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 § XX KS/2019:174 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems kommun 2021-2025

Enligt lag 2000:1383 (om kommuners bostadsförsörjningsansvar) ska riktlinjer kring 
bostadsförsörjning antas minst en gång per mandatperiod. Syftet med riktlinjer för 
bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Arbetet med nya riktlinjer för Salems kommun påbörjades 2019. 

Elva riktlinjer har tagits fram och de handlar bland annat om att kommunen ska ha ett 
balanserat bostadsbyggande där drygt 100 bostäder per år produceras sett över ett längre 
tidsperspektiv. 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 1 oktober 2020. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 119/2021
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Salems kommun.

______________________
Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems kommun
2021-2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems
kommun

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag 2000:1383 (om kommuners bostadsförsörjningsansvar) ska riktlinjer kring
bostadsförsörjning antas minst en gång per mandatperiod. Syftet med riktlinjer för
bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder. Arbetet med nya riktlinjer för Salems kommun påbörjades 2019.

Tolv riktlinjer har tagits fram och de handlar bland annat om att kommunen ska ha ett
balanserat bostadsbyggande där drygt 100 bostäder per år produceras sett över ett längre
tidsperspektiv.

Ärendet
Enligt lag 2000:1383 (om kommuners bostadsförsörjningsansvar) ska riktlinjer kring
bostadsförsörjning antas minst en gång per mandatperiod. Riktlinjernas syfte är att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna är ett viktigt
planeringsunderlag som främjar att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
planeras för och genomförs.

Riktlinjerna har tagits fram av planeringsstrategen i dialog med barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltnignen. Dialog har även förts med Länsstyrelsen och en
fastighetsägare i kommunen.

Arbetet med nya riktlinjer påbörjades 2019 och under sommaren 2019  (14 maj - 9
september) var förslaget ute på remiss. Under remissperioden inkom nio yttranden och
kommunen har därefter reviderat riktlinjerna. Tidsperioden för riktlinjerna och statistik
som presenteras har reviderats och redovisas nu till och med år 2025.

Riktlinjerna är uppdelade i olika delkapitel där det första kapitlet handlar om process och
hur riktlinjerna ska användas. Delkapitel två handlar om Salems förutsättningar och hur
bostadsbeståndet ser ut idag. Delkapitel tre handlar om behov hos särskilda grupper.
Delkapitel fyra och fem handlar om mål riktlinjerna förhåller sig till, kommunens insatser
för att nå målen samt riktlinjerna för bostadsförsörjning.
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Riktlinjerna i korthet

Salems geografiska förutsättningar med goda kommunikationer och närhet till natur har
varit avgörande för kommunens tillväxt. Kommunen har haft en stadig befolkningstillväxt
sedan kommunen bildades och kommunen planerar för en fortsatt balanserad tillväxt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

att möjliggöra framtida bostadsanpassning redan när byggnaden uppförs.
12. Kommunen ställer höga krav på klimatsmart byggande när kommunen är

byggherre. I övriga exploateringsprojekt informerar kommunen om möjligheten
att bygga klimatsmart på olika sätt.
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Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser. Det planerade
bostadsbyggandet leder dock till kostnader i form av exempelvis detaljplaner och
utbyggnad av kommunal infrastruktur

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planeringsstrateg

Bilagor

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems kommun

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen, planeringsstrateg
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Ett planeringsverktyg för bostadsförsörjning och utveckling av
bostadsbeståndet i kommunen

Kommunens bostadsstrategiska arbete

Detta dokument är ett verktyg för den strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i Salems
kommun. Verktyget är framtaget enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar och ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och sina bostadspolitiska
målsättningar.

Enligt lagen ska dokumentet innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Salems kommun har en vision samt ett antal
övergripande mål som fungerar vägledande för det bostadsstrategiska arbetet.

Kommunens planerade insatser för bostadsförsörjning och utvecklingen av det befintliga
bostadsbeståndet sammanfattas i tolv riktlinjer. Riktlinjerna styr arbetet mot visionen och syftar till
att uppnå våra övergripande mål. Förutom mål innehåller dokumentet planerad nyproduktion av
bostäder för perioden 2021-2025.

Utgångspunkt i planeringen

Kommunen ska ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen. Detta enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Kommunens mål och riktlinjer ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Kommunens vision, översiktsplan, markanvisningspolicy och andra strategiska dokument har varit
vägledande vid framtagandet av riktlinjerna. Därutöver har kunskap inhämtats från lokala och
regionala planeringsdokument med relevans för bostadsmarknaden.

Hur riktlinjerna ska användas

Salems kommun ställer höga krav för att uppnå uppsatta målsättningar, i samspel med marknaden.
Riktlinjerna är styrande för hur kommunen prioriterar och utformar översiktsplanen,
gestaltningsprogram och detaljplaner.

Riktlinjerna är ett verktyg för kommunen i arbetet med befintliga och framtida bostäder och ska
fungera som ett stöd i samband med framtagandet och genomförandet av detaljplaner. Dessutom ska
riktlinjerna ligga till grund för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens lokalplanering.

Koppling till plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska planläggning främja bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger i sin tur att de riktlinjer
för bostadsförsörjningen som kommunen antar ska vara vägledande vid tillämpningen av plan- och
bygglagen.

Kopplingen mellan lagarna ligger i hur riktlinjerna och kommunens översiktsplan samspelar.
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Kommunen har en översiktsplan från 2018. Vid framtagandet av riktlinjerna har översiktsplanen gåtts
igenom  för att få en tydlig bild av vilka utmaningar kommunens bostadsförsörjning står inför. I
kommande översiktsplaneprocesser är riktlinjerna vägledande.

Framtagande av riktlinjerna

Riktlinjerna har tagits fram av planeringsstrategen i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljöenheten. Dialog
har även förts med Länsstyrelsen och en fastighetsägare i kommunen.

Enligt rekommendationer i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har samråd
genomförts för att samla in synpunkter från bland annat kommuner, länsstyrelsen,
kollektivtrafikhuvudmän och tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms län. Samrådstiden
var den 14 maj  till och med den 9 september 2019.

