mindre mängd. Även
slam från
reningsverket kan
finnas deponerat. På
en inhägnad del av
deponin finns
kreosot-impregnerat
virke deponerat
under någorlunda
ordnade former
Byggavfall

Kynäs 2:10*

Blandade massor

Kungens kurva
1:1*

Blandade massor
har använts till
utfyllnad.
Schaktmassor

Beateberg/ Västra
Skogås 1:8*
Fältstridklubben
1*
Reningsverket 1/
Kallskärsklinten 2*

Länna*

Efter 1969

Björksätra deponi/
BJÖRKSÄTRA 1:11*

Schaktmassor
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Riskbedömning (AP
2011-2019)
Avfallet är deponerat
utan system. PIDmätningar indikerar
flyktiga organiska
ämnen. Länsstyrelsen
har skött ärendet fram
till 1989 och 1994
fanns det fortfarande
ett kontrollprogram
som följdes. Det har
tidigare gjorts
bedömningen att en
utredning för att
sluttäcka området bör
göras.

Huddinge
kommun
Namn/ fastighet
Huddingegruvan/
STENSÄTRA 1:1*

Status/
Riskklass/
Primär bransch Underlag

Är nedlagd år
(AP 2011-2019)
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Material (AP 20112019)
Hushålls- eller
industriavfall

Riskbedömning (AP
2011-2019)
I början av 1900-talet
bröts järnmalm och
stenkol fram till 60talet. Nu är den (på
Huddingesidan) ett
stort dagbrott i
skogsterräng. Gruvan
är medtagen i
Riksantikvarieämbetet
s
fornlämningsregister.
Högt naturvärde
(Lekplats för
vattensalamander)

Tabell 4: Sammanställning över nedlagda deponier i Nynäshamn kommun
Nynäshamn
kommun
Namn/ fastighet
Styrvik, deponi/
VÄGGARÖ 3:1

Är
nedlagd
år (AP
2011Material (AP
2019)
2011-2019)
Hushållseller
industriavfall

Status/
Riskklass/
Primär bransch Underlag
Industrideponier Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Riskbedömning (AP
2011-2019)
Återställd med
kontrollprogram,
Riskklass 4

Sittesta
Industrideponier Åtgärd avslutad - Efter
deponi,/VIDBYNÄS
uppföljning
1969
1:3
genomförd,
Åtgärder utförda
för en Känslig
markanvändning,

Hushållseller
industriavfall

Återställd med
kontrollprogram,
Riskklass 2

Sorunda /
Avfallsdeponier
Sunnerby, deponi/ - icke farligt,
SUNNERBY 1:3
farligt avfall

Identifiering
avslutad –
inventering ej
påbörjad

Hushållseller
industriavfall

Återställd med
kontrollprogram,
Riskklass 2

Källberga Tippen,
Källberga, Ösmo/
VIDBYNÄS 1:3

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Åtgärd avslutad uppföljning
genomförd,
Åtgärder utförda
för en Känslig
markanvändning

Ösmo,
slamdeponi/
MUSKÖSUND 1:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Solberga, deponi/
NYNÄSGÅRD 1:5

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad,

Hushållseller
industriavfall

Torö (Herrhamra
gård) deponi/
HERRHAMRA 1:4

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Huhsålls- och Delvis återställd,
industriavfall Riskklass 3

FOI Grindsjön/
SKOGSTORP 4:1

Industrideponier Identifiering
avslutad –
inventering ej
påbörjad
Industrideponier Identifiering
avslutad - åtgärd
ej påbörjad

Ösmo / Vansta,
deponi/ VANSTA
5:2

Efter
1969

17

Schaktmassor Återställd med
kontrollprogram

Återställd med
kontrollprogram,Riskklass
4

Hushålls- och Återställd med
industriavfall kontrollprogram

Nynäshamn
kommun
Namn/ fastighet
Vansta, deponi/
VANSTA 5:140

Är
nedlagd
år (AP
Material (AP
20112011-2019)
2019)

Status/
Riskklass/
Primär bransch Underlag
Industrideponier Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Sjötäppan,
deponi/ NEDER
SÖDERBY 4:14

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Karlsta, deponi/
NYNÄSHAMN
2:154

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Fagersjötippen/
GRÖDBY 1:31

Riskbedömning (AP
2011-2019)

Övrigt

fd gårdstipp, Liten risk

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad,

Hushållseller
industriavfall

Återställd med
kontrollprogram,
Riskklass 4

Svarven, deponi/
SVARVEN 7

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Hushållseller
industriavfall

Återställd. Riskklass 4

Telegrafen,
deponi/
TELEGRAFEN 4

Industrideponier Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad,

Hushållseller
industriavfall

P-plats med hårdgjord
yta, Riskklass 4

Stora Vika,
deponi/ STORA
VIKA 6:1

Industrideponier Förstudie
pågående,

Fituna deponi/
FITUNA 3:1

Avfallsdeponier
- icke farligt,
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Deponi nära
Avfallsdeponier
Nynäsgårds kyrka/ - icke farligt,
NYNÄSGÅRD 1:1
farligt avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad

Efter
1969

HushållsÅterställd med
eller
kontrollprogram,
industriavfall, Riskklass 2
Övrigt

Hushållseller
industriavfall

fd gårdstipp, Liten risk,
Riskklass 4

Ösmo*

Hushålls- och Återställd med
industriavfall kontrollprogram,
Riskklass 4

Fituna/ RITUNA
2:11*

Hushållseller
industriavfall

18

Återställd med
kontrollprogram,
Riskklass 4

Nynäshamn
kommun
Namn/ fastighet
Karlsta/KALVÖ
1:51*

Primär bransch

Är
nedlagd
år (AP
Material (AP
20112011-2019)
2019)
Hushållseller
industriavfall

Status/
Riskklass/
Underlag

Vansta/ VANSTA
13:11*

Hushållseller
industriavfall

Sandhagen

Schaktmassor

19

Riskbedömning (AP
2011-2019)
återställd med
kontrollprogram,
Riskklass 4
fd gårdstipp, Liten risk,
Riskklass 3

Tabell 5: Sammanställning över nedlagda deponier i Salem kommun.

Salem kommun

Status/
Riskklass/
Underlag
Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad, ej
klassad

Är
nedlagd
år (AP
20112019)
Nedlagd

Material (AP 20112019)
Avfallsdeponier - icke
farligt, farligt avfall.
Avfallsupplag
Schaktmassor mm

Namn/ fastighet
Rönninge deponi/
RÖNNINGE 1:143

Primär bransch
Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

LillsjönFruängsvägen
deponi/upplag/
RÖNNINGE 1:301

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad, Ej
klassad

-

Avfallsdeponier - icke
farligt, farligt avfall.
Upplag sedan 1967 på
fastigheten,
byggmaterial,
fordonsuppställning

Vällinge deponi/
VÄLLINGE 1:1

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad, Ej
klassad

Nedlagd

Avfallsdeponier - icke
farligt, farligt avfall.
Deponering av
hushållsavfall och
grovavfall

Hallinge deponi/
HALLINGE 1:1

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad, Ej
klassad

Nedlagd

Avfallsdeponier - icke
farligt, farligt avfall.
Deponering av
hushållsavfall och bilar

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad, Ej
klassad

Nedlagd

Anläggning för farligt
avfall. Återvinning av
avfall genom
fragmentering

Södertälje Arbor/
HALLINGE 1:1

Bintebotippen/
BERGUDDEN 26

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad, Ej
klassad

-

Avfallsdeponier - icke
farligt, farligt avfall.
Mellanlagringsplats för
rena massor. Någon
gång har man olovligt
tippat asfalt.

Salems deponi/
SALEM 26:2

Industrideponier

Identifiering
avslutad inventering ej
påbörjad, ej
klassad

Nedlagd

Industrideponier.
Schaktmassor och
byggavfall
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Riskbedöm
ning (AP
2011-2019)
Identifierin
g avslutad inventering
ej
påbörjad. Ej
utredd
Identifierin
g avslutad inventering
ej
påbörjad. Ej
utredd

Identifierin
g avslutad inventering
ej
påbörjad. Ej
utredd
Identifierin
g avslutad inventering
ej
påbörjad. Ej
utredd
Identifierin
g avslutad inventering
ej
påbörjad. Ej
utredd
Identifierin
g avslutad inventering
ej
påbörjad. Ej
utredd

Identifierin
g avslutad inventering
ej
påbörjad. Ej
utredd

Salem kommun

Status/
Riskklass/
Underlag
Identifiering
avslutad ingen åtgärd

Är
nedlagd
år (AP
20112019)

Material (AP 20112019)
Avfallsdeponier - icke
farligt, farligt avfall.

Riskbedöm
ning (AP
2011-2019)
Identifierin
g avslutad ingen
åtgärd

Namn/ fastighet
Uttringe
hushållsdeponi (?)/
UTTRINGE 1:301

Primär bransch
Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Uttringe
sprängstensdeponi,
Läcks htrg i
Rönninge/
UTTRINGE 1:132;
UTTRINGE 1:301

Industrideponier

Inventering
avslutad förstudie ej
påbörjad,
Riskklass 2
(2013-08-08),
MIFO1

industrideponier
Identifierin
(Plantskola) Deponering g avslutad av schaktmssor
förstudie ej
påbörjad.
Klassad
MIFO1

Söderby sjukhus,
Söderby Park/
SALEM 5:29

Industrideponier

Förstudie
pågående, Ej
klassad

Industrideponier
Förstudie
(Bilvårdsanläggning,
pågår
bilverkstad samt
åkerier;
Förbränningsanläggning;
Krematorium)

Uttringe
asfaltsdeponi/
RÖNNINGE 1:251

Industrideponier

Förstudie
avslutad ingen åtgärd

Ersboda deponi/
ERSBODA 1:1

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

Förstudie
Nedlagd
avslutad huvudstudie ej
påbörjad,
Riskklass 3
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nedlagd

Industrideponier.
Skrotupplag och
uppställning av fordon
under lång tid

Förstudie
avslutad.
Ingen
åtgärd

Avfallsdeponier - icke
farligt, farligt avfall.
Nedlagd kommunal
deponi, där hushålls-,
bygg-, gatu- och
parkavfall har
deponerats

Riskklassen
baseras
inte på
MIFOmetodiken.
Sänks från
2 till 3
eftersom
lakvattenpr
ovtagning
visat på
förhållande
vis litet
utläckage
av
föroreninga
r. Förstudie
och
fördjupad
studie
utförd

Salem kommun
Namn/ fastighet
Primär bransch
Återvinningscentral/
MACKEN 4;
MACKEN 5*

Är
nedlagd
år (AP
20112019)

Status/
Riskklass/
Underlag
Ej klassad

Material (AP 20112019)
Mellanlagring och
sorteringsstation avfall.
Mellanlagring och
omlastning av avfall

Riskbedöm
ning (AP
2011-2019)
Identifierin
g avslutad ingen
åtgärd

Förrådstomten,
FÖRRÅDET 1*

ej klassad

Mellanlagring och
sorteringsstation avfall.
(Bilvårdsanläggning,
bilverkstad samt
åkerier) För egna
fordon. Mellanlagring av
skrotbilar, elavfall, kyloch frysskåp

Identifierin
g avslutad ingen
åtgärd

SRV:s komprimator
för hushållsavfall,
FÖRRÅDET 1*

ej klassad

Mellanlagring och
sorteringsstation avfall.

Identifierin
g avslutad ingen
åtgärd

Mandamus
Fastigheter AB,
PANNCENTRALEN
2*

ej klassad

Mellanlagring och
sorteringsstation avfall.
(Bilvårdsanläggning,
bilverkstad samt
åkerier) För egna
fordon. Mellanlagring av
hushållsavfall såsom kyl
och elvaror

Identifierin
g avslutad ingen
åtgärd

22

Referenser:
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Avfallsplanen 2021-2030 –
Del 4 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Slutlig förslagshandling

Förord
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av en gemensam
miljöbedömning av avfallsplaner för Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nynäshamn och Salems kommuner. Miljökonsekvensbeskrivningen har
upprättats Miljö & Avfallsbyrån i Mälardalen AB på uppdrag av SRV
Återvinning AB.
Följande personer har medverkat i framtagandet av dokumentet:
Sara Stenberg (Ansvarig för framtagandet av dokumentet)
Marie Rytterstedt (Granskning)
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Icke- teknisk sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram i gemensam
miljöbedömning av avfallsplaner för Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nynäshamn och Salems kommuner.
Avfallsplanerna beskriver bland annat mål för avfallshanteringen, åtgärder
för att uppnå dessa mål, hur uppföljning ska ske samt nuvarande
avfallshantering.
Avfallsplanen utgår bland annat från EU:s mål och de nationella
miljökvalitetsmålen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst
utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av
planens genomförande.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av ökad återvinning
och återbruk samt förebyggande av avfall.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av
avfallsplanens åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst
som en följd av ökade transporter av avfall. Miljövinsten av återvinningen
bedöms vara mycket större än de negativa konsekvenserna av ökade
transporter.
De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva
effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
utredningar/översyner och de informationsåtgärder som föreslås i
avfallsplanerna omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall
verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar.
Här råder kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna
verksamheter och kan påverka de upphandlingar som genomförs och de
rutiner som tillämpas. Det är viktigt att kommunerna föregår med gott
exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar för att minska
avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna.
Sammanfattningsvis bedöms att genomförandet av avfallsplanen ligger i linje
med hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen samt till de
globala målen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram som en
gemensam miljöbedömning av avfallsplaner för Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner.

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid
framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB är att integrera
miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om
avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap.
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Avfallsplanen för respektive kommun kommer att ange förutsättningar för
att bedriva verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan
påverka miljön. Avfallsplanerna påverkar avfallsanläggningar i kommunerna
och har ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning. I huvudsak är
denna miljöpåverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att
avfallsplanerna kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom
såväl resursanvändning som avfallshantering i kommunerna.
Genomförandet av avfallsplanerna bedöms innebära betydande positiv
miljöpåverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Beslut om betydande miljöpåverkan (i huvudsak positiv) kommer att tas i
samband med beslut om utställning eller beslut om antagande av
avfallsplanerna.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.
2019-12-09 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till
Länsstyrelsen i Stockholms län. 2020-02-21 meddelade Länsstyrelsen att
MKB:n bör innehålla koppling till miljökvalitetsmålen (och särskilt länets
prioriterade mål), hur avfallsplanens mål följer avfallshierarkin samt
masshantering. Dessutom bör punkten Mark och vatten utökas. Hänsyn har
tagits till dessa synpunkter och arbetats in i MKB:n.
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2 Avfallsplaner för Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nynäshamns och Salems kommuner
2.1 Avfallsplanens syfte
Kommunerna har formulerat ett gemensamt syfte. Syftet med
avfallsplanerna är att ge kommunens, SRVs och andra aktörers arbete en
strategisk inriktning för att minska mängden avfall och för att ta hand om det
avfall som uppstår på ett bra sätt. Det berör till exempel stadsplaneprocesser,
prövning av bygglov, tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hur invånarna
och verksamheterna i kommunen ska minska och hantera sitt avfall.

2.2 Avfallsplanernas innehåll
Kommunerna har arbetat gemensamt med framtagande av avfallsplanerna.
Avfallsplan 2021-2030 har en målstruktur med åtta övergripande mål som
inleds med människan i fokus, följt av EU:s avfallshierarki och därefter mål
för farligt avfall och nedskräpning. Varje område har en tydlig beskrivning,
resultatmål, åtgärder för respektive aktör samt beskrivning av uppföljning
och nyckeltal. Målstrukturen ser ut som följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Människan i fokus
Förebygga avfall
Återanvända
Materialåtervinning
Energiåtervinning
Deponering
Farligt avfall
Nedskräpning

Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigaste åtgärderna i avfallsplanen
vara att:


Olika åtgärder för att förebygga avfall, till exempel genom
information, och rutiner vid inköp och upphandling av varor.



Utveckling av återvinningscentraler med bland annat mottagning av
återbruksmaterial och nya avfallsslag för materialåtervinning samt
samarbete med begagnataktörer



Återanvända schaktmassor för att undvika uttag av outnyttjade
naturresurser och minska transportbehovet av schaktmassor

Avfallsplanen innehåller även åtgärder inom följande områden, av särskild
betydelse från miljösynpunkt:


Ta fram och fastställa en strategi för arbetet för att minska
nedskräpning, inklusive marin nedskräpning, med ansvarsfördelning
och åtgärder.



Ta fram ett samlat informationsmaterial om avfallsplanen
förebyggande av avfall, inklusive matsvinn, återanvändning samt
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materialåtervinning och källsortering. Informera om detta till
invånare och verksamma i kommunen. Ta fram råd till
fastighetsägare hur de kan informera sina hyresgäster om sortering.


Samverkan med privata aktörer för insamling av och kommunikation
om farligt avfall från verksamheter.



Utveckla samarbeten mellan kommunen och SRV utifrån Avfallsplan
2021–2030, till exempel genom samverkan med skolor och andra
utbildningsverksamheter.



Genomföra en översyn av ÅVC-verksamheten i syfte att rusta
verksamheten för ökade befolkningsmängder och mottagande av nya
avfallsslag



Utveckla alternativ till de traditionella återvinningscentralerna för
insamling av grovavfall och material i täta stadsmiljöer och där dessa
avlämningsplatser kan nås med andra färdmedel än bil.



Ta med planering för återvinningsmaterial i avfallsutrymmen i
planarbete, exempelvis detaljplaner och bygglov. Utöka samarbetet
genom hela planprocessen mellan kommunen, SRV, olika
byggaktörer och entreprenörer för att skapa goda möjligheter för
utsortering samt följa upp att ställda krav efterlevs för att säkerställa
att plats för sortering skapas och att avfallshämtning kan ske på ett
trafiksäkert sätt med god boendemiljö och god arbetsmiljö. Parterna
bör planera för att det ska finnas plats för hushåll att kunna lämna
grovavfall och återbruksmaterial i bostadsområden i täta
stadsmiljöer.



Vidareutveckla, tillsammans med berörda aktörer, metoder och
insamlingssystem för källsorterade avfallsslag.



Fastighetsägare ska möjliggöra hämtningsplatser för sorterat avfall,
när bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper och
sortering av matavfall ska öka, samt underlätta för boende och
verksamheter att sortera.



Ta fram och anta riktlinje eller policy för återvinning och återbruk
inom kommunkoncernen för att vidareutveckla möjligheterna att
materialåtervinna avfallet. Dialog mellan berörda verksamheter i
kommunen kring hur arbetet med återbruk bedrivs och kan
utvecklas.



Sortera bygg- och rivningsavfall i enlighet med lagstiftning.
Identifiera vilka förändringar som skulle behövas för att bygg- och
rivningsavfall ska materialåtervinnas i större utsträckning och vad
kommunkoncernen kan göra för att bidra till en sådan förändring.



Förbättra arbetet med att minska mängden grovavfall som måste
deponeras
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Uppdatera förteckning över identifierade nedlagda deponier.
Genomföra ansvarsutredning för gamla deponier. Ta fram plan för
genomförande av utredning och kartläggning av risker (till exempel
enligt MIFO-metoden), för samtliga identifierade nedlagda deponier
som kommunen har ansvar för



Ställa tydliga krav på hantering av farligt avfall inom kommunens
nybyggnadsområden samt krav på hantering av farligt avfall i byggoch rivningslov



Förbättra möjligheter att lämna farligt avfall för verksamheter med
små mängder



Vidareutveckla insamlingen av farligt avfall och elavfall från hushåll



Genomföra plockanalyser och enkäter om förebyggande av avfall och
redovisa resultatet. Genomföra nedskräpningsmätning.



Fortsätta det systematiska arbetet med att åtgärda hämtställen med
dålig arbetsmiljö.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och
program
I arbetet med att ta fram respektive avfallsplan har hänsyn tagits till
kommunernas översiktsplaner, miljömål, miljö- och hållbarhetspolicies,
energi- och klimatstrategier, upphandlings- och kostpolicises.

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling.
Föreliggande avfallsplaner bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan.
Åtgärder i planerna syftar till att främja hushållningen med naturresurser
genom ökade möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och
förebyggande av avfall.
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområde

I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna
och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter
eller tjänster inom avfallshanteringen omfattas av avfallsplanerna och som
väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till
kumulativa (samverkande) effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten
i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där kommunerna har rådighet över
hanteringen och behandlingen av avfallet.
I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid
framtagande av en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter,
och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara
väsentliga för genomförande av avfallsplanerna:
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Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra
hanteringen av farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller
samt minskad nedskräpning



Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst
åtgärder för att förebygga avfall samt att öka återanvändning och
materialåtervinning.



Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst eventuella om- och
tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller
liknande, på en övergripande nivå.



Luft- och klimatfaktorer; här behandlas främst eventuell gas från
deponier samt utsläpp från transporter och förebyggande av avfall.



Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid aktiva och
nedlagda deponier, återvinningscentraler och
återvinningsanläggningar.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planernas genomförande som ska
miljöbedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanernas
mål.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med
hänsyn till planernas innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som
finns tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som
det exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna
beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för
tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen
är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna
förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms
dock endast generellt som en del i beskrivningen av transporterna.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i
tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år
som ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanerna.
3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör
anpassning i samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar
som redan har skett och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande
av avfallsplanerna för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har
följande klimateffekter identifierats som på olika sätt kan komma att
innebära problem för avfallshanteringen:
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Problem med förändrad infrastruktur på grund av stigande
havsnivåer och erosion.



Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade
vattenförhållanden (exempelvis översvämningar, skred/ras).



Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade
vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan
medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten.



Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre
temperaturer och även värmeböljor.



Problem med invasiva arter vid omhändertagande av trädgårdsavfall.
Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer och fuktigare
klimat.