Figur 1: Process för framtagande av riktlinjer, källa: Boverket

Riktlinjerna ska antas varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Vid framtagande av nya riktlinjer
ska uppgifterna särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar (lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar, 2000:1383).  Förslagsvis kan det ske genom att följa upp de av kommunens
övergripande mål som bedömts ha koppling till riktlinjerna. Uppföljning och utvärdering görs också
vid förmöten med förvaltningarna inför nästa riktlinjer för bostadsförsörjning. Detta blir ett underlag i
en eventuell revidering av riktlinjerna.

Den nära kommunen i Sveriges främsta tillväxtregion

En växande kommun i Stockholmsregionen

Salems kommun ligger på Södertörn och har cirka 17 000 invånare. Kommunen har nästan alltid haft
en stadig befolkningstillväxt och har i sina strategiska planeringsdokument uttryckt en avsikt att
fortsätta växa i en rimlig takt.
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Figur 2: Prognos antalet invånare fram till 2030 Källa: Befolkningsprognos WSP september2021

Antalet kommuninvånare förväntas öka från 16 959 år 2021 till 18 176  personer år 2025. Antalet
förskolebarn ökar med 48 mellan år 2021 och år 2025 och antalet grundskolebarn minskar med 3.
Antalet  invånare 25-64 år väntas öka med 786, antalet 65-84 år minskar med 79 invånare medan
antalet över 85 år ökar med 156 personer .1

År/Ålder 0 1-5 6-15 16-17 18-24 25-64 65-84 85 + Totalt

2021 2 178 1106 2 632 492 1 276 8 286 2 656 333 16 959

2025 222 1154 2 629 544 1490 9072 2 577 489 18 176

Förändring
2020-2025

44 48 -3 52 214 786 -79 156 1 217

Förändring i
procent

25 4 0 11 17 9 -3 47 7

Tabell 1: Antalet invånare i olika åldersklasser år 2021 och 2025, källa: Befolkningsprognos WSP september 2021

Ökat byggande leder till behov av fler förskoleplatser och skolplatser. Enligt befolkningsprognosen per
den 16 september 2021 kommer antalet barn i förskolan öka med cirka 28 % under perioden
2021-2030. Under samma period planeras renoveringar av befintliga förskolor. Tillskott av
förskoleplatser, såväl tillfälliga som permanenta, kommer under den närmaste tioårsperioden behöva
matchas mot renoveringsprojekten för att kommunen ska ha en förskolekapacitet i balans med
behovet. Jämfört med skolornas ordinarie kapacitet hade kommunen 2021 en underkapacitet på ca
300 platser jämfört med antalet barn i skolåldern. I de kommunala skolorna finns, undantaget
Säbyskolan, generellt endast enstaka lediga platser i vissa årskurser. Underkapaciteten kompenseras
med paviljonger.

2 2020-12-31

1 Källa: WSPs befolkningsprognos 2021-09-16
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En ny grundskola i området Fågelsången håller på att byggas och planeras att tas i drift hösten 2023
och en ny förskola i Södra Hallsta planeras stå klar 2025. Utöver detta kommer det på sikt behövas
ytterligare två förskolor i kommundel Salem.

Geografiska förutsättningar

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

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

Flyttmönster

Genomsnittssvensken flyttar elva gånger under livet. Två sker i barndomen tillsammans med
föräldrarna. Sex av tio sker inom kommunen och tre av tio inom samma församling. En av tio beror på
arbetet. 19 till 23-åringar flyttar till de större studieorterna men i åldrarna 24 till 28 år går
flyttströmmen istället från universitets- och högskoleorterna till storstäderna. När man är kring 30 år
eller något äldre går flyttströmmen tillbaka ut från storstäderna till förortskommunerna. Dessutom
tenderar vi att flytta längs kommunikationslederna.

Denna generella beskrivning av flyttströmmar stämmer väl in på Salems kommun. Med ett strategiskt
läge vid E4/E20 och f.d stambanan erbjuder kommunen prisvärda bostäder och goda
kommunikationer och samtidigt lokal närhet till natur och rekreation.

Efterfrågan på bostäder

I genomsnitt flyttar cirka 1 400 personer till Salem varje år varav 72 procent från andra kommuner i
länet, 14 procent från övriga Sverige och 14 procent från utlandet. Inom länet kommer de främst från
orter i södra Stockholm och längs pendeltågslinjen. Det är inte ovanligt att bostadssökande i
Storstockholm söker hus eller lägenhet längs pendeltågslinjen och letar sig längre och längre ut från
centrala Stockholm. När stockholmaren går in i en ny familjebildande fas i livet och börjar söka efter
en större bostad i form av villa eller radhus söker sig denne kanske till Salem just på grund av de goda
kommunikationerna mot Stockholm, och de attraktiva bostadspriserna .4

I takt med att kommunen blivit en alltmer integrerad del av regionen har attraktionskraften ökat.
Regionen växer i takt med att andelen människor bosatta i städer fortsätter att växa. Enligt
beräkningar kommer befolkningen i storstadsregionen runt Mälaren att öka med omkring 500 000
personer under åren 2020-2030, det vill säga en årlig ökning på 50 000 personer . En stor utmaning5

för regionen och Salems kommun är att tillhandahålla bostäder i relation till efterfrågan. Det råder

5 Källa: RUFS 2050

4 Källa: Lokala bostadsmarknader i Stockholms län 2014-2016, SLL

3 Källa: SCB
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stor brist på bostäder i regionen och viss brist i kommunen inom vissa bostadssegment, se vidare
under avsnittet Behov hos särskilda grupper nedan.

Bostadsbyggande i Salems kommun

Diagram 1: Bostadsbestånd uppdelat på byggnadsår, källa: SCB

Kommunens bostadsproduktion under uppbyggnadsskedet på 1960- och 70-talen hade stort fokus på
radhus (småhus) i naturnära lägen medan det därefter har varit mer jämnt fördelat mellan småhus
och flerbostadshus.
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Bostadsbeståndets fördelning i Salems kommun 2020

Diagram 2: Fördelning efter hustyp, källa: SCB

Efterfrågan på hyreslägenheter i Salem återspeglas i kötiden som är 2-3 år enligt Akelius uppskattning
och ännu längre tid enligt Stockholms bostadsförmedling. Utbudet räcker inte till för att möta dagens
behov, särskilt för yngre medborgare med låg inkomst. I Salem fanns i slutet av år 2020 cirka 1 200
hyresrätter enligt SCBs bostadsstatistik. Drygt 900 av dessa hyreslägenheter ägs av Akelius AB och
kommunens förvaltning har tät kontakt med Akelius. Samtliga lediga lägenheter i Akelius
bostadsbestånd förmedlas genom en egen bostadsförmedling. Akelius rustar enbart upp när en
hyresgäst lämnar sin lägenhet och då beräknas hyran höjas. Just nu pågår försäljning av Akelius
fastigheter i Sverige och planerad köpare är Heimstaden. I december ska Konkurrensverket lämna sitt
godkännande.
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Upplåtelseformer i Salems kommun och länet6

Diagram 3: Upplåtelseformer i Stockholms län 2020, källa: SCB

Diagram 4: Upplåtelseformer i Salems kommun 2020, källa: SCB

Ovan presenteras en sammanräkning av upplåtelseformer i olika bostadstyper (flerbostadshus,
småhus, specialbostäder och övriga). Vid analys av hyresrätter i just flerbostadshus jämfört med totalt
antal bostäder  noteras att Salems hyresrätter i flerbostadshus uppgår till 22 procent av det totala
bostadsbeståndet och länets siffra är 29 procent.

6 Källa: SCB
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Flerbostadshus fördelning Salems kommun, antal rum 20207

1 rum och kök
244

1 rum och

kokvrå/kokskåp
45

2 rum och kök
863

2 eller flera rum

och

kokvrå/kokskåp

4

3 rum och kök
1 111

4 rum och kök
389

5 rum och kök
16

Tabell 2: Antal rum i flerbostadshus, Salems kommun, källa: SCB

Salems bestånd av ettor och tvåor utgör cirka 43 procent av det totala flerbostadshusbeståndet
medan länets siffra är cirka 53 procent. Kommunen ökar beståndet av mindre lägenheter, bland annat
genom Kvarteret Norra Vitsippan som nyligen färdigställts.

7 Källa: SCB
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Färdigställda bostäder

Under perioden 2011-2020 har det färdigställts 523 bostäder varav 247 småhus i kommunen, se
nedanstående diagram. I genomsnitt har det tillkommit 52 bostäder per år.

Diagram 5: Färdigställda bostäder 2011-2020, källa: SCB

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

Mark saknas för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Salem på sikt, se nedanstående karta.
Bornsjöns vattenskyddsområde som ägs av Stockholm Vatten och Avfall AB utgör reservvattentäkt för
hela Stockholms län. Vattenskyddsområdet (gul markering) omfattar större delen av Salems
landsbygd norr om E4/E20 och även all mark 200-300 meter söder om E4/E20. Vattenskyddsområdet
som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, naturvård och kulturminnesvård skyddas av miljöbalken
och kan inte utnyttjas för någon form av bebyggelse.
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Figur 3: Karta över markinnehav

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

Den attraktiva bostaden

Stadens utbud av bland annat varor, tjänster, arbete, bostäder, kultur och utbildning är en stor
attraktionskraft för människor och företag. Befolkningsmängd och täthet har störst betydelse för
regioners möjlighet till tillväxt. Större befolkningsunderlag skapar i sin tur högre lönesummor, större
marknad och fler företag. Detta leder i sin tur till ökade valmöjligheter för individen och även enklare
matchning mellan arbetskraft och företag. Högre befolkningstäthet skapar också underlag för
infrastrukturen att utvecklas .8

I takt med att storstäderna växer blir frågan om hur vi skapar stadskvaliteter allt viktigare. Enligt en
idéstudie genomförd av Spacescape och Evidens i syfte att identifiera hur människor värderar
stadskvaliteter i Stockholms stad med kranskommuner, har närhet till stad, närhet till spårstation och
urbana verksamheter, park, motion och mötesplatser och vatten stor betydelse i hur vi värderar
stadens attraktivitet. Detta indikerar att vi inte bara efterfrågar att bo i den urbana och täta staden
utan även att denna stad uppfyller särskilda kvalitetskrav med särskild utformning .9

I Salems kommun finns geografisk närhet till de större städernas utbud samtidigt som det är nära till

9 Källa: Värdering stadskvaliteter, Spacescape och Evidens, 2011

8 Källa: En ny ekonomisk geografi, Tillväxt Miljö Regionplanering m fl, 2013
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naturen och friluftslivet. Kombinationen av det är viktiga aspekter som gör kommunen attraktiv att bo
verka och leva i. Bostadsförsörjningen och planeringen bör tillgängliggöra naturen för boende och
besökare samtidigt som närhet till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik beaktas. Kommunen har
också ett stort ansvar att förvalta och bevara de känsliga naturmiljöer som finns i kommunen.

Behov hos särskilda grupper

Äldre och pensionärer

Salems kommun har en ojämn åldersfördelning med en stor andel barn i skolålder samt medelålders
och äldre. Salem har en förhållandevis ung befolkning men kommunens prognoser pekar på att
befolkningen blir äldre. Att ha god beredskap för en åldrande befolkning med delvis andra krav på
boende är således en utmaning för kommunen.

Trenden med en åldrande befolkning och en större andel pigga pensionärer förskjuter behovet av
särskilda boenden upp i åldrarna. Runt år 2030 bedöms ytterligare ett äldreboende behövas, fram till
dess kan behovet tillgodoses genom köp av enstaka platser. Genom att öka tillgängligheten i det
befintliga beståndet kan man möjliggöra för äldre att bo kvar längre i befintliga bostäder. Samtidigt
ökar sannolikt efterfrågan hos äldre på centrumnära bostäder. Som ett komplement till nuvarande
bostadsutbud kan tänkas att marknaden identifierar att det finns utrymme i Salem för  ett
trygghetsboende (troligen i bostadsrättsform).