I arbetet med genomförande av avfallsplanerna bör hänsyn tas till
ovanstående klimateffekter.
3.1.4

Svårigheter i samband med MKB

En avfallsplan är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en
detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planerna är
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis
fysiska åtgärder i en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets
produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de
år som avfallsplanerna gäller. Avfallsplanerna är ett viktigt steg på vägen för
att på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra
mål som har en koppling till förebyggande av avfall och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och
miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,
anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagna planer inte
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till nya avfallsplaner antas
skulle kommunernas tidigare avfallsplaner fortsätta att gälla. De tidigare
avfallsplanerna gäller för år 2011-2020.
Målen i de tidigare avfallsplanerna var indelade i två delmål som sträckte sig
fram till år 2015 alternativt år 2020, och skulle därför behöva uppdateras.
Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas
för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av
avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli
eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses
över minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär
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därmed att föregående avfallsplaner inte skulle uppfylla nu gällande
lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns
miljökvalitetsnormer för:


Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)



Vatten (normer för statusklassificering)



Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)



Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanerna genom
att planerna som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de
åtgärder som ska göras, ska genomföras med syfte att främja en god miljö
och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS
2001:554. Genomförandet av avfallsplanerna bedöms inte innebära att
miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till
följd av planernas genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar
kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för
kommuner med över 100 000 invånare. Botkyrka, Haninge, Nynäshamns
och Salems kommuner har under 100 000 invånare. Huddinge kommun har
strax över 100 000 invånare och omfattas därför av miljökvalitetsnormerna
för buller. Genomförandet av avfallsplanerna kan i viss mån påverka buller
från transporter med tunga fordon. Genomförandet av avfallsplanerna
bedöms dock inte bidra till att miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller
överskrids.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen”
SFS 2010:477. Miljökvalitetsnormerna för kväveoxid överskreds ej i
kommunerna under 2018. I Botkyrka kommun har höga värden uppmätts på
mätstation vid Hågelbyleden även om miljökvalitetsnormerna inte
överskreds. Genomförandet av avfallsplanerna bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i
1

www.globalamalen.se
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FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya
nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen men det bedöms inte
innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella
mål som finns i Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.10
anges därför de mål på både nationell nivå och EU-nivå som berör
avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för kommunernas
avfallsplaner.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall
gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande
europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till
den svenska miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s
avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad återvinning samt
förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till år 2025,
år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet2.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:


God bebyggd miljö



Begränsad klimatpåverkan



Giftfri miljö

Förutom dessa är följande miljökvalitetsmål prioriterade i Stockholms län


Frisk luft



Ingen övergödning



Ett rikt växt- och djurliv

Länsstyrelsen gör i avgränsningssamrådet bedömningen att även
miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” bör belysas i MKB.
Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas
avfallsplaner finns redovisat i kapitel 3.10

3.7 Nationella etappmål
Etappmålen inom avfallsområdet är för närvarande följande3:


Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär
att insatser ska vidtas senast år 2020 så att resurshushållningen i
livsmedelskedjan ökar. Detta ska ske genom att minst 50 procent av

www.naturvardsverket.se, ”Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023, att göra
mer med mindre”.
3 www.naturvardsverket.se, ”Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023, att göra
mer med mindre”
2
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matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Dessutom ska
minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.


Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska
vidtas senast år 2020 så att förberedandet för återanvändning,
materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt
byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent.

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan
på att ett eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas.
Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av regeringsuppdrag om hållbar
återföring av fosfor, föreslagit nya mål. Senast beslutade delmål lyder:


År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara
och återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till
åkermark.

Under 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fosfor ska tas tillvara.
Utredningen redovisades 17 januari 2020. Inget beslut har tagits i frågan.
Etappmålet till det nationella miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” lyder:


Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen
år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter.



Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63
procent lägre än utsläppen år 1990.



Utsläppen för Sverige från inrikes transporter (utom inrikes luftfart
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara
cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande
sektorn i förhållande till 1990 års nivå.

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella
avfallsplanen. Det konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen
mot cirkulär ekonomi. Den nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya
mål, men anger områden som är fortsatt prioriterade att arbeta med; byggoch rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, textilier, plast samt
nedskräpning.

3.9 Avfallshierarkin
I miljöbalkens 15 kapitel anges den så kallade avfallshierarkin (kallas även
ibland avfallstrappan). Avfallshierarkin är grundläggande för hur all
avfallshantering ska genomföras i Sverige. Uppkomsten av avfall ska helst
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förebyggas, i andra hand ska varan återanvändas, i tredje hand
materialåtervinnas, i fjärde hand återvinnas på annat sätt till exempel genom
energiåtervinning och i sista hand läggas på deponi.
I arbetet med avfallsplanen har avfallshierarkin varit en grundpelare.
Målstrukturen är exempelvis anpassad efter avfallshierarkin och mål och
åtgärder strävar efter att i möjligaste mån i första hand förebygga, i andra
hand återanvända osv.

3.10 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Etappmålen till miljökvalitetsmålen och målen i den nationella avfallsplanen
har varit vägledande i processen att formulera mål och identifiera relevanta
nyckeltal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanernas påverkan på
de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och åtgärderna i
avfallsplanerna kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I
sammanfattningen nedan anges de åtgärdsområden i avfallsplanerna som
särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget
bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanernas
åtgärder om de genomförs.
3.10.1 Begränsad klimatpåverkan
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål
och åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/
återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil.
3.10.2 Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder
som syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall och elavfall samt
minska nedskräpningen. Fortsatt arbete med nedlagda deponier kan också
komma att ha stor betydelse.
3.10.3 God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och
åtgärder för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering
i exempelvis detaljplaner samt minska avfallsmängderna och öka
återvinningen.
3.10.4 Frisk luft och ingen övergödning
Miljökvalitetsmålen ”Frisk luft” och ”Ingen övergödning” beaktas genom mål
och åtgärder för att minska transporterna bland annat för schaktmassor samt
att öka återbruk/ återanvändning/återvinning.
3.10.5 Ett rikt växt och djurliv
Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” beaktas genom arbetet med att
hantera återvunna schaktmassor och därmed inte behöva ta schaktmassor
från jungfruliga platser
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3.10.6 Grundvatten av god kvalitet
Miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitets” beaktas genom arbetet
med återvinning av schaktmassor samt det arbete som kommer att
genomföras för att identifiera gamla deponier.

4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanerna påverkar miljön
(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna
väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt mål,
nyckeltal/målvärde och åtgärd kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån
hur mål, nyckeltal med målvärden samt åtgärder inom respektive område
sammantaget påverkar miljön och de nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall,
minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller.
Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ påverkan på
luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till
utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det
sker exponering av farliga ämnen. Hur avfallsplanen påverkar utsläpp till
mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och
miljön. Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt
eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas
negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa
förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många
kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i
föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan
bidra till upplevelse av otrygga4 miljöer. Risken för mindre brott såsom
klotter och skadegörelse kan därmed också öka. Nedskräpning kan även
bidra till diffus spridning av farliga ämnen bland annat genom dumpning i
naturen.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt,
exempelvis från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är
i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av
människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till
irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det
nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar
från trafikbuller ska minska.

4

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis
genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av
avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av
föreslagna avfallsplaner bedöms som liten. Inga av åtgärderna bedöms
påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning och transporterna
kommer inte att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4).
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

I avfallsplanerna finns åtgärder som handlar om farligt avfall;


Vidareutveckla insamlingen av farligt avfall och elavfall från hushåll



Ställa tydliga krav på hantering av farligt avfall inom
nybyggnadsområden



Ställa tydliga krav på hantering av farligt avfall i bygg- och rivningslov



Förbättra möjligheter att lämna farligt avfall för verksamheter med
små mängder



Samverkan med privata aktörer för insamling av och kommunikation
om farligt avfall

Om dessa åtgärder genomförs och om de medför förändrade
beteendemönster kan detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall
i restavfallet.
Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom
exempelvis minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning
innebär positiva effekter i bebyggd miljö och bidrar även till positiv
upplevelse vid vistelse i naturen samt på stränder och andra områden, som
är viktiga ur rekreationssynpunkt för turister och andra besökande. Det
bidrar även till upplevelse av ökad trygghet.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planerna bör det bland annat säkerställas att inga gifter
som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar hållbar konsumtion,
återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst:


återbruk och avfallsförebyggande arbete



utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och
grovavfall
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4.2.1

förbättrad hantering av schaktmassor

Nuläge och förutsättningar

Matavfallet som samlas in i kommunerna körs till biogasanläggningen på
Gladö i Huddinge kommun där det rötas i en biogasanläggning som
producerar biogas och biogödsel. Biogasen kan användas som drivmedel till
fordon och ersätter därmed fossila drivmedel, se kapitel 4.4 om påverkan på
luft, där även minskad klimatpåverkan kopplat till minskat matsvinn tas upp.
I rötningsprocessen bildas biogödsel som används som gödningsmedel.
Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i form av
fosforgödselmedel.
I kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem
samlades det under 2018 in i genomsnitt ca 54 kg förpackningar och
returpapper5 per invånare för återvinning, vilket är lägre än genomsnittet
nationellt (64 kg/invånare).
Kommunerna är viktiga aktörer när det gäller att minska miljöpåverkan
genom att ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplaner bedöms inte innebära någon negativ
miljöpåverkan på materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå
om mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till
återanvändning samt återvinning ökar.
Arbetet med att informera om och underlätta återanvändning och
återvinning kommer, under förutsättning att det genomförs, att ha en positiv
inverkan då återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att
öka.
Om föreslagna åtgärder rörande förbättring av kommunernas eget arbete
med förebyggande, återanvändning och sortering av avfall inom de
kommunala verksamheterna genomförs kan kommunerna vara en förebild
och gå före i arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta arbete
är det viktigt att utveckla rutiner och bygga upp kunskap om miljökrav i
upphandlingar och inköp.
Om återanvändning och återvinning av material, exempelvis schaktmassor,
ökar, så kan behovet av att ta ut jungfruligt material från jordens ändliga
resurser minska. Det är alltid mer resurseffektivt att använda ett material
flera gånger än att förbränna det och tillverka nya produkter av jungfruligt
material (se även kap 4.4).
5

Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken
utsträckning människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid,
men på lång sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. Arbetet med
offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå bättre
resurshushållning och bidra till ökad cirkularitet.
Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller
de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny
råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med att öka återanvändning
och återvinning av bygg- och rivningsavfall från kommunala verksamheter.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och
kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

I Botkyrka, Haninge, Huddinge och Salems kommuner bor invånarna främst
i kommunernas centralorter eller andra tätorter och endast ett fåtal bor på
landsbygden6.
Även i Nynäshamns kommun bor invånarna främst i kommunens centralort
eller andra tätorter men en större andel, 18 %, bor på landsbygden.
Antalet invånare i kommunerna förväntas under de kommande åren öka,
vilket kommer innebära en förtätning av kommunerna. Fler invånare och
verksamheter på samma yta och minskat utrymme för biltrafik bidrar till
ändrade förutsättningar för transporter. Transportplanering måste ges en
högre prioritet och tydligare roll i stadsplaneringen för att säkerställa
nödvändiga samhällsfunktioner som avfallshämtning. Schaktmassor
transporteras ofta långa sträckor.
Avfallsplanerna föreslår inga förändringar av insamlingssystemet för avfall
som kommunerna ansvarar för. Matavfallsinsamling och fastighetsnära
insamling för förpackningar och tidningar, genom systemet ”Sortera
Hemma” erbjuds i hela kommunerna utom på öar, men det är bara knappt
10 % av en- och tvåbostadshusen som använder den tjänsten. Den relativt
nya producentansvarslagstiftningen för förpackningar och tidningar, som
ställer större krav på att fastighetsägare ska skapa möjligheter för
fastighetsnära insamling av sådant avfall, kan komma att innebära behov av
om- och tillbyggnader för att skapa plats för insamlingen.
6

Källa: SCB, Statistiska centralbyrån
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4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Om planerade förbättringar genomförs, avseende att tidigt i planprocessen
planera för avfallshantering, kan detta medföra positiv miljöpåverkan
eftersom ombyggnationer i efterhand ofta blir svårare och dyrare att
genomföra.
Föreliggande avfallsplaner bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare
positiv miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Inga ytterligare åtgärder föreslås.

4.4 Luft- och klimatfaktorer
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och
miljö. Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall
samt transporternas påverkan.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir svinn och har
därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person kasta
ca 30 kg mat per år7, mat som istället hade kunnat ätas upp, och som kallas
matsvinn.
De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt
luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en
föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som
presenterades år 20181 uppskattades antalet dödsfall till följd av
luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år8.
Luftföroreningar i form av kväveoxider och partiklar i kommunerna
överskred inte miljökvalitetsnormen under år 20189. I Botkyrka har höga
värden av kvävedioxid uppmäts vid Hågelbyleden, men de överskrider ej
miljökvalitetsnormen10.

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per
person, varav ca 30 % är onödigt matavfall, matsvinn.
8 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health
impacts”, C 317
9 Enl Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-ochklimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Overskridanden-av-miljokvalitetsnormerna/
10 http://www.oslvf.se/wp-content/uploads/2019/05/Mätresultat-2019.pdf
7
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Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större
delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre
fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar,
men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall
vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en
mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna
som kommer direkt från avfallshanteringen.
Idag (2019) utförs mer än 94% av SRVs avfallstransporter med förnyelsebara
drivmedel. Målet från förgående avfallsplan var att samtliga transporter
skulle utföras med minst 85% förnyelsebara drivmedel.
I kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem finns
sammanlagt 8 stycken fasta återvinningscentraler, för att göra det lätt för
kommuninvånare att lämna avfall till återanvändning och till återvinning.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat.
Detta bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall
(exempelvis grovavfall) i högre utsträckning sorteras i olika avfallsslag som
ska transporteras till olika platser för återvinning.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider,
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt.
Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning
av lungfunktion och cancer11. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd
temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning av ökade
transporter bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa
andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.
Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika
grad beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat
metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare
klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det
inte sker betydande läckage till luft.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och
klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå främst på grund av arbetet med
åtgärder som syftar till att:


Minska mängden avfall som uppkommer



Öka materialåtervinningen

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
11

21 (29)

4.4.3.1 Minska mängden avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom
minskade utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om den
sammanlagda mängden avfall som uppstår i kommunerna Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem skulle minska med exempelvis
50 kg/person och år (totala mängden hushållsavfall i kommunerna år 2018
var i genomsnitt ca 432 kg/person och mängden mat- och restavfall var ca
213 kg/person), skulle den totala minskningen bli ca 17 000 ton avfall. Denna
minskning skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid från
avfallshanteringen med uppskattningsvis 37 000 ton koldioxidekvivalenter
eller motsvarande ungefär 29 000 000 mil bilkörning med en medelstor
bensindriven personbil12.
Tabell 1

Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall
Sverige Rapport 2019:19

Material

Mängd
förebyggt
avfall, ton
Förebyggande,
17 000
generellt

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg
mil/år (personbil, bensin)
37 400 000
28 900 000

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har
därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person ge
upphov till ca 30 kg matsvinn per år13, mat som istället hade kunnat ätas upp.
Om matsvinnet skulle minska och mängden matavfall därmed skulle minska
med 10 kg matavfall per invånare och år skulle detta kunna bidra till att CO2utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med totalt ca 7 500 ton, se
Tabell 2 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 5 800 000 mils körning med
en medelstor bensindriven personbil.
Tabell 2

Material
Matsvinn

Minskning av klimatpåverkan från matavfall om det istället förebyggs
genom minskat matsvinn. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19.

Mängd
matavfall,
ton/år
3 400

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg/år
mil/år (personbil, bensin)
7 500 00014
5 800 000

Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning och förebyggande av
avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och
klimat när det får de effekter på människors beteenden som önskas.
Folkmängd i kommunerna 2018: ca 339 893 personer. 50 kg x 339 893 personer = 17 000 ton. Enligt
Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av
koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
13 Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per
person, varav ca 30 % är onödigt matavfall, matsvinn.
14 Folkmängd i kommunerna 2018: ca 339 893 personer. 10 kg x 339 893 personer = ca 3 400 ton. Enligt
Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall ge minskade utsläpp av koldioxid med
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
12
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4.4.3.2 Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser15 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är
större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden
transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att
återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan
återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela
produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor
samt vid behandling av avfallet.
Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och
återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror
minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid
nyproduktion av produkter.
Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar som
sammanlagt samlades in i kommunerna år 2018 skulle kunna bidra till att
CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med ca 8 750 ton om
allt materialåtervinns, se Tabell 3 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka
7 530 000 mils bilkörning med en medelstor bensindriven personbil.
Tabell 3

Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som
återvinns. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material
Papper
Plast
Metall
Glas
Returpapper
Totalt
4.4.4

Mängd avfall,
ton/år

Minskad mängd
CO2e, kg/år

4 600
2 100
460
5 600
5 400
18 100

920 000
1 260 000
830 000
1 960 000
3 780 000
8 750 000

Motsvarar
mil/år (personbil, bensin)
920 000
1 050 000
640 000
1 680 000
3 240 000
7 530 000

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva
effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
utredningar och de informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen
omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen
minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Här råder
kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna verksamheter och kan
påverka de upphandlingar som genomförs och de rutiner som tillämpas. Det
är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunala

15

Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för
kommuninvånarna.
För att ytterligare minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid
genomförande av planen föreslås bland annat att:


Genomförandet av efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier
enligt inventering bevakas, så att exempelvis miljömässigt riktig
hantering av deponigas vid nedlagda deponier säkerställs.

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar. För nedskräpning och
dumpning se kap 4.1 Människors hälsa och för hantering av schaktmassor
och bygg- och rivningsavfall se kap 4.2 Materiella tillgångar och
resurshushållning.
4.5.1 Nuläge och förutsättningar
4.5.1.1 Nedlagda deponier
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva
och nedlagda deponier. I kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nynäshamn och Salem finns sammanlagt 143 stycken nedlagda deponier.
(Botkyrka 35 st, Haninge 32 st, Huddinge 37 st, Nynäshamn 23 st, Salem 16
st). I förteckningen har även äldre uppgifter tagits med för att säkerställa att
inga deponier ”tappas bort”. Siffran kan därför vara något hög.
4.5.1.2 Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar
I kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem finns
det idag sammanlagt åtta återvinningscentraler som drivs av SRV. På
återvinningscentralerna kan hushållen lämna grovavfall, elektronik, vitvaror,
farligt avfall och produkter för återbruk.
Inom kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem
finns en deponi för icke-farligt avfall, SRVs deponi på Sofielunds
återvinningsanläggning. På Sofielunds återvinningsanläggning tas även
verksamhetsavfall emot.
I regionen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall.
4.5.1.3 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår
olika sorters aska. För att undvika att aska måste deponeras är det extra
viktigt att det hushållsavfall som skickas till förbränning inte innehåller
farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som förbränns minskar
genom att ta vara på
Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid
hantering av farligt avfall.
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4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda
deponier, som kan behöva åtgärdas i någon omfattning. Följden av läckage
av miljöfarliga ämnen kan bli störningar i ekosystemet. För flera av de
nedlagda deponierna behöver någon form av åtgärd eller ytterligare
bedömning genomföras. Det bedöms därför finnas en risk för utsläpp till
mark, och omfattningen av konsekvenserna beror på typ och omfattning av
utsläppet.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad
återanvändning, kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång
sikt minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till
omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.
Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och
vatten men inte heller minska risken. Den föreslagna uppdateringen av
inventering av gamla deponier, ansvarsfördelningutredningen och
framtagande av plan för kartläggning och riskbedömning kan i förlängningen
innebära att åtgärder för att minska miljöpåverkan från nedlagda deponier
genomförs vilket skulle vara positivt.

4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Vid åtgärder av nedlagda deponier som tidigare identifierats behöver hänsyn
tas till följder av klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad
vattenhalt i marken samt uppkomna mängder lakvatten. Några av de följder
av klimatförändringar som beräknats fram av SMHI är att
årsmedelnederbörden i Stockholms län beräknas öka med 20-30 % samt att
samtliga vattendrag i länet kommer få högre vinterflöden och mindre
distinkta vårflodstoppar16.
I rapporten ”Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden,
Stockholms län 2018-2020” tar Länsstyrelsen i Stockholm upp
tillsynsvägledning för kommuner i arbetet med förorenande områden.
Exempelvis så planeras följande aktiviteter:

16



Anordna utbildningar inom arbetsområdet, exempelvis om
ansvarsutredningar, riskbedömningar, MIFO-metodik med mera



Stödja kommunerna med verktyg för att ta fram och uppdatera
kommunala handlingsplaner för arbetet med förorenade områden

Källa: SMHI Framtidsklimat i Stockholms län -enligt RCP scenarier
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4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att
förbättring av insamling av elavfall kan leda till ökad insamling och bättre
behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom
minskad risk för elavfall i restavfallet. Förbättrad hantering av elavfall skulle
dock även kunna bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft och
klimatfaktorer” om transporterna vid insamling ökar. Miljövinsten med
förbättrad hantering av elavfall är dock större än de negativa konsekvenserna
av ökade transporter.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna
uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
utredningar/översyner och de informationsåtgärder som föreslås i
avfallsplanerna omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall
verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Här
råder kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna verksamheter och
kan påverka de upphandlingar som genomförs och de rutiner som tillämpas.
Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunernas
verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för
kommuninvånarna.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av
avfallsplanernas åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå
främst om mängden transporter ökar, vilket ger upphov till
klimatpåverkande gaser och buller.
Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De
positiva effekterna framgår genom bättre resurshushållning och minskade
diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanerna vara liten.

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanernas mål och indikatorer ligger i linje med nationella
miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på:
ökad återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall,
minskad nedskräpning, utsortering av matavfall och minskat matsvinn.
Avfallsplanernas inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter
väl till globala miljömål och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget
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bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av
genomförandet av avfallsplanerna om målen uppnås.17

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planerna för att
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan:


Inga gifter som borde ha fasats ut ur kretsloppet ska återföras i
produkter som återanvänds/återbrukas och där behöver produkterna,
som avses återanvändas, granskas så att återanvändningen inte ökar
spridning av farliga ämnen till människor eller miljö.



Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga
upphandlingar för att kunna genomföra upphandlingar med krav som
leder till återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall.



De insamlade och sorterade materialen måste uppfylla de krav som
återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny råvara.
Detta bör bevakas bland annat i arbetet med att öka återanvändning och
återvinning av bygg- och rivningsavfall i kommunala verksamheter.



De utredningar och de informationsåtgärder som föreslås i
avfallsplanerna behöver omsättas i förändrade vanor och rutiner så
att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som
materialåtervinns verkligen ökar. Kommunerna råder över ett flertal
åtgärder inom sina egna verksamheter och kan påverka de
upphandlingar som genomförs och de rutiner som tillämpas.



Hantering av deponigas och lakvatten vid nedlagda deponier bör
säkerställas.



Vid åtgärder av nedlagda deponier enligt tidigare genomförd
inventering behöver hänsyn tas till följder av klimatförändringar som
exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken samt uppkomna
mängder lakvatten.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av
föreslagna avfallsplaner vara positiva till följd av ökad återvinning och
återbruk samt förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av
genomförandet av planerna bedöms vara små och främst vara kopplade till
risk för ökad mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten av
återvinningen är större än dessa negativa konsekvenser av ökade transporter.
Avfallsplanernas inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter
till de nationella miljömålen.

www.naturvardsverket.se, ”Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023, att göra
mer med mindre”
17
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6 Uppföljning
Miljöpåverkan kommer att ingå i uppföljningen av genomförandet av
avfallsplanerna. Uppföljning och utvärdering av avfallsplanernas mål och
åtgärder kommer att ske med den frekvens som följer av tidplanen för
åtgärderna enligt avfallsplanerna.
Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen
och miljöpåverkan. Den uppföljning som anges i planerna bedöms vara
tillräcklig.
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Avfallsplanen 2021-2030 –
Del 5 Uppföljning av avfallsplan 20112019
Slutlig förslagshandling

Inledning
Uppföljningar av målen i avfallsplanen (2011-2019) har gjorts via statistik över
avfallsmängder, antal abonnemang, plockanalyser, enkäter, nöjd-kundundersökning
etc. SRV har administrerat sammanställningar och utvärdering av uppföljningen för
samtliga mål i avfallsplanen.
De målområden som fanns i avfallsplanen var:









Återanvända
Återvinna material – hushåll och verksamheter
Återvinna matavfall – hushåll, kommunala verksamheter
och övriga verksamheter
Farligt avfall
Nöjda kunder – hushåll och verksamheter
Transporter

Återanvända
År 2020 ska 75% av hushållen återanvända minst 6 gånger per
år, d.v.s. skänkt, sålt eller köpt begagnat.
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Diagrammet visar procentuell andel av de svarande hushållen som i enkät uppger
att de bidrar till återanvändning minst sex gånger per år. Målet visade sig vara svårt
att följa upp med hjälp av enkätfrågor. Denna fråga togs därför bort i
undersökningar utförda efter år 2014 och har inte kunnat följas upp.
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Återvinna material
År 2020 ska minst 60% av enbostadshusen ha fastighetsnära
insamling av källsorterat avfall.
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Med fastighetsnära insamling för småhus avses tjänsten ”Sorterahemma”.
Diagrammet visar procentuell andel av enbostadshusen som har tjänsten
”Sorterahemma”. Uppföljning har utförts med SRVs statistik för fastighetsnära
insamling.
Kommunen har valt att, genom avfallstaxan, styra mot andra tjänster än tjänsten
”SorteraHemma” och därför har målet inte uppnåtts.

År 2020 ska 65% av flerbostadshusen ha fastighetsnära
insamling av källsorterat avfall.
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Uppföljning har utförts med SRVs statistik för fastighetsnära insamling, för kunder
som sorterar matavfall, förpackningar och returpapper.
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År 2020 ska minst 80% av verksamheterna ha källsortering.
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Här visas den andel av SRV:s kunder, verksamheter, som sorterar matavfall,
förpackningar och returpapper.
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Återvinna matavfall
Uppföljning avseende enbostadshus
År 2020 ska minst 70% av alla hushåll sortera ut matavfall.
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Följande inkluderas i matavfallet för enbostäder: hemkompostering, Sorterahemma
och matavfallsinsamling i brunt kärl. Målet uppnås för enbostadshus.

Uppföljning avseende flerbostadshus:
År 2020 ska minst 70% av alla hushåll sortera ut matavfall.
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Det återstår fortfarande mycket arbete innan målet uppnås för flerbostadshus.

5

Uppföljning avseende verksamheter:
År 2020 ska minst 63% av alla verksamheter sortera ut
matavfall.
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Målet uppnås för verksamheter.

Farligt avfall
Målet gäller både hushåll och verksamheter men har bara mätts för hushållen.
Målet mäts genom plockanalyser.

2020 ska mängden felsorterat farligt avfall vara noll.
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Mängderna är små, men man kan konstatera att det förekommer felsorterat farligt
avfall.
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Nöjda kunder hushåll
År 2020 ska minst 80% av kommuninvånarna vara nöjda eller
mycket nöjda med avfallshanteringen.
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Kunderna är överlag nöjda med avfallshanteringen.

Nöjda kunder verksamheter
År 2020 ska minst 75% av alla verksamheter vara nöjda med
avfallshanteringen.
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Kunderna är överlag nöjda med avfallshanteringen.
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2018

2019

2020

Klimatsmarta transporter
År 2020 ska 85% av SRVs transporter använda fossilfria
drivmedel.
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SRV använder i stort sett enbart fossilfria drivmedel.

Summering
Mål uppnådda
År 2020 ska minst 63% av alla verksamheter sortera ut matavfall.
År 2020 ska minst 80% av kommuninvånarna vara nöjda eller
mycket nöjda med avfallshanteringen.
År 2020 ska minst 75% av alla verksamheter vara nöjda med
avfallshanteringen.
År 2020 ska 85% av SRVs transporter använda fossilfria
drivmedel.
Mål ej uppnådda
År 2020 ska 75% av hushållen återanvända minst 6 gånger per år,
d.v.s. skänkt, sålt eller köpt begagnat.
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År 2020 ska minst 60% av enbostadshusen ha fastighetsnära
insamling av källsorterat avfall.
År 2020 ska 65% av flerbostadshusen ha fastighetsnära insamling
av källsorterat avfall.
År 2020 ska minst 80% av verksamheterna ha källsortering.
År 2020 ska minst 70% av alla hushåll sortera ut matavfall. (Målet
nås för enbostadshus, men inte för flerbostadshus.)
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Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem
Utställningsredogörelse
Bakgrund
Förslag till ny renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, har hållits
utställd, enligt miljöbalken 15 kap 42 §, under tiden 26 oktober till 20 november 2020 på
respektive kommuns hemsida.
Avfallsplanen innehåller information om mål för att minska avfall och nedskräpning, och för att
öka återbruk och materialåtervinning. Planen anger hur målen ska följas upp, och innehåller
också miljökonsekvensbeskrivning samt nulägesinformation om insamlade avfallsmängder och
deponier.
Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall,
ansvar för avfallshanteringen i kommunen, sortering, avfallsutrymmen och hämtningsvägar
samt om undantag från föreskrifterna. Föreskrifterna har framförallt uppdaterats med avseende
på ny lagstiftning för området. Vissa förenklingar avseende språk och struktur har gjorts i
föreskrifterna. Förslaget till nya förskrifter medför inga egentliga förändringar med avseende på
krav på fastighetsägare.

Inkomna yttranden och kommentarer
Under utställningstiden inkom yttranden från följande parter:
Kommun
Botkyrka

Yttrande
1 yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen
3 yttranden från privatpersoner

Haninge

2 yttranden från privatpersoner
1 yttrande från SMOF

Huddinge

8 st privatpersoner
5 st anonym
1 st representant för verksamhet.

Nynäshamn

1 yttrande från SMOF

Salem

1 yttrande från privatperson

Alla

1 yttrande från SRV styrelse
1 yttrande från länsstyrelsen

I utställningsredogörelsen har inkomna yttranden i vissa fall kortats ner för att minska
textmängden. Direkta synpunkter eller förslag är dock ordagrant återgivna. Efter yttrandena ger
projektgruppen sina kommentarer och förslag till eventuella ändringar.
Efter utställning av förslag till avfallsplan och föreskrifter har regeringen beslutat om
förändringar i lagstiftningen avseende returpapper och dessa förändringar har inarbetats i nu
liggande förslag.

Inkomna synpunkter
Nedan anges inkomna synpunkter och förslag till hur hänsyn tas till synpunkterna.

Synpunkter på Avfallsplanen

Privatperson 1
Det jag tänker på är att man kan dela upp ansvaret geografiskt. En kommun ansvarar för
den biten och en annan för en annan bit.
Kommentar:

Det är ett bra förslag där kommunerna skulle dra ännu större nytta av den samverkan
som sker idag med avseende på bland annat avfallshanteringen. I arbetet med att
genomföra avfallsplanens åtgärder kommer ansvarsfördelningen att slås fast mer i detalj
och då kan respektive kommun bidra med resurser till olika åtgärder. Det formella
ansvaret kan dock inte fördelas mellan kommunerna eftersom kommunen är ytterst
ansvarig för avfallsplanen i varje kommun.
Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
Privatperson 2
Mycket bra att detta görs. Några förslag som jag inte vet hör hit: tyginsamling (för sånt
som inte är kläder). Få hjälp att starta upp kvartersuthyrning av verktyg. Mer personlig
hjälp på ÅVC så man kan fråga. Förtydliga på ÅVC var icke-förpackningar av plast (så som
diskborstar och trasiga leksaker) kan kastas. Webbplatsens sorteringsguide är bra men
korrelerar inte alltid med vad som finns på ÅVC.
Kommentar:

Bra förslag för att öka återanvändning och återvinning. Textilinsamling kommer att
utvecklas och det kommer både ökade krav på textilinsamling och teknisk utveckling
inom detta område. I avfallsplanen har inte mål för återvinning av specifika material
angetts, eftersom det skulle bli ganska många mål, utan enbart ett samlande mål som
omfattar bland annat textilier, matavfall, förpackningar, med mera. Synpunkterna
avseende återvinningscentralernas utformning och rutiner lämnas till SRV och ingår i
avfallsplanens åtgärder för vidareutveckling av återvinningscentralerna, även om det
inte anges detaljerat i avfallsplanen.
Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
Synpunkter angående återvinningsstationer och nedskräpning
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Yttrande nr 1:
I huvudsak så måste man betrakta föreliggande avfallsplan som ett väl skrivet och väl
underbyggt dokument kring hur skräp och avfall måste hanteras. De synpunkter som
här redovisas handlar om hur goda intentioner blir omkullkastade av en obarmhärtig
verklighet.
1. De Returstationer för papper, kartong, metall, glas och plast som finns utgör - idag på
många platser - en sanitär och estetisk olägenhet. När dessa stationer introducerades
fungerade dom väl. Där kastades det som där skulle kastas. Så är det inte idag. Marken
runt och kring uppställda containrar är ofta belamrade med det som uppenbart ska
kastas på annan plats. Oklart varför det blivit så men det kan inte få fortgå. Någonting
måste göras!
2. Tätare förekomst av papperskorgar på kommunens gång- och cykelbanor skulle med
all säkerhet bidra till en mindre andel nedskräpning i den offentliga miljön.
Yttrande nr 2:
Bor nära återvinningsstation (8098). Där är ofta skräpigt med matsopor, kläder,
elektronik, miljöfarligt avfall m m runt omkring. Detta är en sanitär olägenhet då råttor
och fåglar sprider omkring detta. Jag har ringt och begärt städning ett otal gånger. Jag
tycker att det är viktigt att det system man bygger upp fungerar klanderfritt. Då får det
inte dröja dagar innan begärd städning sker vilket det nästan alltid gör! Dessutom har
vid samtal med städpersonalen framkommit att deras uppdrag bara är att städa
centralens ytor, sopor som uppenbarligen blåst eller dragits iväg av djur till
omkringliggande ytor vägdiket och tomter lämnas ostädade. Avtalet med städ
entreprenören måste vara skrivet så att det också omfattas. Jag tycker också att de som
tömmer behållarna skall åläggas rapportera om städning eller extra tömning av någon
behållare behövs oavsett vilken. Kommunen borde etablera en patrull som hela tiden
åker runt och kontrollerar städning skötsel m m.
Yttrande nr 3:
Om ni vill få fler att källsortera på rätt sätt tror jag att det information ni tar fram
måste vara mycket enkel och tydlig. Vore bra med ännu bättre och tydligare skyltar på
återvinningsstationerna.
Yttrande från Klimatklubben Huddinge:
Mål 8 nedskräpning:
Jag ploggar dagligen runt Vistaberg/Glömsta/Fullersta/Huddinge/Källbeink (4-5 kg/vecka)
och upplever att det:
1. Är särskilt nedskräpat runt skolor; 2. Finns alldeles för få allmänna soptunnor längs
gångvägar och i bostadsområden vilket leder till nedskräpning
3. Inte finns tydligt hur man rapporterar om nedskräpning (bra apptjänst via HSR
rekommenderas)
4. Ofta överfulla återvinningsstationer - särskilt i Vistaberg och vid Källbrink - vilket bidrar till
ytterligare nedskräpning då det blåser iväg. Många ställer även avfallet utanför containrar.
När människor tar sitt ansvar att källsortera behöver det finnas möjlighet att avfallet tas
omhand (tillhör även mål 4).
5. Specifika mål bör sättas på minskad nedskräpning; 6. Allmänna utskick bör göras till
människor om nedskräpningens effekter.
7. Föredrag i skolor bör hållas om nedskräpning (jag hjälper gärna till!)
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Kommentar:

I avfallsplanen finns mål och åtgärder om nedskräpning. Insamlingssystemet för
förpackningar och returpapper kommer att förändras till följd av ny lagstiftning på
området och tillståndsplikt för delar av den insamlingen. Därmed kommer
tillsynsmyndigheten att få större möjligheter att följa upp att verksamheten följer
rutiner om kommunikation, tömning och städning.
Åtgärder om information och åtgärder mot nedskräpning anges inte så detaljerat i
avfallsplanen, men synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med att genomföra
avfallsplanens åtgärder.
Synpunkterna medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)
Förbundet saknar mål och åtgärder som syftat till kretslopp. I Haninge finns den första
hygieniseringsanläggningen för humanavfall (wc-avfall från enskilda avlopp) där avfallet
behandlas och förs direkt ut som näring till jordbruket. Förbundet arbetar genom
myndighetsutövning för att öka mängden avfall som ingår i kretsloppet, vilket är vår del
av arbetet enligt VA-planen för Haninge.
Något som är otydligt i avfallsplanen är ansvarsfördelningen i de fall en kommunal
instans har ansvaret. Vilken kommunal instans ska uppdatera listan över nedlagda
deponier enligt sid 18? Vilken aktör förväntas ta fram informationsmaterial om farligt
avfall enligt sid 19? Enligt miljöbalkens 15 kapitel är det kommunen som ansvarar för
renhållningsordningen och avfallsplanen i sin helhet men det bör ändå tydligt framgå
vilken instans inom kommunen som ansvarar för vad.
I avsnittet om anläggningar för hantering av avfall finns en tabell på sidan 43 med
anläggningar i Haninge och på sidan 45 med anläggningar i Nynäshamn. Dessa listor är
inte uppdaterad och innehåller verksamheter som har upphört. Vi bifogar aktuella listor
på anläggningar som vi har registrerade för pågående verksamhet. Men vi vill trycka på
att upprättandet och uppdateringen av avfallsplanen är kommunens ansvar. I del 3 om
nedlagda deponier finns motsvarande listor, vi kan se att dessa är uppdaterade. med
uppgifter från det s. k. EBH-stödet hos Länsstyrelsen.
Det finns på sid 23 en uppräkning med förslag på informationskanaler för att nå ut till
allmänheten Förbundet kan gärna hjälpa till genom att informera om mål och
föreskrifter genom att länka från vår hemsida.

Kommentar:

Det är en bra synpunkt angående mål för kretslopp för slam från enskilda avlopp. I detta
skede föreslås dock att målen i avfallsplanen I kommunens miljöprogram finns också mål
som berör enskilda avlopp. Kommunen tar med frågan till nästa revidering av
avfallsplanen.
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Eftersom det är fem kommuner som organiserat olika ansvarsområden på olika sätt lan
inte en gemensam avfallsplan ange ansvarsfördelningen i detalj, även om det generellt
sett skulle ha varit önskvärt att kunna göra det. De tabeller med nedlagda deponier och
anläggningar som anges i avfallsplanen har uppdaterats av arbetsgruppen, men dessa
utgör endast en ögonblicksbild av nuläget och uppdateras inte löpande.
Tabellerna för Haninge och Nynäshamn uppdateras med hjälp av informationen som
SMOHF har skickat tillsammans med sitt yttrande.
Sidan 23 med informationskanaler kompletteras med hänvisning till
tillsynsmyndighetens hemsida, men SMOHF anges inte specifikt, eftersom samma text
ska gälla för alla fem kommuner.

Huddinge, privatpersoner och föreningar
Återbruk har engagerat många att lämna yttrande:
I Huddinge behöver vi ett återbrukshus som tex returpunkten i Sundbyberg.
Viktigt att vi i Huddinge snabbt får tillgång till en mötesplats för återbruk, något i stil
med Retuna eller returpunkt Sundberg https://www.sorab.se/hushall/varaanlaggningar/returpunktsundbyberg.
Huddinge behöver en återbruksgalleria. Nyttan med att lämna sitt avfall för återbruk
måste vara synlig och uppmuntra till kreativitet. Detta går att utveckla med verkstäder
för allmänheten där man kan laga eller återskapa.
Jag tycker att det viktigaste man ska satsa på är en återbrukscontainer eller
återbruksgalleria (mindre modell retuna) inspireras av Sundbyberg
https://www.sorab.se/hushall/varaanlaggningar/returpunkt-sundbyberg/.
Viktigt att Huddinge tar inspiration från andra kommuner när det gäller återbruk. Se
exempelvis Retuna, returpunkt Sundbyberg och Stockholm vatten och avfalls containrar.
Prioritera ett återbrukscenter i Huddinge.
Avfallsplanen ser bra ut, men Huddinge kommun behöver komma ikapp andra
kommuner och visa vägen. Förslag se här för inspiration:
https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/forskningochutveckling/framtidens_atervinningscentral/http://webbplatsarkivet.stockholm.se/si
tes/www.stockholmvatten.se/2015/12_16
Synpunkter på Huddinge kommuns avfallsplan från Klimatklubben Huddinge:
Vårt förslag till tillägg i avfallsplanen är att kommunen startar en återbrukscontainer och
ett återbrukshus i Huddinge centrum. En återbrukscontainer kommer göra det lättare
för Huddinge kommuns innevånare att lämna in farligt avfall och saker som ska till
återbruk. Det ger även Huddinge kommun och SRV en pedagogisk möjlighet att visa och
förklara hur man kan sortera sitt avfall. För de i kommunen som inte har bil, och för att
minska transporterna är en återbrukscontainer och ett återbrukshus ett bra alternativ,
https://www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/returpunkten/

https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/vara-kontorochanlaggningar/popup-aterbruk/.
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Bra plan! Vill ha detta i Huddinge också!

https://returfynd.stockholmvattenochavfall.se/?

page=%2FObjektGroup%2FIndex01&fbclid=IwAR1tNKjP50Gb_TjgUocB74dHOl2h9Ipi2
UbXLoRhs0lfXudykjPZ65habXU

Kommentar:

Det är jättebra att så många är engagerade för att öka återbruk av saker! Kommunen
kommer att utveckla samverkan med olika aktörer för att underlätta möjligheterna att
både lämna saker till återbruk och att hitta saker att återbruka. I avfallsplanen finns
åtgärder för detta och kommunen har även miljö- och klimatprogram som berör dessa
frågor. Inom ramen för avfallsplanen arbetar kommunen för att det ska vara lätt att
lämna saker till återbruk, men frågan om hur konsumtionen i större utsträckning ska
kunna omfatta begagnade varor är bredare och påverkar många olika typer av aktörer.
Bland annat därför slår inte avfallsplanen fast att kommunen ska upprätta
återbruksgalleria. Synpunkterna medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.

Övriga synpunkter:
Synpunkt: Saknar mål för att förenkla samt göra det kostnadseffektivt för BRF-er att
erbjuda källsortering för sina medlemmar. En enkel åtgärd är att fritt erbjuda ett ställ
med lådor för lampor, batterier osv. Dessa material får SRV bra betalt för och bör hämtas
kostnadsfritt.
Kommentar: Synpunkten avser kommunens avfallstaxa. I avfallsplanen har inte mål för
återvinning av specifika material angetts, eftersom det skulle bli ganska många mål, utan
enbart ett samlande mål som omfattar bland annat textilier, matavfall, förpackningar,
elavfall med mera. Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
Synpunkt: För övrigt (syftar på tidigare synpunkt om återvinningsstation red.anm.) är
målet med avfallsplanen att minska sopmängden och öka återvinningen bra men att
omfatta vilka konkreta åtgärder som står för dörren har jag svårare att se.
Kommentar: Åtgärder anges inte så detaljerat i avfallsplanen, eftersom planen ska
fungera för fem olika kommuner med olika förutsättningar för att genomföra olika
åtgärder. Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
Synpunkt: Vi måste sluta elda avfall för att nå miljömålen Agenda 2030 och Parisavtalet.
Brännbara avfall måste minska drastiskt både från privatpersoner och företag. Väldigt
mycket av det som slängs i brännbart är återvinningsbart. Höj avgiften för brännbart
avfall, gör det lättare att återvinna för privatpersoner och företag genom att ta emot
sorterat avfall på ett enkelt och billigt sätt för aktören. Gör det lätt att välja återbruk av
prylar, möbler, byggavfall, m.m. genom att ha inlämningsställen både på ÅVC och i
tätorter och kombinera detta med återbruksgallerior. Där vem som helst som vill sälja
återbrukade föremål kan delta. Inför gärna även ett provisionssystem för de som lämnar
in så att de kan få en procent-sats av försäljningspriser. Anställ gärna
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Samhall/AMA/flyktingar i inlämning/gallerian/frakt och att utföra själva
renoveringsarbetet. Erbjud även upphämtning av återbruks-föremål.
Kommentar: Bra förslag för att öka återanvändning och återvinning. Avfallsplanen
innehåller mål för detta. Förslagen tas med i det fortsatta arbetet med att genomföra
avfallsplanens åtgärder. Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
Synpunkter på Huddinge kommuns avfallsplan från Klimatklubben Huddinge:
Huddinge kommun lyfter i sin avfallsplan för 2021-2030 fram en rad viktiga aspekter för
att minska innevånarnas avfall. Men vi ser att kommunen kan göra mer för att göra det
lätt att göra rätt.
Vi ser också att man kan använda sig av nudging för att göra det lätt att göra rätt, till
exempel kan man i avfallstaxan göra det billigare att sortera matavfall för de hushåll som
gör det. Man kan även på ett tydligt pedagogiskt sätt visa på hur avfallet ska sorteras på
de stora deponierna så att mer går till återbruk och återanvändning. Det finns en stor
vinst i att satsa på det cirkulära, framför allt att kommunens kostnader för avfall
minskar. Huddinge kommun kan dessutom bli en föregångare för andra kommuner att ta
efter. Vi ser också att det behövs en folkbildande insats från kommunen där man inte
bara ställer krav på fastighetsägare utan också utbildar i hur avfall kan samlas in.
Mål 2
1. Sätt press/belöna handelskedjor för att reducera priset på varor med kort datum. Idag
är det väldigt få som gör det och butiker säger själva att de har få resurser avsatta till
detta vilket leder till onödigt svinn.
2. Kravställ matkedjor att byta ut plastpåsar mot kompostpåsar till frukt & grönt.
Kommentar: Intressanta förslag för att minska matsvinn och öka återvinning.
Kommunen har inte möjlighet att ställa den typen av krav på handelsverksamheter.
Förslagen tas med i det fortsatta arbetet med att arbeta med information kopplat till
avfallsplanens mål. Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.