Ungdomar och studenter

Det råder i dagsläget en viss brist på bostäder för ungdomar i Salems kommun. Det beror generellt på
att det saknas små hyresrätter med låga hyror. Unga vuxna saknar den kötid som krävs för att få ett
lägenhetskontrakt samt har ofta lägre inkomster och ställs därmed ofta inför valet att bo kvar hemma
eller flytta ut från kommunen för att söka eget boende.

Det finns inte några särskilda studentlägenheter i Salems kommun.  Akelius hyr ut lägenheter till
studenter om de har borgensman och för bostäder som hyrs ut via Bostadsförmedlingen ska belopp
om 5016 kronor finnas kvar för en ensamstående vuxen efter betald månadshyra. Enligt en studie10

gjord av Studentbostadsföretagen år 2021 vill studenter ha nära till kollektivtrafik och campus. För
studenter som har barn är närhet till campus mindre viktig än för studenter utan barn.11

Bedömningen är att behovet och efterfrågan på studentlägenheter är lågt i Salems kommun.

Kommunen satsar på att bygga fler små, centrumnära hyresrätter, exempelvis i nya etableringar
såsom kvarteret Norra Vitsippan  och Rönninge centrum. I kvarteret Norra Vitsippan hade
kommuninvånare förtur till hyreskontrakt och endast cirka 15 av 50 erbjudna hyreslägenheter
efterfrågades av kommuninvånare.  Att bygga nya lägenheter med låg hyra är mycket svårt då hyror
sätts enligt bruksvärdessystemet. Syftet med bruksvärdessystemet är att likvärdiga lägenheter ska ha
lika hyra.  Viktiga faktorer för bruksvärdet är modernitetsgrad, ljudisolering, förmåner så som hiss och
sopsortering. Husets allmänna läge och närhet till kommunikationer påverkar också. Nybyggda12

lägenheter får således högre hyror än lägenheter i det äldre beståndet. Kommunens satsning på att
bygga nya hyresrätter underlättar flyttkedjor genom att frigöra bostäder i det äldre

12 Fastighetsägarna

11 Studentbostadsföretagen, Hur vill studenter bo?

10 Källa Akelius och Bostadsförmedlingen
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hyresrättsbeståndet med lägre hyror.

Personer med funktionsnedsättning

För denna grupp finns två bostadsformer: gruppbostad och servicebostad. Vad gäller gruppbostäder
så bedöms behovet uppfyllas genom byggandet av LSS-gruppbostad i Södra Hallsta år 2023 och
ytterligare en gruppbostad till 2025/2026. Beträffande LSS-servicebostad beräknas behovet öka med
10 platser under perioden 2020-2025 varav hälften tillfredsställs i Torghuset vid Rönninge centrum
under år 2021. Det är i detta sammanhang viktigt att tänka på att ett antal av dessa lägenheter bör
planeras in i ett ordinarie byggande.

En målsättning i LSS-lagstiftningen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som
andra, gärna i centrumnära lägen med goda kommunikationer. Tillvägagångssättet är att ge
entreprenörer i uppdrag att bygga integrerade och tillgänglighetsanpassade bostäder där möjligheten
finns att omvandla till särskilt boende om efterfrågan skulle förändras.

Nyanlända

Bostäder för nyanlända är framgent i balans då modulhus Vitsippan och Skyttorppaviljongerna
kommer att sägas upp till 2022. Det finns en ambition att underlätta flyttkedjan för nyanlända genom
att kommunen möjliggjort för privata byggherrar att producera  hyresrätter, vilket nu också sker.
Arbetsmarknadsenheten erbjuder bosökeriverksamhet till de nyanlända, även efter två år.

Kommunen har beredskap för oförutsedda omvärldshändelser, och har idag tillräckligt med bostäder
för de individer som kommer under de närmaste åren, förutsatt att inga stora förändringar blir av och
att kommunen kan ha en dialog med Migrationsverket angående om det är ensamstående eller
familjer som kommer.

Socialt utsatta

Kommunen har 40 lägenheter som är förenade med tillsyn, särskilda villkor eller regler. Kommunen
hyr lägenheter i det ordinarie beståndet och andrahandshyresgästen kan ta över hyreskontraktet om
allt fungerar, det vill säga att hyreslagen följts. En sådan prövning sker vanligen efter två år. Målet är
att hyresgästerna i vissa fall ska ta över kontrakten. För att underlätta inträdet på bostadsmarknaden
arbetar kommunen med så kallade sociala kontrakt för vissa behövande grupper.

Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning utan någon väntetid. För att vara extra synliga och
tillgängliga finns den dessutom på biblioteket på kvällstid en gång i månaden. I de fall hyresvärdar tar
kontakt med socialförvaltningen när det är fråga om vräkning, tar socialförvaltningen kontakt med
den drabbade för att erbjuda olika typer av stöd. Målsättningen är att barnfamiljer aldrig ska bli
vräkta. För att hjälpa flyktingar och ungdomar att få en egen bostad driver arbetsmarknadsenheten
en “bosökeriverksamhet”, med undervisning i hur man hittar en egen bostad.

Kommunen har inte någon tak över huvudet-garanti då detta dels inte anses möjligt att tillämpa
rättssäkert till följd av svårigheten att särskilja vilka personer som ska ha tak över huvudet, dels
innebär det ett orimligt stort ansvar som är svårt att leva upp till. Hemlösa erbjuds samma råd och
möjligheter till sociala insatser som övriga medborgare.

Vad gäller personer utsatta för våld i nära relationer så görs en säkerhetsbedömning om individen bor
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ihop med den våldsutövande och om vi ska erbjuda skyddat boende, vandrarhem eller liknande. Till
följd av ärendets karaktär så finns dessa boenden utanför kommunen och kan avropas vid behov.