Synpunkt, Mål 4 Materialåtervinning:
1. SRV bör göra tjänsten Sortera hemma default för att öka sorteringen nära hemmet där
det är enklast - och göra den prismässigt billigare än att inte sortera alls. I Vistaberg finns
många medelinkomsttagare som endast har gröna avfallskärl eller med kompost - det
finns mao goda möjligheter att öka mängden källsortering drastiskt och enkelt.
2. SRV:s sortera hemma-plastkärl är för litet med tanke på mängden plast idag. Kärlet
hämtas inte heller frekvent varannan vecka vilket behövs.
3. Går det att samarbeta med bostadsrättsföreningar gällande sorteringstjänster?
Flertalet sådana i Vistaberg har allmänna sopkärl - ingen sortering.
4. Önskvärt med längre öppettider vid stora återvinningsstationen i Flemingsberg samt
öppet måndagar. Ofta är det timmeslånga köer vilket gör att tidsbrist uppstår när man
vill källsortera.
Kommentar: Den första punkten avser kommunens avfallstaxa och inte avfallsplanen
eller föreskrifterna. Angående den andra punkten kommer det att ta lång tid att ersätta
fyrfackskärlen med behållare med annan utformning. SRV arbetar med information
kopplat till sortera-hemma-tjänsten där en av åtgärderna är att komprimera plast så
mycket som möjligt, exempelvis med hjälp av så kallad minimizer. Det skulle bli väldigt dyrt
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om båda fyrfackskärlen skulle tömmas varannan vecka. Angående den tredje punkten finns
det mål i avfallsplanen för att öka materialåtervinning och SRV arbetar med information
kopplat till detta och arbetet kommer att vidareutvecklas i genomförandet av
avfallsplanen. Angående de fjärde punkten finns det åtgärd i avfallsplanen om
vidareutveckling av återvinningscentralerna och synpunkten tas med i det fortsatta arbetet
med att genomföra avfallsplanen. Synpunkterna medför ingen åtgärd i föreslagna
handlingar.

Synpunkt: Jättebra att arbeta mot cirkulärt! Och väldigt progressiv och bra avfallsplan.
Jag har ploggat i 6 år, är volontär inom organisationen Plogga och miljöstudent utöver
min HR-erfarenhet. Jag söker nya utmaningar - om möjlighet finns att delta på något sätt
i detta fantastiska arbete får ni gärna höra av er. Allt gott!
Borde även finnas med ett mål där det skall stimuleras att våra invånare skall välja
produkter där livscykelperspektivet beaktas (tillverkning, användning samt återvinning)
ligger till grund för beslut av inköp. Detta medför att det vi köper in måste få ett
klimatbelastningsvärde. Jag önskar att det skall gå att lämna träd och stockar på tex
Flemingsbergs ÅVC. Idag är det max 25 cm i diameter varför tex ekstockar riskerar att
slängas i naturen. (Stockholms Sätra station tar emot utan någon diameter begränsning).
Önskar även mer informationsmaterial gällande livscykelperspektivet.
Bra att ni ger möjlighet till att medborgare kan tycka till och komma med inspel till nya
planer.

Kommentar: Bra initiativ med att plogga! Om kommunen kommer att behöva
förstärkning genom rekrytering för att genomföra åtgärder i avfallsplanen så kommer det
att annonseras. Kommunen har även miljö- /klimatplan där klimatbelastning beaktas. I
avfallsplanen har fokuserats på att öka återanvändning, vilket i sig ställer krav på att
produkter håller god kvalitet för att hålla för återanvändning. Synpunkterna avseende
återvinningscentralernas utformning och rutiner lämnas till SRV och ingår i avfallsplanens
åtgärder för vidareutveckling av återvinningscentralerna, även om det inte anges
detaljerat i avfallsplanen.
Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.

Styrelsen för SRV
Övergripande synpunkter
Avfallsplanens struktur och uppbyggnad är överskådlig och kopplingen mellan planens
mål och åtgärder och EU:s avfallshierarki har gjorts tydlig. Frågan kring
klimatförändringars tänkbara påverkan lyfts, men skulle kunna utvecklas.
De olika aktörernas ansvar för olika insatser pekas ut, men det återstår arbete med att
konkretisera insatsernas genomförande.
Ett uppdrag med informations- och kommunikationsinsatser som det som föreslås i
planen, liksom för samordning av uppföljning, rapportering och revidering av planen,
kan komma att bli resurskrävande för SRV.
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Avfallsplanen betonar också ökad utsortering av återvinningsbara material, minskad
mängd material som går till förbränning och föreslår utveckling av mottagande av nya
avfallsslag för materialåtervinning. Detta innebär sannolikt förändringar i SRVs
materialhanteringsprocesser på återvinningsanläggningen, även det tänkbart resursoch kostnadskrävande.
En insikt behöver finnas i kommunerna för att en hög ambitionsnivå i givna uppdrag och
insatser sannolikt återspeglas i behov av ett högre taxeuttag för att ge kostnadstäckning
för nya uppdrag.

Information och kommunikation
Avfallsplanen understryker vid ett flertal tillfällen betydelsen av information och
kommunikation för att nå engagemang hos medborgarna och bidra till att planens
insatser genomförs och uppsatta mål nås.
Olika insatser för information och kommunikation behövs för att nå avfallsplanens mål,
och olika informationsmaterial kommer att behöva tas fram. Det gäller både
informationsmaterial om själva avfallsplanen och vad den innehåller, men även
informationsmaterial som kan användas som styrmedel för att förmå invånare och
verksamma inom kommunerna att ändra beteende och därigenom bidra till att målen
nås.
I planen föreslås att informationsmaterial samordnas så att ett och samma material
omfattar flera av de åtgärder som anges till olika mål, som att förbygga avfall, minska
matsvinn och om åtgärder för att öka återanvändning, öka materialåtervinning och
underlätta källsortering.
En lagändring i juni 2020 innebär att information om avfallsförebyggande åtgärder och
arbete för att underlätta återanvändning av produkter får finansieras med avfallstaxan.
Därmed får SRV i större utsträckning än tidigare bidra till arbetet med dessa frågor.
I planen har man försökt att tydliggöra arbetssätt och ansvar för genomförande.
Kommunerna ger SRV i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan och
informationsmaterial baserat på avfallsplanens mål och åtgärder, för att arbeta effektivt
med information och samordna informationsåtgärderna. Kommunen åtar sig att
medverka löpande i referensgrupper i arbetet för ett brett perspektiv i
informationsåtgärder.
Styrelsen ser ändå att det finns ett kvarstående behov av avgränsningar av uppdrag och
målgrupp för de information- och kommunikationsinsatser som förväntas genomföras
av SRV, liksom en beredskap för att uppdraget kan bli kostnadskrävande.
Utveckling av återvinningscentraler
Avfallsplanen betonar också behov att översyn och utveckling av
återvinningscentralerna i kommunerna, och föreslår bland annat att se över möjliga
alternativ till traditionella återvinningscentraler för insamling av grovavfall och material
i täta stadsmiljöer, som kan nås med andra färdmedel än bil.
Planen föreslår även vidareutveckling av mottagning av nya avfallsslag för
materialåtervinning och av återbruksmaterial samt samarbete med secondhand-aktörer.
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SRV arbetar redan idag med mottagning av återbruksmaterial i olika omfattning på de
olika återvinningscentralerna, liksom med samverkan med secondhand-aktörer.
Styrelsen ser att återbruk och återanvändning är en viktig del i cirkulär ekonomi, men
vill betona att den verksamhet som redan idag bedrivs av kommersiella aktörer och
civilsamhällets organisationer bör vara utgångspunkt för arbetet med frågan. Även
kommunala verksamheter inom arbetsmarknad/socialtjänst kan ha mervärde av att
skapa möjligheter till arbetsträning och arbetserfarenhet för personer med svag
anknytning till arbetsmarknaden genom att driva återbruksverksamhet.
Styrelsen ser inte några rimliga möjligheter eller incitament för bolaget att i egen regi
driva praktisk återbruksverksamhet.

Återvinningsanläggningen Sofielund
I avfallsplanen bedöms behovet av kapacitet för biologisk behandling av matavfall
komma att öka, liksom behov av ökad kapacitet för mottagning, mellanlagring och
omlastning av vissa, kanske nya, avfallsslag för materialåtervinning.
Sofielunds Återvinningsanläggning, inklusive biogasanläggningen, bedöms ha kapacitet
att hantera de förändrade mängderna. Ökade kostnader, exempelvis för eventuella
nyinvesteringar i samband med tänkbara omställningar av bearbetningsprocesser och
materialhantering, är dock sannolikt.

Samarbete och samverkan mellan SRV och ägarkommunerna
Styrelsen instämmer i avfallsplanens betonande av att det är viktigt med ett nära
samarbete och samverkan mellan kommunerna och SRV för att öka effektiviteten i
genomförandet.
Nära samarbete är betydelsefullt både angående pågående avfallshantering och i
samband med kommunens planprocesser, från översiktsplaner till detaljplaner där SRV
är en av remissinstanserna. Tillgång till ytor för avfallshantering och
återvinningscentraler kommer att bli en växande utmaning i SRVs expansiva
ägarkommuner, där fler bostäder ska byggas i redan tät stadsmiljö.
Samverkan kring uppföljning, rapportering och kommande revidering av avfallsplanen
ger förbättrade möjligheter att följa utvecklingen genom relevanta mätetal och
fokusområden.

Kommentar:

Genomförandet av avfallsplanen kommer att medföra behov av att konkretisera vad som
ska göras och fördela ansvar för olika åtgärder, i enlighet med yttrandet. Eftersom
planen gäller för fem kommuner med olika förutsättningar att genomföra åtgärder kan
inte åtgärder och ansvar anges mer detaljerat i avfallsplanen. Det kommer att ske efter
planens antagande och gäller både arbete med information och andra åtgärder.
Angående synpunkten om utveckling av klimatförändringars tänkbara påverkan tas det
med till framtida revidering av avfallsplanen. Synpunkterna medför ingen åtgärd i
föreslagna handlingar.
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att avfallsplanen i huvudsak är väl utförd med relevant innehåll.
Tabell 7–9 i del 2 angående anläggningar som hanterar avfall bör kontrolleras och vid
behov uppdateras.
Det framgår inte i avfallsplanen hur tillsynsansvaret är för de nedlagda deponierna.
Tillsynen av nedlagda deponier kan ske enligt 9 och 10 kap. MB och att ansvaret kan i
vissa fall vara delat. Det finns flera bra vägledningar om detta på EBH-portalen,
www.ebhportalen.se
Avfallsplanen bör även innehålla ytterligare information om;
Bedömning av framtida avfallsflöden samt de insamlingssystem och anläggningar som
behövs för att genomföra planen. Vilka investeringar som behövs och hur de ska
finansieras enligt 10 § NFS 2020:6.
Kommentar:

Tabell 7-9 i del 2 om anläggningar har uppdaterats efter den samrådsversion som
skickades tidigare. Angående tillsynsansvar för nedlagda deponier finns det idag inget
krav på att den uppgiften ska redovisas i avfallsplanen. I det fortsatta arbetet, med att
genomföra åtgärder för att fastställa behov av åtgärder kommer samråd att ske med
tillsynsmyndigheten, vilket då bör klarläggas för aktuellt objekt.
Avfallsplanen kompletteras något angående vilka typer av investeringar som behövs.

Synpunkter på avfallsföreskrifterna
Privatperson 3
Det oreglerade förhållandet mellan enskild fastighet, samfällighet
och SRV.
Som radhusägare är jag tvingad att ha enskilt avtal med SRV.
SRV tvingar oss i samfälligheten att ha gemensam avfallsanläggning.
Samfälligheten har av praktiska skäl fått ordna detta.
Men samfälligheten är inte ansvarig. Samfälligheten äger inte rådighet
över gemensamhetsanläggningen eller hur den används.
Samfälligheten är inte fastighetsägare som ex bostadsrättsförening.
Enligt avfallsplanen verkar det väldigt svårt om man är fler än fyra fastighetsägare
som vill ha gemensam anläggning. Men här tvingar SRV oss att ha
gemensamhetsanläggning!
Finns inget om det här i avfallsplanen. Hur tänker kommunen om detta?
Vi är många som bara tvingats in i något vi inte är ansvariga för.
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Kommentar:

Det finns arbetsmiljökrav som SRV måste ta hänsyn till i samband med hämtning av
avfall. I avfallsplanen finns också åtgärd om att fortsätta förbättra arbetsmiljön för
hämtningspersonalen. Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
Privatperson 5
I yttrandet lämnas följande synpunkter på otydligheter gällande föreskrifterna:
Synpunkt på sid 4 …Hushåll får själv transportera grovavfall och farligt avfall från
hushållet till återvinningscentral
Denna mening borde skrivas om eftersom fastighetsägare på öar inte kan transportera
grovavfall utan att både äga båt och bil.
Kommentar: SRV erbjuder hämtning av grovavfall för den fastighetsägare som inte
själv kan transportera bort avfallet. Syftet med bestämmelsen är att göra det tillåtet för
den som har möjlighet att själv transportera avfallet till återvinningscentral. Det betyder
inte att alla måste transportera det själv. Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna
handlingar.
Synpunkt på sid 6 …Övrigt återvinningsbart material som metallskrot, rent trä, jord och
sten från hushållen ska lämnas vid någon av SRV:s återvinningscentraler eller på någon
annan plats som SRV anvisar. Enskilda hushåll kan lämna grovavfall på någon av SRVs
återvinningscentraler eller annan plats som SRV anvisar.
Denna mening borde skrivas om eftersom fastighetsägare på öar inte kan transportera
grovavfall utan att både äga båt och bil.
Kommentar: Se föregående kommentar.
Synpunkt på sid 6… I skärgården sker hämtning på anvisade platser. Detta är inte tydligt
nog eftersom fastighetsägare på öar inte kan transportera grovavfall utan att både äga
båt och bil. Anvisade platser kan alltså vara en plats där man inte enbart behöver forsla
grovavfall med båt utan som tillägg även bil om de mobila skärgårdsstationerna skulle
försvinna och anvisad plats riskerar att vara på plats där enskilda fastighetsägares båtar
inte kan lägga till.
Denna paragraf kan förtydligas genom att paragraf 19 ändras till Mobila
skärgårdsstationer dit fastighetsägare kan ta sig utan att behöva använda bil.
Kommentar: Det finns åtgärder i avfallsplanen för att planera för alternativ till
traditionella återvinningscentraler, men på samma sätt som för boende på fastlandet så
föreslås inte att det skrivs fast i föreskrifterna att grovavfall ska kunna lämnas till
uppsamlingsplats utan extra kostnad och utan tillgång till bil. Normalt kan fastighetsägare
beställa hämtning av grovavfall mot extra avgift när boende inte själva har möjlighet att
transportera sitt grovavfall till återvinningscentral, till exempel för att man saknar bil.
Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.
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Synpunkt på sid 9, 14C samt 15 … För enbostadshus samt fritidshus ska
avfallsbehållaren dessutom vid tömningstillfället vara uppställd vid fastighetsgräns eller
den plats som kommunen anvisat, på följande sätt: • kärlen ska stå på gatunivå. • kärlen
ska stå som längst 1,5 meter från körbar väg. • fritt utrymme runt kärlen ska vara minst
50 centimeter. OBS för skärgården för fastighetsägare utan bilväg med endast
båttilläggning behöver avståndet till tilläggsplats för den som hämtar kärlet och
upphämtningen vara ”som längst 20 meter från tilläggningsplats”. Står kärl på brygga
riskerar dessa att blåsa av/sköljas av vid dåligt väder.
Denna paragraf kan förtydligas genom att paragraf 19 ändras till Mobila
skärgårdsstationer dit fastighetsägare kan ta sig utan att behöva använda bil.
Kommentar: Normalt anordnas plats för mat- och restavfall för boende i skärgården
kan lämna avfall i anslutning till plats som fastighetsägaren tar sig till med båt. Men
eftersom det kan finnas platser där man måste lösa hämtningen på annat sätt föreslås inte
den ändring som anges i yttrandet. Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna
handlingar.
Synpunkt på sid 10, paragraf 17 … Där det saknas farbar väg för hämtningsfordon, som
kan tömma kärl, gäller ett av följande alternativ: • Avfall från fastigheten lämnas vid
gemensamhetsanläggning, eller vid plats som anvisas av kommunen eller SRV eller • Om
hämtningsplats enligt föregående punkt inte går att ordna får avfall från fastigheten,
efter godkännande från SRV, lämnas i säck. Detta riskerar att bli väldigt godtyckligt och
det bör tydliggöras att generell regel är att för skärgården för fastighetsägare utan bilväg
med endast båttilläggning behöver avståndet till tilläggsplats för den som hämtar kärlet
och upphämtningen vara ”som längst 20 meter från tilläggningsplats”.
(info: Står kärl på brygga riskerar dessa att blåsa av/sköljas av vid dåligt väder.)
Denna paragraf kan förtydligas genom att paragraf 19 ändras till Mobila
skärgårdsstationer dit fastighetsägare kan ta sig utan att behöva använda bil.
Kommentar: Se föregående kommentar.

Synpunkt på sid 11 paragraf 19:
Grovavfall samt elavfall hämtas två gånger per år vid anvisade platser i skärgården.
OBS även här ”anvisade platser” riskerar att innebära att de mobila
skärgårdsstationerna där SRV hämtar vid tidigare års platser försvinner.
Antingen kan de hämta vid fastighetsägarens brygga lika längre bak i tiden (ca 2007
och bakåt) alternativt vid mobila skärgårdsstationer som år 2019.
Denna paragraf kan förtydligas genom att paragraf 19 ändras till Mobila
skärgårdsstationer dit fastighetsägare kan ta sig utan att behöva använda bil.
Kommentar: Se föregående kommentar.
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Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOF)
Något som är otydligt i avfallsplanen är ansvarsfördelningen i de fall en kommunal
instans har ansvaret. Samma sak gäller renhållningsföreskrifterna. Det finns idag en
uppdelning mellan olika aktörer i kommunen och förbundet som tillsynsmyndighet när
det gäller att hantera dispenser. Det framgår inte av föreskriften trots att det i
inledningen av kapitlet om undantag står att det ska framgå av paragraferna. Om det inte
regleras här behövs ytterligare ett dokument som reglerar ansvarsfördelningen mellan
olika kommunala nämnder respektive förbundet. Förbundet anser att det vore bra med
samma uppdelning som tidigare.
Kommentar:

Eftersom det är fem kommuner som organiserat olika ansvarsområden på olika sätt lan
inte en gemensam avfallsplan ange ansvarsfördelningen i detalj, även om det generellt
sett skulle ha varit önskvärt att kunna göra det.
Synpunkten medför ingen åtgärd i föreslagna handlingar.

Botkyrka kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Begreppet kommunalt avfall har nyligen införts i avfallsdirektivet. Begreppet har stora
likheter med den svenska definitionen av hushållsavfall. I dokumentet används båda
begreppen. Förslagsvis bör begreppen definieras i inledningen och därefter bör
begreppet kommunalt avfall användas konsekvent genom hela dokumentet.
Bilaga 1 ordlista:



Ordlistan bör bara förklara orden, se till exempel hushållsavfall. Om det är av vikt
bör de skrivas in i dokumentet.
Kommunalt avfall finns inte med i ordlistan.

Avfallsföreskrifterna innehåller även en del mindre redaktionella fel som behöver rättas
till.
Kommentar:

Förklaring av begreppet hushållsavfall har ändrats för att bli tydligare och definition av
”kommunalt avfall” har lagts till. Ändringen medför ingen ändring av betydelsen av
begreppen.
Redaktionella fel, enligt inlämnade synpunkter, har rättats till.

Styrelsen för SRV
De till avfallsplanen tillhörande avfallsföreskrifterna samlar och renodlar
avfallshanteringens regleringar, som i nuvarande renhållningsordning finns utspridda
mellan föreskrifter och taxa.
Styrelsen ser att ytterligare förenkling, genom ökad enhetlighet i texterna, skulle kunna
uppnås.
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Kommentar:

Några ytterligare ändringar har gjorts efter synpunkter från arbetsgruppen och från
andra medarbetare, i syfte att föreskrifterna ska bli ännu tydligare.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen avstår från att yttra sig över Botkyrka kommuns, Haninge kommuns,
Huddinge kommuns, Nynäshamn kommuns och Salems kommuns förslag till
avfallsföreskrifter.
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PROTOKOLLSUTDRAG
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1 av 1
Kommunfullmäktige

4
§ XX

KS/2021:154

Ägardirektiv SRV Återvinning 2021

SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems
kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts problematisk varför en
arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ägardirektiv och dokumentet har
därefter stämts av kommunerna emellan.
Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen som
finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor mellan bolag
och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses. Inte minst
tydliggörs SRV:s roll i att verkställa kommunernas avfallsplan, genom direkt reglering i
direktivet och genom möjlighet att ge bolaget tilläggsuppdrag. SRV:s styrelse och
bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande verksamheten.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 75/2021

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv
innan
bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma
senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s
extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv
för SRV Återvinning AB.
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att
vidtaga aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens
avfallsplan - genom ägardirektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV.
______________________
Delges:
SRV Återvinning AB
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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2021-05-31
1 av 1
Kommunstyrelsen

KS § 75

KS/2021:154 - 106

Ägardirektiv SRV Återvinning 2021
SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems
kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts problematisk varför en
arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ägardirektiv och dokumentet har
därefter stämts av kommunerna emellan.
Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen som
finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor mellan bolag
och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses. Inte minst
tydliggörs SRV:s roll i att verkställa kommunernas avfallsplan, genom direkt reglering i
direktivet och genom möjlighet att ge bolaget tilläggsuppdrag. SRV:s styrelse och
bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande verksamheten.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv
innan
bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma
senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s
extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv
för SRV Återvinning AB.
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att
vidtaga aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens
avfallsplan - genom ägardirektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV.
______________________
Delges:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv SRV
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv
innan bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma
senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s
extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget
ägardirektiv för SRV Återvinning AB.
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att
vidtaga aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens
avfallsplan - genom ägardirektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV.

Sammanfattning av ärendet
SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Salems kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts
problematisk varför en arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
ägardirektiv och dokumentet har därefter stämts av kommunerna emellan.
Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen
som finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor
mellan bolag och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses.
Inte minst tydliggörs SRV:s roll i att verkställa kommunernas avfallsplan, genom direkt
reglering i direktivet och genom möjlighet att ge bolaget tilläggsuppdrag. SRV:s styrelse
och bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande
verksamheten.
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Ärendet
Ärendet kommer i det följande att mer ingående beskrivas i två delar.
Den första delen beskriver bakgrunden och behovet av ägardirektiv för bolaget. Denna
skrivning är i all väsentlighet densamma för samtliga ägarkommuner (framtagen av
Botkyrka kommun) och är ej unikt utformad för Salems kommun.
Den andra delen är Salems specifik och beskriver ägardirektivets koppling till
avfallsplanen. Där konstateras att det nya ägardirektivet ger ägarkommunerna verktyg att
genom uppdrag ålägga SRV att genomföra de aktiviteter som krävs för att efterleva
avfallsplanen.
Ägardirektivet - bakgrund och innehåll
Bakgrund
Botkyrka, Haninge och Huddinge kommun reglerade sitt samarbete om SRV i ett
konsortialavtal som började gälla 1973. Avtalet kompletterades från och med 1978 då
Nynäshamn blev delägare i SRV och ytterligare en komplettering gjordes 1983 när Salem
blev delägare i bolaget.
Ägarkommunerna har under en längre tid bedömt att de dokument som reglerar
kommunernas samarbete samt styrning och ledning av SRV behöver kompletteras. För ca
5-10 år sedan gjordes en ansats att i ett samlat grepp att ta fram nya ägardirektiv,
konsortialavtal samt bolagsordning. Processen resulterade dock i en oenighet mellan
ägarkommunerna avseende framför allt förändringar i konsortialavtalet och därmed
avstannade processen för samtliga dessa dokument.
Successivt har dock reglering och lagar skärpts (miljökrav, konkurrenslagstiftning,
redovisning mm) och renhållningen har en mer betydelsefull roll idag än tidigare. Det
faktum att kommunerna inte har utfärdat skrivna ägardirektiv till bolaget, har med tiden
kommit att upplevas som en allt större brist. SRV fyller en central roll som instrument för
att utföra kommunernas lagstadgade uppgifter inom renhållning och i kommunernas
miljöarbete. Ökade krav på ägarstyrning i kommunala bolag, både ur ett praktiskt och
legalt perspektiv har också tydliggjort behovet av ägardirektiv. Även bolagsordning och
konsortialavtal bör senare ses över, men avsaknaden av ägardirektiv har gjort att detta
styrdokument prioriterats.
Med anledning av detta bildades en arbetsgrupp under hösten 2020 med representanter
från Botkyrka, Haninge, Huddinge samt SRV. Arbetsgruppen har genomfört sex möten och
avstämningar har skett med kommundirektörer i samtliga ägarkommuner. Arbetet med
att ta fram förslaget till ägardirektiv har varit grundligt med kompetens inom juridik,
ekonomi och representant från bolaget. Kontakter har även tagits med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) framförallt kring juridiska frågor. Föreslaget ägardirektiv är

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-14
Dnr KS/2021:154
3 av 5
ett resultat av gruppens arbete och diskussioner mellan kommundirektörer och
medlemmar i arbetsgruppen. Kommundirektörerna är överens kring förslaget.
Ägardirektivets innehåll
I punkt 1. Ägare betonas SRV:s roll som en del av ägarkommunernas verksamhet och i
punkt 2. Ägarnas direktivrätt fastställs kommunernas direktivrätt till bolaget.
I punkterna 3. Grundläggande utgångspunkter och 4. Verksamhetsinriktning fastställs de
grundläggande utgångspunkterna för bolagets verksamhet med en vidareutvecklad
beskrivning av ett antal av bolagets viktiga uppgifter och det kommunala ändamålet med
bolagets verksamhet. Här belyses även bolagets uppgifter inom den direkta renhållningen
och frågor som ingår i kommunernas mer långsiktiga miljöarbete.
Punkten 5. Uppdrag beskriver de uppdrag av mer begränsad, kortsiktig karaktär som
ägarkommunerna givit till bolaget. I samband med att detta ägardirektiv beslutas finns två
uppdrag beskrivna. Nya uppdrag, så kallade tillkommande uppdrag, kan ges till bolaget
när behov finns och då i samband med ägarkommunernas beslut om taxor och avgifter.
Tillkommande uppdrag ska inte föranleda någon ändring eller nytt beslut av
ägardirektivet. Hur uppdrag ska följas upp och rapporteras beskrivs i den samordnade
särskilda anvisningen.
I punkt 6. Ekonomiska riktlinjer anges de ekonomiska ramar och mål som
ägarkommunerna anser att bolaget skall ha samt hur bolagets verksamhet ska finansieras.
Information, koncernredovisning, budget och ägardialog regleras i punkt 7.
Informationsskyldighet. I punkt 8. Underställningsplikt anges den skyldighet bolaget har
att underställa vissa beslut kommunfullmäktige i respektive ägarkommun innan bindande
beslut fattas av bolaget. Punkt 9. Insyn och offentlighet reglerar hur bolaget ska förhålla
sig till insyn och offentlighet både för ägarkommunerna och allmänheten. Slutligen i
punkt 10. Arkivreglemente och taxa för utbekommande av allmän handling anges att
Huddinge kommuns styrdokument för detta ska gälla för bolaget.
Samordnad särskild anvisning
Viktiga frågor för ägarstyrningen av bolaget är flödet av information mellan bolag och
ägare, räkenskaper, förhållande till övriga kommunala styrdokument och dialog med
ägarkommunerna. Detaljer angående detta föreslås hänskjutas till en samordnad särskild
anvisning i vilken instruktioner och tidplan kring rapportering i samband med bokslut och
framtagande av taxa regleras. Vidare ingår i samordnad särskild anvisning även
instruktioner kring vilka övriga kommunala styrdokument som bolaget har att förhålla sig
till samt hur och vilken information som ska delas med ägarkommunerna. Anvis-ningen
revideras årligen eller vid behov och är ett gemensamt dokument från samtliga
ägarkommuner till bolaget med kommundirektörerna som avsändare. Revideringar ska
godkännas av kommundirektörerna enligt beskrivning i samordnad särskild anvisning.
Den samordnade särskilda anvisningen är under framtagande.
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Ägardirektivets koppling till avfallsplanen
I separat ärende föreslås kommunfullmäktige fastställa en ny avfallsplan. Den nya
avfallsplanen har framtagits gemensamt för samtliga SRV:s ägarkommuner.
Avfallsplanens innehåll tar sin avstamp i bl.a Agenda 2030, EU:s direktiv om
avfallshantering och handlingsplan för cirkulär ekonomi samt de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen och den nationella avfallsplanen. Planen täcker därmed
fler aspekter av avfallsfrågan än tidigare sådan och kommunerna förväntas ta en mer
aktiv roll i bla det förebyggande arbetet och arbetet med återbruk.
Sent i Salems kommuns beredning av ärendet har till det politiska forumet klargjorts att
avfallsplanens målsättningar är ambitiösa och att kommunens ansvarsroll ytterligare
betonats. Det är olyckligt att förvaltningen inte i ett tidigare skede involverat den politiska
församlingen i framtagandet av avfallsplanen för att på så sätt i god tid få en bättre
styrning utifrån det politiska perspektivet på planen och dess målsättningar. Resultatet av
det har blivit att det i det politiska forumet, sent, framkommit farhågor avseende att SRV
inte fullt ut får som sin uppgift att hantera avfallsplanens krav och förväntningar - vilket
lämnar kommunen utan verktyg för genomlevande av planen. Förvaltningen tar lärdomen
att Salems politiska forum framledes ska involveras betydligt tidigare vid framtagande av
nya avfallsplaner.
Genom det förslag till ägardirektiv som nu ligger framme för beslut anser
kommunstyrelseförvaltningen att kommunen får ett sådant verktyg för realiserande av
avfallsplanen. Ägardirektivet ger SRV i uppdrag att genomföra ägarkommunernas
miljöpolitik inom avfallsområdet, vilket innefattar att genomföra ägarkommunernas
avfallsplaner. Bolaget kan också ges uppdrag av mer avgränsad och/eller kortare karaktär.
Kommunerna har därmed genom ägardirektiv möjlighet att med SRV som redskap
realisera avfallsplanens intentioner.

Finansiering
Beslutet om nytt ägardirektiv föranleder i sig inga ekonomiska konsekvenser. Förslaget
innebär en bättre och tydligare ägarstyrning av bolaget till förmån för ägarkommunerna
och bolaget. I den mån ägarkommunerna med stöd av ägardirektivet framledes väljer att
ge SRV tilläggsuppdrag ska finansieringsfrågan belysas i relation till uppdragets art och
omfattning.

Mats Bergström
Kommundirektör
Bilagor
Bilaga 1. Förslag till Ägardirektiv för SRV Återvinning AB
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Bilaga 2.Utkast Samordnad särskild anvisning.
Delges
SRV Återvinning AB
Haninge kommun
Huddinge kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Koncernsamordning
Kommunens ombud vid bolagsstämma

Ägardirektiv för SRV Återvinning AB
(org.nr. 556053-7515)
1. Ägare

SRV Återvinning AB (Bolaget) ägs gemensamt av Botkyrkas, Haninges,
Huddinges, Nynäshamns och Salems kommuner (Ägarna eller
Ägarkommunerna). Bolaget ingår i respektive Ägarkommuns
kommunkoncern.
2. Ägarnas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa direktiv utfärdade
av ägarkommunernas kommunfullmäktige eller kommunstyrelser, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i
lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till
bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.
3. Grundläggande utgångspunkter

Bolagets verksamhetsföremål och kommunala ändamål anges i
Bolagsordningen. Bolaget har, inom ramen för detta, till föremål för sin
verksamhet att effektivt och uthålligt driva och utveckla insamling, transport
och behandling av avfall i Ägarkommunerna, i enlighet med
Ägarkommunernas avfallsplaner. Bolaget ska, inom ramen för den
kommunala befogenheten, som samhällsnyttigt bolag uppfylla och
genomföra Ägarkommunernas miljöpolitik inom avfallsområdet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunallagen (2017:725) där
så är tillämpligt.
I sin verksamhet ska Bolaget eftersträva en socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar utveckling. Genom ett utvecklat tjänsteutbud ska Bolaget,
inom sitt verksamhetsområde, möta de behov som uppstår hos hushåll och
affärsverksamheter av väl fungerande, kostnadseffektiva och hållbara
tjänster. I förvaltningen av deponier ska Bolaget tillse att dessa har minsta
möjliga miljöpåverkan och att de slutligen återställs. Bolaget ska ha som
målsättning att minska de negativa effekterna på människors hälsa och
miljön vid generering och hantering av avfall.
Bolaget ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
Ägarkommunernas Avfallsplaner och Avfallsföreskrifter.
4. Verksamhetsinriktning

Generella uppgifter

Med beaktande av Bolagets ändamål och syfte har Bolaget till uppgift att:
- genomföra Ägarkommunernas avfallsplaner
- kommunicera avfallsplaner, avfallsföreskrifter och avfallstaxor till
Bolagets kunder inom respektive Ägarkommun
- informera om miljöfrågor relaterade till avfallsområdet,
Ägarkommunernas avfallsplaner och Bolagets verksamhet
- verka för att kommuninvånare och företag minskar sin miljöpåverkan
genom medveten avfallshantering
- tillhandahålla lösningar för hållbar och kretsloppsanpassad återvinning
så att kommuninvånare och företag på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan
hantera sitt avfall
- förutom hushållsavfall också hantera annat avfall
- upprätthålla och utveckla Bolagets anläggning i Sofielund. Vid
förvaltning av deponier ska Bolaget se till att dessa har minsta möjliga
miljöpåverkan och att de slutligen återställs.
- regelbundet låta utvärdera kundernas nöjdhet med Bolagets verksamhet
- ta initiativ till nödvändiga revideringar av Ägarkommunernas
avfallsplaner och avfallsföreskrifter inför beslut i respektive
Ägarkommun
- i dialog med Ägarkommunerna utforma förslag till avfallstaxa för
Bolagets verksamhet inför beslut i respektive Ägarkommun
5. Uppdrag

Utöver de uppgifter som Ägarkommunerna givit Bolaget enligt punkt 4
Verksamhetsinriktning, kan Bolaget också ges uppdrag av mer avgränsad
och/eller kortare karaktär. Tillkommande uppdrag ska överenskommas
mellan Ägarna och ges till Bolaget i samband med beslut om taxor och
avgifter, enligt respektive Ägares berednings- och beslutsprocess. Dessa
uppdrag följs upp och avrapporteras enligt rutin i samordnad särskild
anvisning, överenskommen mellan Ägarna.
Beslut om tillkommande uppdrag av mer avgränsad och/eller kortare
karaktär anses inte ha någon påverkan på Ägardirektivet i övrigt och ska inte
föranleda att nytt beslut om Ägardirektivet fattas.
Nedan uppdrag gäller från och med att Ägardirektivet beslutas av respektive
Ägares kommunfullmäktige och fastställs av bolagsstämman:

Återvinningscentralen i Flemingsberg
Bolaget ska medverka till att återvinningscentralen i Flemingsberg kan
avetableras på nuvarande plats och ersättas på annan lämplig plats inom
Huddinge kommun.
Hushållsnära sortering
Bolaget ska presentera en utvärdering som belyser ekonomiska och
miljömässiga förutsättningar för hushållsnära sortering eller alternativ för att
uppnå samma syfte.
6. Ekonomiska riktlinjer
Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren samt budget för nästkommande räkenskapsår.
Dessa ska förankras i respektive Ägarkommun enligt process i samordnad
särskild anvisning.
Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom taxor och avgifter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka Ägarkommunerna kan lämna
borgen.
Avfallstaxa ska årligen antas av kommunfullmäktige i respektive
Ägarkommun.
Ekonomiska direktiv

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 20
procent och högst 50 procent.
För den del av Bolagets verksamhet som riktar sig till hushåll/privatpersoner
ska självkostnadsprincipen vara huvudregel.
7. Informationsskyldighet
Uppsiktsplikt

Bolaget är skyldigt att fortlöpande inkomma med information och dokument
till Ägarna i enlighet med instruktioner i samordnad särskild anvisning.
Detta för att Ägarkommunerna bland annat ska kunna fullgöra den
uppsiktsplikt som åligger respektive Ägarkommuns kommunstyrelse enligt
kommunallagen.
Bolaget har utöver detta att förhålla sig till de av Ägarnas styrdokument som
anges i samordnad särskild anvisning. Dessa styrdokument gäller som
komplement till detta ägardirektiv.
Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till Ägarkommunerna lämna de uppgifter som av dessa bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapporter enligt vid
var tid gällande lagstiftning och regelverk samt i enlighet med samordnad
särskild anvisning. Bolaget ska vidare till Ägarkommunerna lämna de
uppgifter som av dessa bedöms nödvändiga för upprättande av respektive
Ägarkommuns budget i enlighet med samordnad särskild anvisning.
Information och ägardialog

Ägarkommunerna ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess
verksamhet. I samordnad särskild anvisning anges vilken information
Bolaget ska ge Ägarkommunerna vid vilka tidpunkter och på vilket sätt.
Bolaget ska vidare löpande uppmärksamma Ägarna på viktiga
omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.
Om omständigheterna så påkallar ska Bolaget initiera möten med
Ägarkommunerna.
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska regelbundet delta i
ägardialog med kommunstyrelsernas ordförande och kommundirektörer från
respektive Ägare. Dessa dialoger ska avse:
- frågor av teknisk, ekonomisk och miljömässig karaktär samt plan- och
byggtekniska frågor
- uppföljning av Bolagets verksamhet med avseende på Bolagets
ändamål och uppdrag samt enligt samordnad särskild anvisning
- frågor som bedöms kräva beslut av Ägarkommunernas
kommunstyrelser eller kommunfullmäktige innan beslut kan fattas av
Bolaget.
Bolagets ledning ska, inför årlig översyn och eventuell revidering av
avfallstaxorna, senast sista april ha inhämtat Ägarnas synpunkter på taxorna
och eventuella förändringar. Bolaget ska tillse att tid finns för dialog kring
taxorna med Ägarkommunerna innan dessa överlämnas till respektive Ägare
för beredning och beslut.
Vid revidering av avfallsplaner och avfallsföreskrifter ska Bolaget i dialog
med Ägarkommunerna i god tid ta fram plan för diskussion och förankring
hos Ägarkommunerna innan respektive Ägares berednings- och
beslutsprocess inleds.
8. Underställningsplikt

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Ägarkommunerna får ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är
ändring av aktiekapital, förändring av Bolagets verksamhetsinriktning och
beslut som väsentligen påverkar Bolagets eller Ägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk.

Bolaget ansvarar för att bevaka och snarast uppmärksamma Ägarna på
omständigheter inom Bolagets verksamhets- och ansvarsområde som kan
påverka verksamheten och/eller Ägarkommunerna. Exempel på sådana
omständigheter är förändrad lagstiftning eller ändrade nationella miljömål.
Bolaget är vidare medvetet om att vissa beslut enligt ovan, dock inte
uteslutande, kan bli föremål för Ägarkommunernas interna beslutsprocesser
innan bindande beslut kan fattas. Detta kan påverka Bolagets ledtider för
beslut.
9. Insyn och offentlighet

Ägarkommunerna ska ha full insyn i Bolaget innefattande bland annat rätt
att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
Bolaget och dess verksamhet, såvida inte lagstadgad sekretess som hindrar
ett utlämnande föreligger. Bolaget ska lämna samtliga Ägare den
information om verksamheten som någon av dem begär.
För allmänhetens rätt till insyn tillämpas offentlighetsprincipen.
10. Arkivreglemente och taxa för utbekommande av allmän handling

Huddinge kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Huddinge kommun.

Bolaget ska tillämpa den för Huddinge kommun vid var tid gällande taxan
för utbekommande av allmänna handlingar.

Detta ägardirektiv är fastställt av Ägarkommunerna:
Botkyrka kommunfullmäktige 2021Haninge kommunfullmäktige 2021Huddinge kommunfullmäktige 2021Salem kommunfullmäktige 2021Nynäshamn kommunfullmäktige 2021Detta ägardirektiv är fastställt av bolagsstämma för SRV Återvinnings AB
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Funktionshindersplan 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. Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) har tagit del av planen.
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 20 april 2021 där nämnden
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 66/2021

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026.
______________________
Delges:
Socialnämnden
Rådet för funktionshindersfrågor
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-05-31
1 av 1
Kommunstyrelsen

KS § 66

KS/2020:367 - 010

Funktionshindersplan 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. Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) har tagit del av planen.
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 20 april 2021 där nämnden
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 20212026.
______________________
Delges:
Socialnämnden
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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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. Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) har tagit del av planen.

Socialnämndens beslut
1.

2.

Socialnämnden beslutar att godkänna Funktionshinderplan 2021-2026.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshinderplan
2021-2026.

Beslutsexpediering:
Akten
Biblioteket
Revisorer

Ordf. sign.

Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Socialförvaltningen
Jonas Berkow
Utredare

Socialnämnden

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. Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) har tagit del av planen.

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.
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Bilaga
Funktionshinderplan 2021-2026
Delges
Akten
Biblioteket
Revisorer
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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 samtliga rättsliga
instanser såsom förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol. 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 Socialstyrelsens
statistik1 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).
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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
boenden enligt LSS2 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

21 personer i Salems kommun har 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.
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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.

10

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.

● Anhöriga 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.
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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 anpassat 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

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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Hej!
Fredagen den 26 februari 2021 utsändes Funktionshinderplanen 2021-2026 till samtliga ledamöter i KRF (Kommunala
rådet för funktionshinderfrågor) för synpunkter.
Planen sändes via mejl till alla utom två som fick den med vanlig postgång. Sekreteraren i KRF har även haft
telefonkontakt med ledamöterna.
Inga synpunkter har inkommit!
Angående yrkande från Rönningepartiet har ordförande i rådet diskuterat frågan i med handläggaren av
Funktionshinderplanen!
Funktionshinderplanen är en plan på VAD som ska göras inte HUR!
Yrkandet har inte orsakat någon annan skrivning av planen.
Två motioner i ärendet har avslagits av Kommunfullmäktige.