Mål för Salems bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbestånd

Nationella och regionala mål

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

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

Även RUFS 2050 har inventerats. Därutöver har kommunen hämtat underlag från lokala och regionala
studier med relevans för bostadsmarknaden.

Nationella och regionala styrdokument utgår generellt från att det råder stor bostadsbrist i
Stockholmsregionen. Målsättningen för Stockholms län är att producera bostäder för att möta dels en
bostadsbrist och dels en pågående befolkningsökning. Det finns en ambition att planering av bostäder
ska möta en långsiktig efterfrågan. För Stockholmsregionen bedöms behovet av nya bostäder uppgå
till knappt 22 000 bostäder per år fram till år 2030, varav Region Stockholm bedömer Salems andel till
100 bostäder årligen.

Därutöver finns tydliga målsättningar såväl nationellt som regionalt att skapa och utveckla ekologiskt
hållbara bostäder i planering, byggnation och drift. Det innebär energi- och yteffektiv planering som
samlar funktioner och förtätar i kollektivtrafiknära lägen. RUFS 2050 anger bland annat målet till år
2030 om att minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i regionens relativt sett mest
tillgängliga lägen. Ambitionen enligt RUFS 2050 är att skapa ett stadslandskap med fler täta,
attraktiva, promenadvänliga och varierande miljöer. Det innebär också att planering av boende
samordnas med kommunikationer och service. I RUFS 2050 är Salems tätorter utpekade som
strategiska stadsutvecklingslägen, medan sydvästra Rönninge är utpekat som ett sekundärt
bebyggelseläge och har en potential att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör i första
hand lokaliseras till lägen med högre regional tillgänglighet, se karta nedan .13

13 Källa: RUFS 2050
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Figur 4: Klassning av bebyggelselägen och bebyggelsestruktur, källa: RUFS 2050

De nationella och regionala målen har implementerats i planeringsinstrument på lokal nivå.

Salems kommuns vision och dess påverkan på bostadsförsörjningen

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

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

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

ekonomi.

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

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

nytänkande är värdeord för kommunens arbete.”

Kommunens vision är vägledande för hela den kommunala verksamheten, bland annat för planering,
produktion och utveckling av bostäder. Visionen säger att Salem är den nära kommunen, vilket
betyder att det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och
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alla som arbetar för dem. Det innebär också att regionen och kommunens marknader för varor,
tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur blir mer integrerade. Vi kommer närmare resten av
regionen om vi bor och verkar nära kollektivtrafikens infrastruktur. Salems kommun blir på så sätt
ännu mer en del i regionens utbud.

Kommunens naturnära områden erbjuder attraktiva boendemiljöer men är ofta känsliga för
exploatering. Dessa miljöer är därför även ett stort ansvar för kommunen. Vi ska tillhandahålla
naturnära boendemiljöer med hög tillgänglighet för invånare och besökare till naturen. Samtidigt ska
all nyproduktion och exploatering utföras långsiktigt hållbart. Salems kommun uppmanar till
klimatsmart/ hållbara byggprojekt. Exempel på klimatsmart byggande är kvarteret Vitsippan som haft
0 utsläppsvision.

Visionen uttrycker att här är det bra att växa upp och bo hela livet. Tätorten ska dels vara
sammanhängande och tät samt vara lugn och trivsam med närhet till naturen. Det innebär en
förtätning som främjar blandade funktioner och variationsrik arkitektur. Vi ställer krav på utformning
och gestaltning i vårt bostadsbyggande så att den nära kommunens lugn bevaras, men även ger
möjlighet till egen och gemensam aktivitet.

Visionen säger också att kommunen skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
I ett socialt sammanhang innebär detta inkluderande och mångfacetterade bostadsområden och
goda boendemiljöer för alla. Vi blandar upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom
gemenskap och delaktighet. Vårt bostadsbyggande är hållbart i sin produktion och sin utformning. I
Salem gynnas hållbara färdsätt och sammanhållen bostadsbebyggelse genom att vi främst nyttjar
redan ianspråktagen mark för bostadsbebyggelse. I samband med produktion och förvaltning av
bostäder säkerställer kommunen en stabil ekonomi.

Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 nio övergripande mål för kommunens verksamheter. Av dessa
mål är de nedanstående vägledande för planeringen, produktionen och utvecklingen av
bostadsbeståndet.

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

Kommunens insatser för att nå målen

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

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

marknadsaktörer skapa bostadsprojekt där så befinns lämpligt med hänsyn till behov och
möjlighet.

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

Figur 5: Verktyg för bostadsförsörjning, källa Länsstyrelsen

De insatser som ska vidtas för att de bostadspolitiska målen ska nås går att följa på kommunens
hemsida under Salems kommuns målportal, i form av de övergripande målen och dess underliggande
indikatorer som följs upp minst årligen. Även underordnade nämndmål med indikatorer följs upp och
återfinns i målportalen.
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Kommunen arbetar långsiktigt för att öka andelen hyresrätter och antalet olika hyresvärdar, vilket inte
minst märks genom Kvarteret Norra Vitsippan  med 108 hyresrätter som haft inflytt 2021. Över
hälften av lägenheterna har ett eller två rum och kök. Årshyran per kvadratmeter för enrums- och
tvårumslägenheterna ligger något lägre än snittet för Stor-Stockholm. Därutöver har antalet14

hyresrätter i Rönninge centrum ökat från tidigare planerade 30 till 150, och Södra Hallsta och Salems
centrum planeras med minst 30 procent hyresrätter. Dock är det oftast svårt att skapa låga hyror i det
nya beståndet, så också när befintliga bestånd genomgår mer omfattande renoveringar.  Flyttkedjor
kan leda till lediga hyresrätter i det resterande bostadsbeståndet. Samtidigt har Botkyrka-Salem näst
högst andel hyresrätter i länet och därmed i praktiken god tillgång till hyresrätter i sin
bostadsmarknad .15

Riktlinjer för bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet
Utifrån visionen och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat riktlinjer för
bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet, redovisas nedan utan inbördes rangordning.