Margaretha Häll Assarsson
Ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

All skriftlig kommunikation med Salems kommun - e-post, vanlig post, sms, mms eller fax - blir allmän
handling som kan komma att begäras ut. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6148783fe7 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A 1698825798687493416&simpl=msg-f%3A 16988257986...
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PROTOKOLLSUTDRAG
2021-06-17
1 av 1
Kommunfullmäktige

6
§ XX

KS/2020:261

Energiplan 2020-2030

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av
kommunalfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser
kommunen både som geografiskt område och som verksamhetsutövare.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 73/2021

Kommunfullmäktige beslutar att antar Energiplan för Salems kommun 2021-2030.
______________________
Delges:
Alla nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-05-31
1 av 2
Kommunstyrelsen

KS § 73

KS/2020:261 - 370

Energiplan 2020-2030
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av
kommunalfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser
kommunen både som geografiskt område och som verksamhetsutövare.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Energiplan för Salems kommun
2021-2030.

Yrkande och proposition

Anders Klerkefors (R) yrkar att:
“Att energiplanen kompletteras med konkreta åtgärder före mandatperiodens slut.”
Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag, varpå votering
begärs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Anders Klerkefors (R) yrkande röstar
ja och den som vill bifalla yrkandet röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Anders
Klerkefors (R) yrkande.
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.

Särskilt yttrande

Lennart Kalderén lämnade in ett särskilt yttrande enligt följande:
“Rönningepartiet har yrkat att komplettering ska ske i form av konkreta åtgärder före
mandatperiodens slut. De konkreta åtgärderna är inte beskrivna. Kommunen arbetar sedan
länge med konkreta energieffektiviseringsåtgärder och har också ett tydligt nämndmål på
detta område. Därför har vi röstat på avslag på R:s yrkande.”

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-05-31
2 av 2
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Energiplan för Salems kommun
2021-2030.
______________________
Delges:
Alla nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-07
Dnr KS/2020:261
1 av 2
Kommunstyrelseförvaltningen
Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Energiplan för Salems kommun 2020-2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Energiplan för Salems
kommun 2020-2030.

Ärendet
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av
kommunalfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser
kommunen både som geografiskt område och som verksamhetsutövare.
Energiplanen har ett långsiktigt planeringsperspektiv fram till år 2030 och
energiplanering är en kontinuerlig process där antagna mål ska leda till de prioriteringar
som görs. Under 2013 stod hushållssektorn och transportsektorn för 47 % respektive 32
% av kommunens slutliga energianvändning och dessa sektorer har därför fått lite mer
uppmärksamhet.
Energiplanen analyserar de globala, nationella och regionala målen, beskriver
infrastrukturen och aktuell energisituation i Salems kommun samt diskuterar
energisystemets risker, sårbarheter och framtida utvecklingsvägar.
Kommunen har ett starkt beroende av elenergi. Av den totala energianvändningen på
194 GWh är inte mindre än 80 GWh, motsvarande 41 % elenergi. Hushållen använder 81
% av kommunens totala elanvändning. Därför är en effektiv elmarknad med
konkurrenskraftiga elpriser av stor vikt för kommunen och dess invånare.
Salems kommuns energiplan är av strategisk karaktär och inriktar sig främst på att minska
användandet av fossila bränslen och hushålla med energi. Strategin utgår från analysen i
föregående kapitel. Nedan framgår de prioriterade områdena.
●
●
●
●
●

Fjärrvärme eller värmepump vid planläggning av nya bostadsområden
Hållbara resesätt
Säkra eldistributionen och grön el
Medborgarna agerar energieffektivt genom kommunens energi- och
klimatrådgivning
Energieffektiva byggnader
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av energiplanen förutses, skulle de uppstå föreslås de
finansieras inom kommunens driftbudget.

Mats Bergström
Kommundirektör

Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg

Bilagor
1. Förslag till Energiplan för Salems kommun 2020-2030
Delges
Arkiv
Länsstyrelsen: info@lansstyrelsen.se
SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltning: registrator.trf@sll.se
Södertörns Fjärrvärme AB: info@sfab.se
Vattenfall Eldistribution AB: info@vattenfall.com
Svenska Kraftnät AB: info@svenskakraftnat.se
SRV Återvinning AB:info@srv.se
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1 Sammanfattning
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige
och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser kommunen både som geografiskt
område och som verksamhetsutövare.
Energiplanen har ett långsiktigt planeringsperspektiv fram till år 2030 och energiplanering är en
kontinuerlig process där antagna mål ska leda till de prioriteringar som görs. Under 2013 stod
hushållssektorn och transportsektorn för 47 % respektive 32 % av kommunens slutliga
energianvändning och dessa sektorer har därför fått lite mer uppmärksamhet.
Energiplanen analyserar de globala, nationella och regionala målen, beskriver infrastrukturen och
aktuell energisituation i Salems kommun samt diskuterar energisystemets risker, sårbarheter och
framtida utvecklingsvägar.
Kommunen har ett starkt beroende av elenergi. Av den totala energianvändningen på 194 GWh är
inte mindre än 80 GWh, motsvarande 41 % elenergi. Hushållen använder 81 % av kommunens totala
elanvändning. Därför är en effektiv elmarknad med konkurrenskraftiga elpriser av stor vikt för
kommunen och dess invånare.
Salems kommuns energiplan är av strategisk karaktär och inriktar sig främst på att minska
användandet av fossila bränslen och hushålla med energi. Strategin utgår från analysen i föregående
kapitel. Nedan framgår de prioriterade områdena.
●
●
●
●
●

Fjärrvärme eller värmepump vid planläggning av nya bostadsområden
Hållbara resesätt
Säkra eldistributionen och grön el
Medborgarna agerar energieffektivt genom kommunens energi- och klimatrådgivning
Energieffektiva byggnader

2 Inledning
2.1 Lagen och kommunens ansvar
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige
och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser kommunen både som geografiskt
område och som verksamhetsutövare.
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I planen ska finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön,
hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Sedan juli 2004 gäller att om
planen antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken ska
bestämmelserna om miljöbedömning i miljöbalken tillämpas. En kommunal energiplan ska kartlägga
den nuvarande situationen och utifrån denna beskriva möjligheter till utveckling mot ett långsiktigt
hållbart samhälle där tillgången på energi tryggas på både lång och kort sikt. Förändringar i
energisystemet måste göras med insikten att all energiomvandling medför påverkan på miljön i
någon form.
Energiplanen har ett långsiktigt planeringsperspektiv fram till år 2030 och energiplanering är en
kontinuerlig process där antagna mål ska leda till de prioriteringar som görs. Energimarknaderna och
verkligheten omkring förändras kontinuerligt och förutsättningar kommer även framöver att
förändras varför energiplanen inte bör vara detaljstyrande utan fungera som en övergripande
strategi.
I lagen om kommunal energiplanering anges att man som regel ska göra en miljöbedömning. Enligt
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska en energiplan antas ha en betydande
miljöpåverkan om den sätter ramarna för kommande tillståndsprövningar. Salems kommuns
energiplan är av strategisk karaktär som främst inriktar sig på att minska användandet av fossila
bränslen och hushålla med energi. De förslag som tas upp i planen bedöms inte ange förutsättningar
för kommande tillstånd, varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

2.2 Genomförande
Energiplanearbetet har genomförts under perioden mars 2019 till september 2020. Planen
färdigställs under våren 2021. Under arbetets gång har mycket underlagsmaterial erhållits från
kommunens tjänstemän, samt från övriga aktörer med verksamhet inom Salem. Detta material har
kompletterats med insamling av information från olika hemsidor samt via personliga kontakter och
intervjuer.
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3 Salems kommun

Figur 1 Översiktskarta Salems kommun
Källa: Tätortskarta Stockholms län, Stockholm Stad
Salem är en del av Stockholm – Mälardalsregionen och gränsar till Botkyrka, Södertälje respektive
Ekerö kommun. Utmärkande för Salem är närheten till skogsnatur och sjöar såväl som till den
regionala stadskärnan Södertälje. Kommunen har knappt 17 000 invånare.
Näringslivet präglas av småskalighet och mindre privata företag och inom kommunen finns cirka 500
aktiva företag. Salems kommun med cirka 1 100 anställda är kommunens största arbetsgivare. Salem
har ingen lämplig mark för större utrymmeskrävande industriverksamhet och samarbetar därför med
grannkommunerna när det gäller att erbjuda nya företag industrimark för etablering eller expansion.
Etablering inom kommunen av nya verksamheter kan endast ske i begränsad omfattning. Salem ingår
som en av åtta kommuner i Södertörns Regionen, vilket är samlingsbegreppet för de sydligaste
kommunerna i Stockholms län. Kommunerna i Södertörns Regionen samverkar inom ett flertal
områden.
Södertörnskommunerna antog 2019 ett gemensamt utvecklingsprogram där kommunerna
tillsammans visar sin ambition att minska klimatpåverkan från resor och transporter.
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4 Förutsättningar
4.1 Globala energi- och klimatmål
Användningen av fossila bränslen orsakar klimatförändringar och en omställningen av energisystemet
bör ske. Många forskare menar att en genomsnittlig höjning på mer än två grader av
medeltemperaturen skulle påverka livet på jorden så mycket att livskvaliteten drastiskt skulle sänkas
för en stor del av befolkningen. De globala utsläppen behöver enligt FN:s klimatorgan IPCC minska
med 40-70 % till år 2050, och år 2100 måste utsläppen vara närmare noll för att
temperaturhöjningen ska begränsas till två grader.
En aspekt som bidragit till att klimatförändringarna nu tas på allvar inom de allra flesta delar av
samhället är tillkomsten av ny ekonomisk fakta. Allt fler anser att kraftigt minskade utsläpp av
växthusgaser är en nödvändig förutsättning för att inte den långsiktiga ekonomiska utvecklingen ska
drabbas. Det är mindre kostsamt att minska utsläppen idag än att försöka reparera skadorna i
efterhand. Många klimateffekter riskerar dessutom att vara oåterkalleliga.

4.2 EU:s klimat- och miljömål
EU:s övergripande klimatmål är att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen på jorden till
två grader över de förindustriella nivåerna. EU enades 2008 om fyra klimatmål för att minska
utsläppen och spara energi. Dessa mål ska vara uppfyllda till 2020 och brukar förkortas ”20/20/20”:
●
●
●
●

Minska växthusgasutsläppen med minst 20 % (jämfört med 1990)
Sänka energiförbrukningen med 20 % (av beräknade nivåer för 2020)
Höja andelen förnybar energi till 20 % av totala energiproduktionen
Höja andelen biobränsle för transporter till 10 %.

Vid FN:s klimatkonferens i Cancun år 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella
långsiktiga strategier för att få ner utsläppen av växthusgaser. Europeiska kommissionen
presenterade 2011 en färdplan för EU som minskar unionens växthusgasutsläpp med 80 % till 2050.
Under 2014 fattade EU beslut om tre nya klimatmål för 2030:
●
●
●

Minska koldioxidutsläppen med 40 % till 2030, jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. Målet är
bindande på EU-nivå
Andelen förnybar energi inom EU ska vara 27 % 2030. Även detta mål är bindande
Energieffektiviteten ska öka med 27 % till 2030. Detta mål är vägledande och ambitionen är
att målsättningen ska ökas till 30 %.

För att ta ett enat grepp om energifrågorna lanserade EU-kommissionen i februari 2015 en strategi
för en energiunion inom EU. EU-länderna vill med hjälp av denna strategi minska sitt beroende av
olja och gas från länder utanför unionen. EU-länderna måste också minska sin användning av fossila
bränslen för att minska klimatförändringarna och nå de uppsatta klimat- och energimålen.
Kommissionen vill satsa på forskning och innovationsutveckling för att öka andelen förnybar energi
inom EU. Dessutom vill kommissionen påverka arbetet för en gemensam europeisk energimarknad.
För att kunna genomföra detta måste ländernas infrastruktur byggas ihop så att marknaden för att
köpa och sälja el mellan länderna kan utvecklas.
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4.3 Sveriges energi- och klimatmål2
Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk som består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett
klimatpolitiskt råd. Klimatlagen började gälla den 1 januari 2018. Det nationella klimatmålet är att
växthusgasutsläppen från verksamheter som inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter ska
vara noll (netto) år 2045, vilket betyder att kompensationsåtgärder är tillåtna och att de direkta
utsläppen utanför EU:s utsläppshandelssystem ska minska med minst 63 % till 2030, med 75 % till
2040 och med 85 % 2050, i jämförelse med 1990. Ett specifikt mål är att utsläppen från inrikes
transporter (förutom inrikesflyg) ska ha minskat med 70 % senast till år 2030, i jämförelse med 2010
års nivå. Utöver det ska Sveriges elproduktion vara helt fossilfri år 2040.

4.4 Regionala mål
RUFS 2050 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Regionens långsiktiga mål konkretiserar visionen och regionens tillstånd år 2050, varav följande mål
har bäring på energiplanen.
MÅL 4 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
År 2050 har Stockholmsregionen en effektiv energi- och resursanvändning, framför allt när det gäller
transporter, bebyggelse och teknisk försörjning. Regionens miljöpåverkan minimeras i ett
livscykelperspektiv, liksom beroendet av ändliga resurser. Regionen är giftfri och har inga
klimatpåverkande utsläpp. En mer cirkulär ekonomi skapar förutsättningar för en hållbar,
koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Ekosystemen är livskraftiga och den
biologiska mångfalden rik tack vare grönstrukturen och omställningen i de gröna näringarna. De
bidrar med luft och vattenrening, jordbildning, grödor och naturupplevelser. Det ger människor
välbefinnande och utvecklar näringslivet. Regionen har en väl utvecklad förmåga att förebygga och
hantera både okända och kända störningar i form av klimatförändringar, kriser, katastrofer eller
resursknapphet.
Delmål för år 2030:
1. De årliga direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare och utsläppen
av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. Nuläge länen: 2,7 ton per invånare
(2014) och cirka 11 ton per invånare i hela Sverige (2014).
2. Den årliga energianvändningen per invånare ska minska kontinuerligt till under 16 MWh, och
regionens energiproduktion ska vara 100 % förnybar (Exklusive spetslastproduktion för el och
fjärrvärme). Nuläge länet: 22,4 MWh per invånare (2014) och 72,5 % förnybara källor i
energiproduktionen (2015). (I beräkningen antas 60,5 % av elproduktionen komma från förnybara
källor, samt att energiproduktionen av avfall fullt ut är förnybar och 40 % av avfallet kommer från
fossila källor).
3. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med fem procentenheter i jämförelse
med 2015, och minst 70 % av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik, och
cykel andelen ska vara 20 % i enlighet med den regionala cykelplanen. Nuläge länet:
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna uppgår till 49 % (2015) och resor med gång, cykel
2

Källa: RUFS 2050
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och kollektivtrafik uppgår till 59 % av alla resor (2015), varav cykel andelen var 7 % (2015).
4. Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kg per person och år och minst 70 %, inklusive
matavfallet, ska materialåtervinnas. Nuläge länet: 471 kg och 35 % (2016).
Regionala prioriteringar:
Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att
• öka de eldrivna person- och varutransporterna
• utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor.

Regional klimat- och energistrategi3
På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna tagit fram regionala klimat- och energistrategier. Syftet
är att nå det övergripande nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Stockholms läns
klimat- och energistrategi från 2013 är i linje med RUFS 2050. I strategin finns fem klimat- och
energimål till 2020 och för att nå målen har sex åtgärdsområden, anpassade till regionens
förutsättningar, valts ut. De regionala målen utgår från de nationella men skiljer sig något.
Strategierna ska fungera som vägledning och underlag för länets klimatarbete men behöver
kompletteras med konkreta åtgärdsdokument.
De fem regionala målen i strategin:
●
●
●
●
●

Utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med 19 % till år 2020
jämfört med 2005. Verksamheter som regleras av handel med utsläppsrätter minskar
samtidigt sina utsläpp med 30 % till år 2020.
Regionens energianvändning är 20 % effektivare år 2020 jämfört med år 2008 (mätt i
energiintensitet).
De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov till minskar med 30 % per
invånare till år 2020 (ton CO2-ekvivalenter) jämfört med år 2005 och med 40 % till år 2030.
(Målet finns endast på regional nivå.)
År 2020 är 16 % av energianvändningen inom transportsektorn förnybar.
Energiproduktionen i länet sker år 2020 till 90 % med förnybara bränslen,
spetslastproduktion oräknad. År 2030 sker den till 100 % med förnybara bränslen.

Regionala åtgärdsområden i strategin:
1. Transporter och resande
2. Energianvändning i bebyggelse
3. Energiproduktion – nya och gamla system
4. Samhällsplanering, regionala strukturer och markanvändning
5. Långsiktigt bärkraftig konsumtion av varor och tjänster
6. Kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete

4.5 Kommunens övergripande mål
Salems kommun har nio övergripande mål varav ett har bäring inom energiområdet:
Hållbar miljö. Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. Se
även separat bilaga.

3

Källa: Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län, Länsstyrelsen
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4.6 Energirådgivning
Salems kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning i energifrågor. Via kommunens
energirådgivare kan privatpersoner, organisationer och företag få råd om effektivare
energianvändning, åtgärder för att minska miljöbelastningen samt lämpliga tekniska lösningar inom
energi- och miljöområdet. Salem samarbetar med 25 andra kommuner i länet om energirådgivning.
På kommunens hemsida finns en länk till kommunernas gemensamma hemsida
www.energiradgivningen.se där intresserade kan ta del av information och faktablad om effektivare
resurshushållning inom energi- och miljöområdet.

5 Infrastruktur
5.1 El4
För elförsörjningen i Salem finns en större transformatorstation vid Kolbotten. Stationen har
anslutning till stamnätet på 400 kV och 220 kV, samt till regionnätet på 70 kV. Två 400 kV-ledningar
passerar kommunen i nord-sydlig riktning. Från stationen matas sydvästra Stockholm genom 220
kV-ledning mot Bredäng respektive Högdalen. Ett antal 70 kV-ledningar från Kolbotten matar
Södertälje och Södertörn. Svenskt Kraftnät äger stamnätet och Vattenfall Eldistribution AB äger det
regionala (70 kv-ledningar) och lokala nätet (0,4–20 kV-ledningar).
Vid ny bebyggelse skall bebyggelsen placeras minst 80 meter från 220 kV-ledning och 130 meter från
440 kV-ledning. Samråd skall alltid hållas med Svenskt kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter
från stamnätsledningar. Svenskt Kraftnät har på uppdrag från regeringen utrett utformningen av det
framtida kraftledningsnätet 70–400 kV i Stockholmsregionen benämnt projekt Stockholms Ström.
Planen innebär att dagens finmaskiga 220 kV-nät avvecklas. För andra delar av nätet höjs
spänningsnivån från 220 kV till 400 kV. En delvis ny 400 Kv-ledning byggs i nord-sydlig riktning som
delvis läggs i mark. För att förverkliga planen skall ett 50-tal projekt genomföras till 2030. Se mer
information under kapitel 9 (Energitillförsel).

Figur 2 Kraftledningar i Salems kommun
Källa: Stockholms Ström, Salems kommun
4

Källa: Salems kommuns översiktsplan 2030
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5.2 Fjärrvärme
Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) är ett lokalt energibolag som varje år levererar omkring 1 TWh
fjärrvärme till cirka 50 000 hushåll och företag i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner.
Ledningsnätet för fjärrvärmeleveranser i Salem ingår i ett sammanhängande regionalt nät inom
sydvästra Stockholm. Merparten av den fjärrvärme som SFAB säljer och distribuerar köps in från
systerbolaget Söderenergi och en mindre del produceras i egen regi i värmecentralen i Skogås.
Den värme som SFAB levererar kommer till största delen från Igelstaverket i Södertälje, där
biobränsle utgör huvuddelen (98 %) av energikällan.5

Figur 3 Fjärrvärmenätet i Salems kommun
Källa: SFAB, juli 2019

5.3 Avfallshantering6
Enligt miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Salems gäller åren 2012-2020 och
fastställdes av kommunfullmäktige 2011. Ny avfallsplan 2020-2030 hoppas vara klar 2021 under
våren. Inom avfallssektorn i Salem verkar SRV återvinning AB (SRV) som ägs av fem kommuner på
Södertörn; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Bolaget samlar in och förädlar
återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponerar. SRV driver även åtta återvinningscentraler
inom ägarkommunerna.7
Farligt avfall hanteras också av SRV, huvuddelen av avfallet behandlas enligt avtal vid anläggningen
för farligt avfall i Gladö kvarn. Den brännbara fraktionen som ej går att återvinna används som
bränsle i fjärrvärmeverket i Igelsta.