I formuleringen av riktlinjer har kommunen även tagit stor hänsyn till gällande översiktsplan samt
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Källa: Region Stockholm, Långsiktigt bostadsbehov och flyttmönster

14 Källa SCB Årshyra per kvadratmeter i nybyggda hus (hyresrätt), kr efter region, byggherre, lägenhetstyp och år.
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10. En blandning av upplåtelseformer bör prioriteras i områden med flerbostadshus.
11. Salems kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen genom att

möjliggöra framtida bostadsanpassning redan när byggnaden uppförs.
12. Kommunen ställer höga krav på klimatsmart byggande när kommunen är byggherre. I övriga

exploateringsprojekt informerar kommunen om möjligheten att bygga klimatsmart på olika
sätt.

Planerat bostadsbyggande 2021-2025

Figur 6: Förslag på bebyggelse Salems stadskärna

Under år 2025 planeras 100 nya bostäder påbörjas i Salems Centrum, resterande 500 bostäder
påbörjas åren 2026-2030.

Figur 7: Illustration över planerade bostäder i Södra Hallsta

220 nya bostäder planeras påbörjas i Södra Hallsta åren 2023-2025, resterande 80 bostäder påbörjas
år 2026.
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År 2021 färdigställdes 108 bostäder i Kvarteret Norra Vitsippan.

I och med att färdiga detaljplaner har fastställts i södra Rönninge har utbyggnaden av enskilda

småhus ökat. Eftersom detaljplanerna för sydvästra Rönninge kommit allt längre i planprocessen, så

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

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

Enligt aktuell bostadsprognos (daterad 2021-08-31 ) antas det färdigställas cirka 505 bostäder varav

cirka 81 småhus under åren 2021-2025 i Salems kommun. Nya trender är att bilda

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

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

bostadsområden planeras:

● Salems Centrum

● Södra Hallsta

● Söderby Gärde 2.0

● Rönninge centrum

● Högantorp
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Påbörjade bostäder åren 2021-2025

Detaljplan 2021 2022 2023 2024 2025
Område i
översiktsplan

Rönninge centrum 100

Salem 4:2 (Trekanten)
Söderby 30 30 F9

Del av Salem 5:3
(Söderby gärde 2.0) 85 F6

Salems stadskärna 100 F1

Södra Hallsta 50 85 85 F12

Rönninge kungsgård 20 32 F14

Nybyggaren 10 25

Tallåsen 18 och 19 29

Kv Våren 15 F10

Högantorp 20 F21

Gråstena 5 F16

Heliodal 4 4 4 4 4

Solliden 2 2 2 2 2

Karlskronaviken 4 4 4 4 4

Södra Ekdalen 10 6 F15

Salem 5:67
Sjuksköterskehemmet 12

Sandbäck 3 F13

Totalt 110 52 164 157 309
Tabell 3: Prognos över antalet påbörjade bostäder 2021-2025
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Diagram 6: Prognos över påbörjade bostäder i Salems kommun år 2021-2025

Figur 8: Karta från kommunens översiktsplan som redovisar mark- och vattenanvändning till och med år 2030.

Namn på områdena återfinns i tabellen ovanför kartan, till exempel F1 = Salems stadskärna
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 § XX KS/2021:377 

Bidrag till rullstolsgarage för elrullstol
Högsta förvaltningsdomstolens dom (23/12 2020, mål 4637-19), har fastslagit att ett flyttbart 
rullstolsgarage för elrullstol/permobil inte kan ses som en del av fastigheten och därför inte 
heller vara berättigat till bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Detta innebär att Salems kommun måste ändra praxis och 
framöver måste avslå dessa typer av ansökningar i anslutning till BAB. I Salem är det Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen som har hand om BAB och därigenom även haft ansvar 
för att bevilja bidrag till elrullstolsgarage. 

I kontakt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har det framkommit att kommunen 
behöver hänvisa till något annat lagrum för att kunna bevilja bidrag för att sätta upp 
rullstolsgarage. 

Individer som har behov av ett rullstolsgarage befinner sig ofta i en sårbar situation där 
personen kan vara helt beroende av sin elrullstol för att kunna ta sig ut ur sitt boende. Det är 
därför angeläget att kommunen tittar på möjligt lagstöd som skulle möjliggöra att 
kommunen kan gå in och ge bidrag. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige fattar beslut om socialnämnden ska tillämpa 4 kap. § 2 Sol vid 
ansökningar om att få installera ett rullstolsgarage för elrullstol. Vidare föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att det ska fattas beslut om att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska assitera vid handläggningen av ansökningar tillsammans 
med socialförvaltningen. tillsammans med socialförvaltningen ska assistera handläggningen 
av de ansökningar som lämnas in till kommunen. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 november 2021, där beslutade utskottet: 

- att utskottet hade tagit del av informationen
- att föreslå kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten 
   att bevilja stöd för permobilgarage enligt socialtjänstlagen.
- att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att parallellt utreda alternativa 
  lösningar gällande stöd för permobilgarage.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 128/2021

1.Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uttalar följande:
"Domen om rullstolsgarage får stora konsekvenser då användarna av elrullstolar riskerar att 
inte kunna använda dessa och hänvisas till vistelse i hemmet. Detta är oacceptabelt. Det är 
en angelägen välfärdsuppgift för Salems kommun att lösa denna situation så snabbt som 
möjligt. I avvaktan på ändrad lagstiftning måste frågan lösas genom att Socialnämnden 
beviljar bidrag enligt Socialtjänstlagens 4 kap 2§, dvs ingen inkomstprövning."
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2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att socialnämnden
    ska använda Sol 4 kap.§ 2 vid ansökningar om att installera elrullstolsgarage.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att miljö- och 
    samhällsbyggnadsförvaltningen ska assistera vid handläggningen av ansökningar 
    tillsammans med socialförvaltningen.