Källa: SFAB Hållbarhetsredovisning 2018
Källa: Salems kommuns avfallsplan
7
Källa: SRV återvinning AB, årsredovisning 2018
5
6
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6 Energianvändning
6.1 Användning

Figur 4 Slutlig användning år 2016 för Salems kommun
Källa: SCB, Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och år
I figur 4 ser vi data från SCB för Salems kommun år 2016. Totalt slutlig användning är 184 GWh.
Sektorerna hushåll och transporter dominerar med 100 GWh (54 %) respektive 57 GWh (31 %).
Procentuellt är andelen för hushållen i Salem (54 %) nästan två gånger så stor jämfört med riket (20
%). Transportsektorn ligger 8 procentenheter högre än medelvärdet för riket (23 %). Det bör noteras
att genomfartstrafiken är betydande på E4/E20, vilket sannolikt förklarar en del av skillnaden
gällande transporter mot riket.
Energianvändningen inom sektorerna Industri, byggverksamhet samt Övriga tjänster utgör endast 1
% och 4 % vilket är mycket lågt jämfört med landet som helhet (42 % respektive 11 %). Den låga
andelen för Salem ska ses mot bakgrund av att kommunen präglas av småskalighet och med endast
några få större aktörer. Kommunen har inga stora energiförbrukande industrier utan den mesta
energin används till uppvärmning av bostäder och lokaler samt transporter. Salem har heller ingen
lämplig mark för framtida investeringar i utrymmeskrävande industriverksamhet. Den procentuella
fördelningen år 2016 av total slutlig användning mellan olika sektorer för riket och Salem visas också i
tabell 1.
Sektor (procent)
Jordbruk,skogsbruk,fiske
Industri, byggverks.
Offentlig verksamhet
Transporter

Riket

Salem

2
42

1

4

8

23

31

Uppdaterat: 2021-01-07
Övriga tjänster

11

4

Slutanv. småhus

11

35

Slutanv. flerbostadshus

8

19

Slutanv. fritidshus

1

1

100

100

Totalt
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Tabell 1 Energianvändningens procentuella fördelning år 2016 för riket och Salems kommun
Källa: SCB, Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och år
Figur 5 visar kommunens slutliga energianvändning under åren 2010-2017. År 2010 var den totala
energianvändningen 194 GWh och år 2017 var den också 194 GWh. För samma period har totalt
använd energi ökat med drygt 4 % för hela landet.

Figur 5 Slutlig energianvändning åren 2010-2017 för Salems kommun
Källa: SCB, Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och år
Förändringarna av vilka bränslen som använts i Salem har varit relativt stora trots att totalen legat
stilla. Flytande icke förnybara bränsletyper (dieselbränsle, bensin, eldningsolja, avfallsolja, fotogen)
har bara ökat med 1 % medan flytande förnybara bränsletyper (E85, etanol, ED95, FAME, HVO mm)
ökat med hela 112 %. Fasta förnybara bränsletyper (trädbränsle, flis, bark, spån, briketter, pellets
mm) har minskat med 16 %, fjärrvärme har minskat med 12 % och el har ökat med 2 %.
Energiförbrukningen per invånare och år har minskat från 12,6 till 11,6 MWh, eller 8 %.
Nedanstående tabell 2 visar förändringen av tillförd energi mellan 2010 och 2017.
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Tabell 2 Förändring i energianvändning under åren 2010-2017
Källa: SCB, Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och år
Nedanstående figur 6 visar användning av fjärrvärme för respektive sektor. Huvuddelen av
fjärrvärmeanvändningen (63 %) står för uppvärmning av flerbostadshus. Näst största användningen,
17 %, är inom Offentlig verksamhet (inkluderar skolor, förskolor, äldreboenden mm).

Figur 6 Fjärrvärmeanvändning i Salems kommun 2017
Källa: SCB, Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och år

Elenergins fördelning på olika sektorer framgår av nedanstående figur 7.
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Figur 7 Slutlig elanvändning år 2017 för Salems kommun
Källa: SCB, Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och år
Hushåll (småhus, flerbostadshus och fritidshus) är den helt dominerande användaren av elenergi och
svarar för 81 % av den totala elanvändningen. De näst största användarna är Offentlig verksamhet
med 9 % och Övriga tjänster (handel, kontor, restaurang mm), med 8 %.
Nedanstående tabell 3 sammanfattar tillförsel och användning av energi i Salem för år 2017. Här
framgår att icke förnybara bränsletyper domineras helt av förbrukarkategorin Transporter.

Tabell 3 Energianvändning år 2017 fördelat på sektorer och energibärare
Källa: SCB, Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och år

6.2 Energikostnader
Energiförsörjningen i Sverige är till stor del beroende av utvecklingen i vår omvärld. En väl
fungerande energimarknad medför även en väl fungerande och trygg energiförsörjning. Ett av målen
med energipolitiken är att den ska bidra i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och till en
energiförsörjning med låg negativ påverkan på miljön.
Energipriserna för hushållskunder har ökat under hela 2000-talet, vilket framgår av figur 8. Ökningen
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beror framför allt på skatter på energi och ökade bränslepriser. En grön skatteväxling inleddes år
2001, vilket innebär att skatteökningar på energi till någon del växlas mot sänkt skatt på arbete. Allt
hårdare beskattning har använts för att bland annat minska koldioxidutsläppen. Höjda
koldioxidskatter på fossila bränslen för hushållskunder, handel med utsläppsrätter och elcertifikat är
exempel. Även elpriserna har ökat kraftigt sett över en längre tid. Elnätsavgifterna har under senare
år höjts som en reaktion på att det finns ett behov av nyinvesteringar på grund av nya krav.

Figur 8 Energiprisernas utveckling för hushållskunder, 1996-2017
Källa: Energiindikatorer 2018, Energimyndigheten
Skatter utgör en betydande del av kostnadsökningen på bränsle, framför allt för bensin, diesel och
kol, se figur 9 nedan. På toppen av detta tillkommer 25 % moms på det totala beloppet.
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Figur 9 Skatt på bränslen och el, 1994-2018
Källa: Energiindikatorer 2017, Energimyndigheten
Priset på villaolja påverkas av de internationella marknadspriserna för råolja, samt inhemska
bränsleskatter (som ökat i omgångar under 2000-talet) och leverantörernas marginal. Under
2000-talet har den totala kostnaden för eldningsolja för en småhuskund stigit med över 100 %. Under
2008 och 2012 skedde stora prisstegringar, som mest uppemot 14 000 kr/m3, inklusive moms och
frakt. De senaste åren har prisnivån legat kring 11 000-13 000 kr/m38 . Sedan 1990 har kostnaden
ökat med 387 %.

Figur 10 Prisindex för villaolja under perioden 2005-2018
Källa: SCB, Prisindex för eldningsolja 1 (1990=100)

8

Källa: byggahus.se
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Fjärrvärmepriset har också ökat för hushållskunder i flerbostadshus under 2000-talet, beroende på
ökade bränslekostnader och högre priser på alternativa uppvärmningssätt. Avgiftsgruppen, med
representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och
Fastighetsägarna Sverige utger sedan 1996 rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige. Rapporten redovisar de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och
metoden som valts är att förflytta en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för
sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Typfastigheten, som ”förflyttas” genom
landets samtliga kommuner, har 15 lägenheter med en totalarea på 1 000 m2. För fjärrvärme antas
ett energibehov på 193 000 kWh/år och ett flöde på 3 860 m3/år.
Under 2018 låg det genomsnittliga fjärrvärmepriset på 155 kr/m2 i Salem vilket kan jämföras med
snittet i länet på 169 kr/m2 och 164 kr/m2 för hela landet.

6.3 Bostäder
Salems kommun kan geografiskt indelas i följande bostadsområden – Söderby, Salem och Rönninge.
Det totala bostadsbeståndet i Salem uppgick i slutet av år 2018 till 6 605 lägenheter, fördelade på
3692 småhus, 2 544 lägenheter i flerbostadshus, 276 specialbostäder och 93 övriga hus.
Upplåtelseformen för flerbostadshusen var 1 048 hyresrätter (41 %) och 1 496 bostadsrätter (59 %).
Under perioden 2006-2018 byggdes 894 bostäder varav 71 % i småhus och resterande i
flerfamiljshus.

Figur 11 Bostadsbestånd i Salems kommun 2018
Källa: SCB, Antal lägenheter efter region, hustyp och år
I kommunen finns ett större bostadsföretag – Akelius AB. Dessutom finns totalt 19 stycken
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6.4 Kommunägda fastigheter och bostäder
Kommunägda fastigheter, det vill säga fastigheter i den kommunala förvaltningen, utgör en relativt
stor andel av den sammanlagda uppvärmda ytan av fastigheter inom kommunen. Totalt uppgår ytan
för kommunägda lokaler till cirka 83 000 m2 och cirka 2 000 m2 bostäder. Fastighetsenheten inom
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av kommunens egna
verksamhetsfastigheter samt inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet. Byggnader inom
kommunens förvaltning omfattar skolor, förskolor, vårdbyggnader, sporthallar och
sportanläggningar. Salems kommun använder energi från el och fjärrvärme.
Kommunen arbetar sedan många år med energieffektivisering av sina fastigheter. Driftoptimering,
förbättrad uppföljning samt nyinvesteringar i styr- och reglerutrustning är de åtgärder som främst
bidragit till minskad energianvändning. Kommunen har som energieffektiviseringsmål att
“Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter ska inte öka i jämförelse med föregående år
inom kommunens fastigheter”. Mellan åren 2009 och 2018 har det skett en minskning av
energianvändningen för lokaler med 3,5 % (kWh per kvadratmeter), se tabell 4 nedan.
Benämning
Energi inklusive verksamhetsel, kWh/m2

2009

2018

Förändring

200

193

-3,5 %

Tabell 4 Energianvändning (normalårskorrigerad) i kommunägda lokaler 2009/2018.
Källa: Energi och klimat 2015, SKL, tabell 15 för år 2009. Kommuninterna uppgifter för år 2018

7 Analys
I planen ska finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön,
hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

7.1 Miljöpåverkan
All energiproduktion påverkar på ett eller annat sätt den omgivande miljön och klimatet. Förbränning
av fossila bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid. De direkta utsläppen till luft kommer främst
från transportområdet samt till en mycket liten del från oljeeldning. Vid förbränning anses
biobränslen som koldioxidneutrala varför andelen använt träbränsle inte ger några utsläpp av
koldioxid. Den producerade fjärrvärmen till Salem är koldioxidneutral.10

9

Källa: Eniro
SFABs årsredovisning 2018
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Figur 12 Utsläpp av ton koldioxid 1990, 2010 och 2017 från slutlig energianvändning
Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS
Under 2017 var kommunens koldioxidutsläpp från energianvändning totalt 40 000 ton vilket var
14400 ton eller 26 % lägre jämfört med 1990. De kraftigaste sänkningarna står Uppvärmning av
bostäder och lokaler (-12 400 ton) och Transporter (-2 700 ton) för. Utsläppen per invånare var 2,4
ton under 2017 jämfört med 4,4 ton per invånare år 1990, en sänkning med 45 %. Detta kan jämföras
med riksgenomsnittet 4,2 ton och länsnittet 1,8 ton koldioxid per invånare 2017. Att utsläppen i
bostäder och lokaler sjunkit så kraftigt beror i huvudsak på övergången från oljeeldning till andra
energikällor, och för transporter beror minskningen dels på att bilarna blivit betydligt energisnålare,
dels att en övergång till andra energikällor tagit fart. Den negativa avvikelsen mot länet 2017 beror
sannolikt i stor utsträckning på genomfartstrafiken på E4/E20.
Siffrorna visar att kommunen närmar sig målet ett ton per invånare och år men koldioxidutsläppen i
kommunen visar endast utsläpp inom kommungränsen. Salem saknar stora industrier men har en
betydande genomfartstrafik. För alla kommuner gäller att konsumtion av varor som produceras på
annan ort inte inräknas, inte heller kommuninvånarnas flygresor. Sammantaget ger statistiken en
ofullständig bild av Salem Invånarnas faktiska koldioxidutsläpp, men i dagsläget är det så nära vi
kommer.
Den politiska ledningen för Salems kommun vill att kommunen tar sitt ansvar för utvecklingen mot en
allt mer hållbar miljö. Detta mäts med hjälp av mål och indikatorer, se separat bilaga.
Enligt kapitel 6 domineras energianvändningen i Salem av elenergi, bensin/diesel och fjärrvärme. En
ökning av fjärrvärme och värmepump har medfört att användningen av eldningsolja är mycket låg
och var 2017 under 0,2 % av totalt använd energi. Oljeanvändningen i Salem överensstämmer med
de flesta framtidsbilder för industriländer som pekar på minskade andelar olja för energiförsörjning
till bostäder/lokaler och industri. Användningen av olja koncentreras alltmer till transportsektorn.
Transportsektorns användning (se tabell 3) av ej förnybara bränsletyper (bensin, diesel och etanol)
utgör 29 % av den totala energianvändningen medan förnybara bränsletyper (E85, etanol, el och
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dylikt) utgör 4 % men dessa ökar kraftigt. Salem har den lägsta dagbefolkningen på Södertörn, det vill
säga de flesta pendlar ut till sina arbeten, och innehavet av personbilar har ökat med drygt 23 %
under perioden 2003-2018 (21 % befolkningsökning under samma period). För att underlätta
pendling, minska miljöbelastningen samt minska beroendet av bensin och diesel, krävs goda
kommunikationer. Genomfartstrafiken på E4/E20 har stor påverkan på utsläppen vilket framgår av
figur 13 nedan, men går tyvärr inte att särredovisa mer än så.

Figur 13 Växthusgaser 2017
Källa: Nationella emissionsdatabasen
Vid pendeltågsstationen i Rönninge finns gott om pendelparkeringsplatser och ett cykelgarage vid
stationen är färdigställt under år 2019. Totalt finns fem busslinjer och 57 hållplatser i kommunen. De
centrala delarna av Salem har goda pendel- och busskommunikationer medan glesbygden har mera
blygsam busstrafik.
Södertörnskommunerna har genomfört en studie som omfattar vardags resandet i Salems kommun11
. Studien visar att Salemsborna har den högsta kollektivtrafik andelen för icke-arbetsresor, men den
tredje lägsta kollektivtrafik andelen för arbetsresor. Av de som arbetspendlar under 2015 använde
alltså majoriteten bil. Salem har näst högst cykelandel på Södertörn för arbetsresor, se figur 14
nedan.

11

Källa: WSP AB, Systemanalys Södertörn
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Figur 14 Färdmedelsval 2015
Källa: WSP AB, Systemanalys Södertörn
Kommunen har ett starkt beroende av elenergi. Av den totala energianvändningen på 194 GWh är
inte mindre än 80 GWh, motsvarande 41 %, elenergi. Hushållen använder 81 % av kommunens totala
elanvändning. Därför är en effektiv elmarknad med konkurrenskraftiga elpriser av stor vikt för
kommunen och dess invånare. Elpriset är i hög grad beroende av tillgången på vatten. Andra faktorer
som påverkar elpriset är skatter, utsläppsrätter, bränslepriser, utomhustemperaturen, driftstatus för
kärnkraftverken samt tillgänglig produktionskapacitet, och elpriserna har ökat relativt kraftigt under
senare år. Sverige har ett elsystem med hög driftsäkerhet vilket dock inte är en garanti mot
störningar som kan få stora konsekvenser inom många områden.
Ett sätt för Salems kommun att säkerställa att verksamheter kan bedrivas i nödvändig omfattning är
att förse prioriterade anläggningar, så kallad samhällsviktig verksamhet, med reservkraft. Kommunen
har idag reservkraft för kommunhuset, vilket inkluderar en ledningsplats, samt ett av kommunens
äldreboenden. Reservkraften har till stor del finansierats med externa bidrag. Kommunen har även
ett mobilt reservkraftverk. Ytterligare installationer planeras för ett av äldreboendena och i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys är samtliga äldreboenden prioriterade objekt för reservkraft. I
en uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys behöver sannolikt även hänsyn tas till det försämrade
säkerhetsläget i omvärlden, med risk för akut energibrist. Det övergripande syftet med
investeringarna är framför allt att garantera driften av vitala funktioner i kommunen.
Styrel är en planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata
aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga
elanvändare vid en eleffektbrist. Salems kommun har deltagit i arbetet med Styrel genom att
prioritera vilka av verksamheterna som finns inom kommunens geografiska ansvarsområde som har
störst behov av el, utifrån ett samhällsperspektiv. Möjligheten till leveranser av fjärrvärme till
kunderna i Salem beror bland annat på om SFAB kan upprätthålla värmeproduktionen och
differenstrycket i nätet.
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7.3 Framtida utvecklingsvägar
7.3.1 Eldistribution
Svenska Kraftnät har utrett utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen
tillsammans med de berörda elnätsföretagen Fortum och Vattenfall. Målsättningen med projektet
Stockholms Ström är att utforma ett nät som säkrar den långsiktiga elförsörjningen i
Stockholmsregionen till lägsta möjliga kostnad, och som påverkar omgivningen så lite som möjligt.
En förutsättning för att de föreslagna förändringarna ska kunna genomföras är att Svenska Kraftnät,
Fortum, Vattenfall och berörda kommuner kan fördela kostnaderna mellan sig. Grundtanken i
utredningen är att kommunerna ska bidra till finansieringen av det framtida nätet i förhållande till
den exploaterbara mark som frigörs vid den planerade omstruktureringen av de befintliga elnäten.
Salem berörs av ett av de drygt femtio föreslagna anläggningsprojekten. Mellan Kolbotten och
Tullinge villastad kommer Svenska kraftnät bygga om luftledningen som därmed blir kvar. Tre
regionala 70 kV-ledningar från Kolbotten uppgraderas till 130 kV, samråd genomfördes 2019.
Den nya typen av elförbrukning innebär nya utmaningar för elnätet, exempelvis batterifabriker,
datacenters, växthus, bil-/buss- och hemladdning. Detta i kombination med historiskt högt
bostadsbyggande gör att det enligt Vattenfall råder en situation med kapacitetsbrist på el i
Stockholms län, vilket riskerar att påverka utbyggnadsplanerna i kommunen. Kunder (företrädesvis
större företag) som inte kan anslutas idag erbjuds att placeras i en kölista för att kunna anslutas när
effektsituationen har blivit bättre. På sikt kan även bostadsbyggandet i kommunen påverkas.
Samarbetet mellan kommun och nätbolag är centralt för att lösa utmaningarna.
Vattenfalls förslag till lösning innefattar:
● att öka uttaget av el i Svenska Kraftnäts 400 kV-stationer
● regionnätet ska konverteras från 70 kV till 130 kV vilket innebär att varje ledning kan
överföra dubbelt så mycket el som idag, beräknas genomföras år 2022-2024. I huvudsak
byggs luftledningar om i befintliga ledningsgator
● I många fall kan ledningarna med smärre åtgärder anpassas till den högre spänningsnivån.
Länsstyrelsens Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - Stockholms län
beskriver ett behov av 34 publika snabbladdpunkter år 2030 i kommunen. Kommunen vill stimulera
uppbyggnaden av laddpunkter i enlighet med denna inriktning.

7.3.2 Fjärrvärme
Inom SFABs leveransområde finns en stor efterfrågan på nya bostäder och ett intresse från företag
att etablera sig. Kommunerna som SFAB verkar i har omfattande byggplaner för de närmaste åren
och byggnationstakten är hög inom segment där fjärrvärme är konkurrenskraftig, bland annat
flerbostadshus. Striktare energikrav vid nyproduktion och energieffektivisering i befintliga bestånd
medför att fastigheternas energibehov minskar. Övergången till fjärrvärme är lättare i fastigheter
med vattenburen värme. Även ett mildare klimat påverkar värme leveranserna. En positiv följd av
minskade energi- och effektbehov i fastigheter är att det skapar ett utrymme att ansluta nya kunder
utan att behöva bygga ut nätet då mycket av nybyggnationen sker i områden där SFAB redan har ett
utbyggt fjärrvärmenät.
En utmaning som SFAB står inför är att konkurrensen från andra energilösningar, framförallt
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värmepump, ökar. Därför är det viktigt att SFAB följer utvecklingen på energimarknaden och säkrar
att produktportföljen utgörs av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar samtidigt som
SFAB arbetar aktivt med att kommunicera fjärrvärmens fördelar och dess roll i ett hållbart samhälle.

7.3.3 Värmepump
Värmepump är en energikälla som kommit att tas i anspråk i allt större utsträckning. I Salem finns
värmepump installerad som försörjer bland annat ett LSS-boende och några förskolor, och det finns
potential för ytterligare installationer. Före ett eventuellt beslut om installation av värmepump bör
man undersöka om området är aktuellt för fjärrvärme. Värmepump kan vara ett bra alternativ när
man inte har eller kan få fjärrvärme och kan även vara en bra teknisk och ekonomisk lösning där
fjärrvärme finns. Värmepump använder el samt tar bort värmeunderlag för fjärrvärme vilket ibland
kan stå i motsatsställning till nationella, regionala och kommunala önskemål.

8 Strategi
Salems kommuns energiplan är av strategisk karaktär och inriktar sig främst på att minska
användandet av fossila bränslen och hushålla med energi. Strategin utgår från analysen i föregående
kapitel.

8.1 Fjärrvärme eller värmepump vid planläggning av nya bostadsområden
1. Fjärrvärmeandelen ökas genom att kommunen prioriterar utbyggnad inom områden där
fjärrvärme kan erbjudas, samt att fjärrvärme alltid är förstahandsalternativ i kommunens
verksamheter
2. Samarbete med SFAB för att fler bostadsområden ska ansluta sig till fjärrvärmenätet. Verka
för att SFAB erbjuder villaägare, grupphusområden och verksamheter anslutning till
fjärrvärme
3. Om fjärrvärme inte är ett alternativ ska värmepump alltid övervägas.

8.2 Hållbara resesätt
1. I samråd med SL verka för en bra och effektiv lokaltrafik inom hela Salems kommun. Ökat
nyttjande av kollektivtrafik vid arbetsrelaterade resor, såväl för kommunens medarbetare
som medborgare i stort
2. GC-planen implementeras för att främja transporter med gång och cykel. Kommunens gångoch cykelplan pekar ut cykeln som ett viktigt transportmedel för arbetspendlare i
kommunen, och cykelvägarna byggs därför successivt ut. Kommunen förbättrar de regionala
stråken och ser till att det finns bra möjligheter att använda cykeln till den regionala
kollektivtrafiken, även i kommundelen Rönninge
3. Parkeringspolicy som appellerar till hållbart resande tas fram
4. Verka för byggandet av publika snabbladdpunkter
5. Utreda alternativa färdsätt och färdmedel dels inom kommunen, dels vid transporter utanför
kommunens geografiska område
6. Uppmuntra kollektiva färdmedel
7. Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna utökas.
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8.3 Säkra eldistributionen och grön el
1. Tillsammans med eldistributörer göra följande:
○ Dialog i god tid för tillväxtplaner
○ Underlag till prognos för effekt i regionen
○ Medverka till kortare ledtider för att bygga elnät
○ Rådgivning för att jämna ut effektuttaget
○ Vid kapacitetsbrist effektivt användande av befintligt utrymme
2. Det lokala ledningsnätet förstärks med nya nätstationer med tillhörande ledningar.
Kommunen reserverar mark i kommande detaljplanering
3. Kommunen fortsätter använda grön el i sin egen verksamhet
4. I samband med byte av takmaterial på kommunens byggnader och i samband med
uppförande av nya byggnader undersöks förutsättningarna för att installera solceller ur
tekniskt och ekonomiskt perspektiv, och solceller installeras om förutsättningarna är
gynnsamma
5. Installera LED-belysning i samtliga gatlyktor och debitera enligt verklig förbrukning.

8.4 Medborgarna agerar energieffektivt genom kommunens energi- och klimatrådgivning
1. Kommunens förvaltningar, bland många andra i kommunen, ska arbeta aktivt för en minskad
och effektivare energianvändning. Kommunen har här en viktig roll genom att föregå med
gott exempel i den egna verksamheten, genom utbildning, samt att fungera som katalysator
för företag och kommuninvånare.
2. Kommunens energirådgivning ska som en del av sitt uppdrag ge vägledning gällande olika
tekniska möjligheter att konvertera fastigheter utanför fjärrvärmeområdet som värms med
direktverkande el.

8.5 Energieffektiva byggnader
1. Kommunens nyproducerade verksamhetslokaler ska ha relevant certifiering eller liknande,
och vid nybyggnad eller renovering av kommunens verksamhetslokaler ska energieffektivitet
över fastighetens livscykel beaktas
2. Lokaler med kommunal verksamhet som idag försörjs med elvärme konverteras till
fjärrvärme, utreds i samband med större ombyggnader
3. Genom fysisk planering skapa förutsättningar för en hållbar utveckling genom effektiva och
hållbara system
4. Verka för att externa uppförare av fastigheter inom kommunen ska välja energieffektiva
lösningar
5. Om somrarna blir varmare utreds fjärrkyla som lösning för att kyla ner exempelvis
äldreboenden.

9 Process
Kommunstyrelseförvaltningens planeringsstrateg ansvarar för att upprätta och underhålla
energiplanen, som ska uppdateras varje mandatperiod.
De mål och indikatorer som beskrivs i energiplanen hanteras inom kommunens ordinarie målsystem
och respektive nämnd ansvarar för att dessa hålls aktuella och följs upp minst årligen.

Uppdaterat: 2021-01-07

PLAN
25 (25)

Aktiviteter som följer av mål och indikatorer ansvarar respektive enhet för, utanför energiplanen.

10 Referenser
Följande personer har intervjuats i samband med framtagandet av energiplanen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Senad Palic, Salems kommun, VA-chef
Filip Tilja, Salems kommun, Fastighetschef
Per-Johan Hurtig, Salems kommun, Gatuchef
Victoria Skynäs, Salems kommun, Säkerhetssamordnare
Sofia Hedberg, Salems kommun, Exploateringschef
Douglas Lindström, Salems kommun, Bygg- och miljöchef
Sven-Åke Andersson, SFAB, Energiplanering, sa@sfab.se, 0709-534513
Khosro Safaei, Akelius, Energispecialist, khosro.safaei@akelius.se, 073-0795307
Henry Frödesjö, Svenska kraftnät, Huvudansvarig, henry.frodesjo@svk.se, 010- 475 84 71
Hilda Dahlsten, Vattenfall Eldistribution, Affärsstrateg, hilda.dahlsten@vattenfall.com,
072-2459312
11. Mikael Norberg, Telge Nät, Energistrateg, mikael.norberg@telge.se, 08-550 22878
12. Anna-Lena Lövkvist Andersen, Länsstyrelsen, Klimat- och energistrateg,
anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se, 070 4977 462
13. Jan-Erik Haglund, Söderenergi AB, Hållbarhetschef, jan-erik.haglund@soderenergi.se,
076-8033566

Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg
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§ XX

KS/2021:35

Arbetsmiljöpolicy

Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn är i behov av en uppdatering och modernisering.
Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till en ny policy i samverkan med
fackliga företrädare. Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla
kommunens förhållningssätt samt ge vägledning för chefer och medarbetare i syfte att uppnå
en trygg och säker arbetsmiljö i hela organisationen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 67/2021

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Salems kommun arbetsmiljöpolicy.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy.
______________________
Delges:
HR-enheten
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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2021-05-31
1 av 1
Kommunstyrelsen

KS § 67

KS/2021:35 - 026

Arbetsmiljöpolicy
Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn är i behov av en uppdatering och modernisering.
Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till en ny policy i samverkan med
fackliga företrädare. Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla
kommunens förhållningssätt samt ge vägledning för chefer och medarbetare i syfte att uppnå
en trygg och säker arbetsmiljö i hela organisationen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2020.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsmiljöpolicy.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att
anta Salems kommun arbetsmiljöpolicy.
3. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy.
____________________
Delges:
HR-enheten
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-27
Dnr KS/2021:35
1 av 2
Kommunstyrelsens förvaltning
Ulf Haraldsson
HR-chef

Kommunstyrelsen

Arbetsmiljöpolicy för Salems kommun

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns
arbetsmiljöpolicy
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsmiljöpolicy
3. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy

Sammanfattning av ärendet

Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn är i behov av en uppdatering och modernisering.
Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till en ny policy i samverkan
med fackliga företrädare.
Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens
förhållningssätt samt ge vägledning för chefer och medarbetare i syfte att uppnå en
trygg och säker arbetsmiljö i hela organisationen.

Ärendet
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) ska det
finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens
verksamhet ska bedrivas för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att en
tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur vi som
arbetsgivare ska förhålla oss för att alla våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.
Med anledning av att vi den 31 mars 2016 fick en ny AFS (2015:4 organisatorisk och
social arbetsmiljö) behövs en ny arbetsmiljöpolicy. Det innebär även att det ska finnas
mål för den organisatoriska och social arbetsmiljön. Arbetsmiljöföreskriften tar upp hur
arbetsgivaren ska arbeta med arbetstider, arbetsbelastning och kränkande
särbehandling.
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Syftet med föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö är att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala
arbetsmiljöförhållanden.
Målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet som
samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse
för samtliga anställda och som förhindrar att ohälsa och olycksfall uppstår.
En partsammansatt arbetsgrupp har tagit fram arbetsmiljöpolicyn och den är
presenterad och diskuterad i Salems kommuns centrala samverkansgrupp. I gruppen
har det ingått arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter för Kommunal,
Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt akademikerförbundet SSR.
Arbetsgruppen har kommit fram till nedanstående som grund för Arbetsmiljöpolicyn.
● En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Salems kommun
Visionen med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt,
psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där
risker för arbetsskador, arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall förebyggs och
minimeras.
● Salems kommun utvärderar löpande sina insatser inom arbetsmiljöområdet för
att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets
krav ska anpassas till medarbetarnas förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt
avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl
den enskilde som för Salems kommun.

Ulf Haraldsson
HR-chef

Arbetsmiljöpolicy
Salems kommun har reviderat sin arbetsmiljöpolicy utifrån arbetsmiljöverkets föreskrift om
systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) samt den AFS (2015:4 organisatorisk och social
arbetsmiljö) som trädde i kraft den 31 mars 2016.
Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl chefer som medarbetare.
Arbetsmiljöarbetet är en för Salems kommun och de anställda gemensam angelägenhet. Det
ska bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka. Åtgärder för att förändra
arbetsmiljö ska präglas av en helhetssyn på alla de faktorer som påverkar medarbetaren i
arbetet.
Bevakning och utveckling av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom
Salems kommun. Medarbetarna ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också
delta aktivt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att undvika riskerna. Det ska
genomföras regelbundna fysiska- och psykosociala skyddsronder.
Arbetsmiljöproblem ska i princip lösas på arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära
samarbete mellan chef och medarbetare.

Vision

Den övergripande visionen för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv
verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt trivsel och
arbetstillfredsställelse för samtliga anställda som förhindrar att ohälsa och olycksfall uppstår.
Detta utvärderas i samband med den årliga HME enkäten som står för hållbart
medarbetarengagemang. I Salems kommun har vi en ambition att den totala sjukfrånvaron
samt den arbetsrelaterade utmattningen ska sjunka över tid.

Ansvarsfördelning och roller
●

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är kommunens chefer som är
skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och
olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö.

●

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att
ansvar,resurser och befogenheter förs ut i Salems kommun på sådant sätt att
arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.

●

Respektive nämnd har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet inom sina
förvaltningar dvs att följa upp arbetsmiljöarbetet och mål och ta del av eventuella
riskbedömningar och handlingsplaner.

●

Chefer har inom sina respektive verksamheter, ansvar för att ett aktivt
arbetsmiljöarbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa
arbetsmiljöfrågorna på den nivå där de uppkommer.

●

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att bland annat följa
skyddsföreskrifterna och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste
chef.

Samarbete
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan chef,
skyddsombud och medarbetare.

Bilaga 1

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att:
●

Hälsa och säkerhet i arbetet prioriteras

●

Samtliga medarbetare är medvetna om vilka risker han eller hon kan utsättas för i
arbetet

●

Samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö

●

Chefen och medarbetaren har en ambition att skapa ett bra arbetsklimat i
samverkan.

●

Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning,
psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier

●

Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga
att omedelbart anmäla till sin närmaste chef om någon är påverkad av alkohol eller
andra droger. Chef ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas. (Se även Alkohol och
drogpolicy för Salems kommun)

●

Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i
arbetsmiljöarbetet. Målet är att medarbetaren så snart som möjligt ska kunna få
tillbaka sin arbetsförmåga. Medarbetaren är skyldig att samverka och delta i sin egen
rehabilitering. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.

●

Alla anställda ska ges möjlighet att ta del av de kunskaper, färdigheter och praktiska
möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.

●

Den anställde ska ges möjlighet till ett hållbart yrkesliv som utvecklar både individ
och Salems kommun genom ett stimulerande arbete där tillfälle till omväxling, ansvar
och variation tas tillvara utifrån individens förutsättningar.

●

Ansvarsfördelning och befogenheter ska vara klart formulerade och kända i
verksamheterna.

Bilaga 2

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
●

Samtliga anställda har ett ansvar för att aktivt delta i det systematiska
arbetsmiljöarbetet där chefen och medarbetarna tillsammans bland annat rapporterar
tänkbara risker samt ger förslag på förbättringar på arbetsplatsen. Den
gemensamma arbetsmiljön ska alltid vara en punkt på dagordningen på APT
(arbetsplatsträffen).

●

Chefer, skyddsombud och medarbetare ska få utbildning om hur man förebygger
sjukdom, ohälsa och olycksfall.

●

Chefer, skyddsombud och medarbetare har planerade och återkommande
arbetsplatsträffar, samverkansträffar och skyddsronder som en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarsamtalet är en viktigt utgångspunkt för
dialogen mellan chef och medarbetare avseende arbetsmiljön.

●

Samtliga anställda har ett ömsesidigt ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet.
Vi är varandras arbetsmiljö!
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KS/2021:197

Förslag om kompensation till fristående grundskolor året 2020
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
hantera det samlade underskottet för de kommunala grundskolorna för år 2020
motsvarande 2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.

Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt, varför
barn- och utbildningsnämnden önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under
resten av året. Detta görs i enlighet med gällande regelverk för skolpeng där kommunen
ska kompensera de fristående huvudmän för det samlade underskottet från år 2020. När
detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att kompensera
fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 70/2021

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget att kompensera fristående grundskolor för
underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr.
2. Kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Nytorpsskolan,
Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021 motsvarande 2 208 tkr.
______________________
Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 70

KS/2021:197 - 619

Förslag om kompensation till fristående grundskolor året 2020
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
hantera det samlade underskottet för de kommunala grundskolorna för år 2020
motsvarande 2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt, varför
barn- och utbildningsnämnden önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under
resten av året. Detta görs i enlighet med gällande regelverk för skolpeng där kommunen
ska kompensera de fristående huvudmän för det samlade underskottet från år 2020. När
detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att kompensera
fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att
kompensera fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande
2 208 tkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort
överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021
motsvarande 2 208 tkr.
______________________
Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Kommundirektör

Kommunstyrelsen

Angående förslag om kompensation till fristående
grundskolor året 2020
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget att kompensera fristående grundskolor för
underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr kan beslutas av barn- och
utbildningsnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort
överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021
motsvarande 2 208 tkr.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att hantera det samlade underskottet för de kommunala
grundskolorna för år 2020 motsvarande 2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt,
varför förvaltningen önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under resten av
året. Detta görs genom att kompensera fristående huvudmän för det samlade
underskottet från år 2020. När detta sker upphör samtidigt överskottskravet för
Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda
underskottet om 2 208 tkr för verksamhetsåret 2020.

Mats Bergström
Kommundirektör

• • Salems
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kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 30

Förslag om kompensation till fristående grundskolor året
2020

Dnr.
BUN/2021:
56

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att hantera det samlade underskottet för de
kommunala grundskolorna för år 2020 motsvarande 2 208 tkr under innevarande
budgetår år 2021.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt,
varför förvaltningen önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under resten
av året. Detta görs genom att kompensera fristående huvudmän för det samlade
underskottet från år 2020.
När detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan
och Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.

Yrkanden
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till förva ltningens förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslaget att kompensera fristående grundskolor för underskottet från år
2020 motsvarande 2 208 tkr.

2.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslaget att ta bort överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan
och Säbyskolan för år 2021 motsvarande 2 208 tkr.

Beslutsexpediering:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-09
Dnr BUN/2021:56
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Rosie Jidbacken
Förvaltningsekonom

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag om kompensation till fristående grundskolor för året
2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget att kompensera fristående grundskolor för underskottet från år 2020
motsvarande 2 208 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget att ta bort överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan för år 2021 motsvarande 2 208 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att hantera det samlade underskottet för de kommunala
grundskolorna för år 2020 motsvarande 2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt,
varför förvaltningen önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under resten av
året. Detta görs genom att kompensera fristående huvudmän för det samlade
underskottet från år 2020.
När detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt i samband med årsbokslutet för år 2020 att de tre
grundskolorna Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan i enlighet med Salems
kommuns budgetregler skulle ta med sig det samlade totala underskottet för de fyra
kommunala grundskolorna motsvarande 2 208 tkr till år 2021. Underskottet för 2020
fördelades proportionerligt mellan Nytorpsskolan 528 tkr, Skogsängsskolan 179 tkr och
Säbyskolan 1501 tkr.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultatet för år 2021 kommer att vara negativt på nytt,
varför förvaltningen önskar ge skolan bättre ekonomiska förutsättningar för
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fortsättningen av verksamhetsåret. Detta görs genom att kompensera fristående
huvudmän för det samlade underskottet från år 2020.
När detta sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och
Säbyskolan motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för
verksamhetsåret 2020.
Det samlade underskottet har uppstått i verksamheterna fritidshem och årskurs 1-9. I
dessa verksamheter finns elevkategorierna fritidshem, fritidsklubb, årskurs 1-6 och
årskurs 7-9.

Det är på verksamheterna fritidshem och årskurs 1-9 som kompensationen beräknas i
kombination med värdet för underskottet totalt.

Hänsyn tas till hur mycket förvaltningen hade budgeterat för, i varje elevkategori, per regi
och antal elever. Tabellen nedan visar en sammanfattning för endast egen regi, alltså
exklusive fristående och annan kommun samt exklusive årskurs F alla regiformer. Därav
att kolumnen med rubriken “Bu %” inte summerar till 100 %.

Tabellen visar hur mycket mer per budgeterad elev underskottet motsvarar per
elevkategori i egen regi. På detta sätt får fristående huvudmän kännedom om hur mycket
mer elever i kommunal regi har fått utöver budgeterad elevpeng per elevkategori och
elev år 2020. Det är “Skuld kr per elev” som vi ska kompensera fristående huvudmän för.
Till detta tillkommer 3 % för administration och 6 % för momskompensation.
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Eftersom underskottet fördelas på budgeterat antal barn i egen regi, är det inte 2 208 tkr
som betalas ut till fristående huvudmän. Kompensationen består av de framräknade
beloppen “Skuld kr per elev” för respektive elevkategori som sedan multipliceras med
antal elever från Salems kommun hos respektive fristående huvudman.
Salems kommun betalar inte ut kompensation understigande 5.000 kr och får då följande
totaltabell:

Den totala kompensationen till fristående huvudmän enligt tabellen motsvarar 909,2 tkr
och är inklusive 3 % för administration och 6 % för momskompensation.

Finansiering
Förslaget föreslås finansieras genom att ta kostnaden centralt inom verksamheten
grundskolan inom förvaltningen år 2021.

Katarina Sweding
Förvaltningschef
Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Rektor Nytorpsskolan
Rektor Skogsängsskolan
Rektor Säbyskolan

Rosie Jidbacken
Förvaltningsekonom
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KS/2020:393

Svar på motion- Salem hyllar Pride

Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2020 in en motion om att Salems kommun ska uppmärksamma Pride.
I motionen skriver Centerpartiet att de utgår från alla människors lika rätt och värde samt att
de utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och värde
och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar.
Centerpartiet föreslår utifrån detta att:
1. Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan.
2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband med
Pride-festivaler i Stockholm.
3. Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda.
I och med att kommunen idag saknar ett regelverk för flaggning föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett sådant regelverk och där även flaggning med prideflaggan i samband med Pride-festivalen
finns med.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beslutspunkt tre redan idag är uppfylld
genom det kontinuerliga medarbetararbetet som pågår i kommunen och som löpande följs
upp.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 75/2021
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla beslutspunkt ett och två i motionen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att anse beslutspunkt tre i motionen vara besvarad.
______________________
Delges:
Centerpartiet
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS/2020:393 - 000

Svar på motion - Salem hyllar Pride
Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2020 in en motion om att Salems kommun ska uppmärksamma Pride.
I motionen skriver Centerpartiet att de utgår från alla människors lika rätt och värde samt att
de utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och värde
och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar.
Centerpartiet föreslår utifrån detta att:
1. Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan.
2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband med
Pride-festivaler i Stockholm.
3. Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda.
I och med att kommunen idag saknar ett regelverk för flaggning föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett sådant regelverk och där även flaggning med prideflaggan i samband med Pride-festivalen
finns med.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beslutspunkt tre redan idag är uppfylld
genom det kontinuerliga medarbetararbetet som pågår i kommunen och som löpande följs
upp.

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla beslutspunkt ett och två i

motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse beslutspunkt tre i motionen vara
besvarad.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
regelverk för flaggning i kommunen och där även flaggning med Prideflaggan i samband med
Pridefestivalen finns med.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införskaffa
prideflagga samt att flagga i samband med Pridefestivalen 2021.

Yrkande och proposition

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla beslutspunkt ett och två i

motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse beslutspunkt tre i motionen vara
besvarad.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
regelverk för flaggning i kommunen och där även flaggning med Prideflaggan i samband med
Pridefestivalen finns med.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införskaffa
prideflagga samt att flagga i samband med Pridefestivalen 2021.
______________________
Delges:
Centerpartiet
Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Salem hyllar Pride"
<BeslutsText>

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla beslutspunkt ett och två i
motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse beslutspunkt tre i
motionen vara besvarad.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett regelverk för flaggning i kommunen och där även flaggning med
Prideflaggan i samband med Pridefestivalen finns med.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
införskaffa prideflagga samt att flagga i samband med Pridefestivalen 2021.

Sammanfattning av ärendet

Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2020 in en motion om att Salems kommun ska uppmärksamma Pride.
I motionen skriver Centerpartiet att de utgår från alla människors lika rätt och värde samt
att de utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och
värde och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar.
Centerpartiet föreslår utifrån detta att:
1. Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan.
2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband
med Pride-festivaler i Stockholm.
3. Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda.
I och med att kommunen idag saknar ett regelverk för flaggning föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett sådant regelverk och där även flaggning med prideflaggan i samband med Pridefestivalen finns med.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beslutspunkt tre redan idag är uppfylld
genom det kontinuerliga medarbetararbetet som pågår i kommunen och som varje år följs
upp i en medarbetarenkät.
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen.
Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och
till att visa det kommunala engagemanget. Salems kommun har i egenskap av offentlig
organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland
annat allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen.
Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan som den också kallas, är känd över hela världen att stå
för mångfald och stolthet bland homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med
queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Flaggan är även en symbol för
respekt och tolerans. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att Salems
kommun skulle flagga med prideflaggan i anslutning till Pridefestivalen i Stockholm.
I framtagandet av svar på den här motionen så konstaterar kommunstyrelseförvaltningen
att Salems kommun idag saknar ett framtaget regelverk för flaggning i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen önskar att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
ta fram ett sådant regelverk för flaggning - där även flaggning med prideflaggan i samband
med Pridefestivalen finns med.
Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att inför Pridefestivalen 2021 införskaffa prideflaggan samt att flagga i samband
med pridefestivalen.
Avseende beslutspunkt tre gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det redan
är uppfylld genom det kontinuerliga medarbetsarbetet som pågår i kommunen och som
varje år följs upp i en medarbetarenkät. Kommune har även arbetsmiljöpolicy som
beskriver hur kommunen ska säkerställa en bra arbetsmiljö. Förvaltningen föreslår därför
att den 3:e beslutspunkten ska anses vara besvarad.

Finansiering

Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt hur mycket en fullstor flagga kostar. Priset är
(beroende på storlek och kvalité) ca 1 500 kr.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Motion till Kommunfullmäktige i Salem

Salem hyllar Pride
Regnbågsflaggan, även kallad prideflaggan, är en symbol inom hbtqi-rörelsen. Det är en
stark symbol med dess färger som återspeglar stolthet och mångfald hos bl.a.
homosexuella, bisexuella, trans-, queer- och intersexpersoner. Flaggan har sedan 1978
använts offentligt i samband med pridehändelser över hela världen.
Vi i Centerpartiet utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit
på kampen för hbtqi-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queer- och
intersexpersoner) rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma
rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.
Vi utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och
värde och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar.

Därför föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige besluta:
•

Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan.

•

Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband
med Pride-festivaler i Stockholm.

•

Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda.

Salem, 2020-11-16

Raili Nilsson

Leif Ståhl
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