______________________
Delges: 
Socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Bidrag till rullstolsgarage för elrullstol

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att

socialnämnden ska använda SoL 4 kap. § 2 vid ansökningar om att installera
elrullstolsgarage.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen ska assistera vid handläggningen av ansökningar
tillsammans med socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolens dom (23/12 2020, mål 4637-19), har fastslagit att ett
flyttbart rullstolsgarage för elrullstol/permobil inte kan ses som en del av fastigheten och
därför inte heller vara berättigat till bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Detta innebär att Salems kommun måste ändra praxis
och framöver måste avslå dessa typer av ansökningar i anslutning till BAB.

I kontakt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har det framkommit att kommunen
behöver hänvisa till något annat lagrum för att kunna bevilja bidrag för att sätta upp
rullstolsgarage.

Individer som har behov av ett rullstolsgarage befinner sig ofta i en sårbar situation där
personen kan vara helt beroende av sin elrullstol för att kunna ta sig ut ur sitt boende. Det
är därför angeläget att kommunen tittar på möjligt lagstöd som skulle möjliggöra att
kommunen kan gå in och ge bidrag.

Ärendet

Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolens dom 23/12 2020, mål 4637-19, har fastslagit att ett
flyttbart rullstolsgarage för elrullstol/permobil inte kan ses som en del av fastigheten och
därför inte heller vara berättigat till bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Detta innebär att Salems kommun måste ändra praxis
och framöver avslå dessa typer av ansökningar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att titta på en möjlig lösning.
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Domen
I domen står:
”Rullstolsgaraget är både fristående och funktionellt i sig. Det kan därför inte ha en sådan
tydlig fysisk och funktionell koppling till förrådet i källaren som krävs för att utgöra ett
komplement till det och därmed en fast funktion i anslutning till bostaden.
Bostadsanpassningsbidrag kan därmed inte lämnas för den sökta åtgärden och
överklagandet ska avslås” Det domen innebär är att ett rullstolsgarage (som är flyttbart)
har en starkare koppling till elrullstolen än till själva fastigheten och marken intill
fastigheten.

Svar från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
SKR har skriftligen lämnat nedanstående

“Det är nu fastslaget i högsta instans att mobila rullstolsgarage inte kan vara
bidragsberättigade enligt 5 § BAB. BAB innehåller inte något utrymme att på frivillig grund
bevilja bidrag utöver lagens krav. Om bidrag för dessa garage ändå ska kunna beviljas av
en kommun så måste det ske med annat lagstöd. Det skulle möjligen kunna beviljas med
stöd av socialtjänstlagen (SOL) , men då ska ansökan också avse bistånd enligt SOL,”

Kommunstyrelseförvaltningen har också talat med SKR på telefon angående möjligheten
att tillämpa 4 kap. § 2 SoL. SKR:s bedömning är att det är möjligt att använda lagrummet.
Det finns just nu en lucka i lagstiftningen och det är inte klarlagt hur frågan ska hanteras
framöver. Det kan vara något som SKR kan behöva titta vidare på.

Socialförvaltningens bedömning
Socialförvaltningen menar också att det är möjligt att tillämpa 4 kap. 2 § SoL. Det man
dock ska vara medveten om att det just nu finns en lucka i lagen och att det inte är tydligt
vem som ska kliva in och lösa problematiken. Det är Regionen som beviljar själva
elrullstolen. Det villkoras ofta med att elrullstolen måste kunna förvaras på ett specifikt
sätt. Fram till Högsta förvaltningsdomstolens domslut har kostnaden för att uppföra
rullstolsgarage fallit på kommunerna. I och med domslutet finns det inget tvingande
juridiskt för kommunen att gå in och ta kostnaden. Det är därför tänkbart att om
kommunerna avvaktar kan det i förlängningen bli så att Regionerna får ta kostnaden för
helheten - det vill säga både elrullstolen och rullstolsgaraget. Flera kommuner
socialförvaltningen har varit i kontakt med har valt att avvakta för att se om det kommer
mer vägledning kring vilken part som har ansvar för att bevilja bidrag för själva
rullstolsgaraget.

Möjligheter inom Socialtjänstlagen (SoL)
Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på möjligheten att använda Socialtjänstlagen
(SoL) 4 kap § 2 som möjligt lagstöd för att kunna bevilja bidrag till rullstolsgarage. Till stöd
har förvaltningen utgått ifrån en analys av 4.kap §2 SoL som kommunens juridiska tjänst
(JP Infonet) har tagit fram samt haft muntlig kontakt med SKR:s juridiska stöd.

4 kap. 2 § SoL är en bestämmelse enligt vilken socialnämnden får ge bistånd utöver vad
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som följer av 1 § (försörjningsstöd), om det finns skäl för det. Några konkreta exempel på
vad ett sådant stöd ska omfatta fanns inte med i propositionen som låg till  grund för det
aktuella lagrummet. Men det finns kommuner som använder sig av lagrummet
exempelvis vid beslut om träningslägenheter och hemtjänst. Poängen med lagstiftning är
att det ska ge socialnämnden en flexibilitet kring till vad man kan ge bistånd för. Det ger
socialnämnden en möjlighet - men inte en skyldighet att ge bistånd för saker som faller
utanför rätt till försörjningsstöd.

Utifrån vad förvaltningen kan se finns det inget uttryckligen i lagen eller i förarbetena till
lagen som omöjliggör att socialnämnden prövar att använda 4 kap. §2 SoL för att bevilja
bidrag till rullstolsgarage. Paragrafen har tagits fram med utgångspunkten att det ska vara
möjligt att för socialnämnden att hjälpa en person som är i en situation där han behövde
stöd och hjälp från samhällets sida även om det inte direkt behövs för hans försörjning
eller livsföring i övrigt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om socialnämnden ska tillämpa 4 kap. § 2 SoL vid
ansökningar om att få installera ett rullstolsgarage för elrullstol. Vidare föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att det ska fattas beslut om att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska samordna
handläggningen av de ansökningar som lämnas in till kommunen.

Finansiering
Kostnaden för insatsen kommer att vara budgetneutral. Det vill säga att det kommer att
ske en omfördelning från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till socialnämnden.

Mats Bergström
Kommundirektör

Jenny Thorsell
Socialchef

Ida Malmborg
Kommunsekreterare



SoL 4 kap. Rätten till bistånd

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd)
och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt
första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår
att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den
enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till
arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till
den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet
regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lag (2021:159).

1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd
enligt 1 §

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,

2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna
är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig
grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den
del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421).

1 b § För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25
procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till
bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel).



Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att
försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att
den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §. Lag
(2013:421).

1 c § För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att
kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret
varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att
paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild
boendeform. Lag (2013:421).

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns
skäl för det.

2 a § Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till
äldre personer.

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av
insatserna,

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer,
insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §. Lag (2018:669).
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BAKGRUND

Bostadsanpassningsbidrag syftar till att ge personer med funktionsnedsättning 

möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidrag kan lämnas för att anpassa 

och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas 

endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 

personen med funktionsnedsättning.

Mari-Ann Mellegård Vessman är beroende av rollator för att kunna gå kortare 

sträckor. Utomhus använder hon en elrullstol som hon har lånat från regionens 

hjälpmedelscentral. Hon bor i en lägenhet på tredje våningen. I byggnaden finns 

hiss, lägenheten nås via en loftgång och i källaren finns ett förråd.

Mari-Ann Mellegård Vessman ansökte om bostadsanpassningsbidrag till ett 

garage för elrullstolen som skulle placeras på en av kommunen iordningställd 

plats utanför huset. Enligt intyg från arbetsterapeut kan Mari-Ann Mellegård 

Vessman inte självständigt ta sig ner till källarförrådet eller upp till loftgången och 

vidare till lägenheten med sin elrullstol, utan är alltid beroende av att någon 

hjälper henne med detta. För att hon självständigt ska kunna använda elrullstolen 

bedömer arbetsterapeuten att det är nödvändigt med ett rullstolsgarage på gården.

Vänersborgs kommun avslog ansökan. Beslutet motiverades med att ett garage för 

en elrullstol inte är att betrakta söm en fast funktion eller komplettering till en 

sådan.

Förvaltningsrätten i Göteborg, som avslog Mari-Ann Mellegård Vessmans 

överklagande, bedömde att ett garage av ifrågavarande slag är förhållandevis lätt 

att flytta och troligtvis skulle tas med vid en flytt. Det hade inte framkommit att 

garaget har en tydlig fysisk och funktionell koppling till en fast funktion. Förvalt

ningsrätten ansåg därför att garaget utgjorde ett sådant löst inventarium för vilket 

bostadsanpassningsbidrag inte lämnas.

¬
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Mari-Ann Mellegård Vessman överklagade till Kammarrätten i Göteborg som 

gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Mari-Ann Mellegård Vessman yrkar att hon ska beviljas sökt bostadsanpassnings- 

bidrag och anför följande. Inom de flesta regioner är det ett krav att den som 

beviljas hjälpmedel i form av en elrullstol har tillgång till en torr, uppvärmd och 

låsbar uppställningsplats för rullstolen. Den som är beroende av en elrullstol för 

att kunna förflytta sig utomhus kan i praktiken inte få ett sådant hjälpmedel för det 

fall att kommunen inte erbjuder förvaringsutrymme. Hon saknar möjlighet att 

förvara sin elrullstol inomhus i anslutning till själva lägenheten eller i något 

cykelförråd eller motsvarande. Garaget, som väger ca 200 kg, ska placeras på en 

iordningställd plats utanför byggnaden och förankras i marken.

Vänersborgs kommun anser att överklagandet ska avslås.

Boverket har i ett av Högsta förvaltningsdomstolen inhämtat yttrande anfört 

följande. Ett elrullstolsgarage av den typ som är aktuell i målet är förhållandevis 

lätt att flytta och skulle troligtvis tas med vid en flytt. Föremål som vanligtvis tas 

med vid en flytt ska betraktas som lösa inventarier, även om de är fast anbringade 

i bostaden. För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna utgå för komplettering av 

en fast funktion krävs att det finns en tydlig fysisk och funktionell koppling till 

den fasta funktionen. Det är inte visat att garaget har en tydlig koppling till en fast 

funktion. Garaget utgör ett sådant löst inventarium för vilket bostadsanpassnings- 

bidrag inte lämnas.

¬



DOM Mål nr 
4637-19

4

Sveriges Kommuner och Regioner, som beretts tillfälle att yttra sig i målet, har 

anfört följande. Garaget är tänkt att ställas upp på gården och kommer att vara 

anslutet till ett eluttag utomhus. Garaget är flyttbart och kommer med all sanno

likhet att lyftas bort när klaganden flyttar. Garaget har därför en funktionell 

koppling till själva rullstolen och inte till byggnaden. Garaget ska följaktligen 

betraktas som ett löst inventarium.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet

Frågan i målet är om bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för ett flyttbart garage 

till en elrullstol som ska placeras på marken i anslutning till en bostad.

Rättslig reglering m.m.

Av 1 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår att lagen har till 

syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsned

sättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Enligt 5 § lämnas bidrag 

för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för sökanden.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Ändamålet med bestämmelserna om bostadsanpassningsbidrag är att möjliggöra 

för personer med funktionsnedsättning att bo i egen bostad. Reglerna utgör ett 

komplement till de generella bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) 

om att göra bostäder tillgängliga och ändamålsenliga för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga (se t.ex. prop. 1992/93:58 s. 11 och 19 samt 

prop. 2017/18:80 s. 18 f).

¬
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Bidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning 

till en bostad. Med fasta funktioner avses själva byggnaden där bostaden är 

belägen, marken i anslutning till byggnaden och sådan anordning eller inredning 

som kan anses tillhöra byggnaden eller marken (prop. 2017/18:80 s. 69).

Rullstolsgaraget är avsett att användas i stället för förrådet i källaren. Förrådet 

finns i byggnaden där bostaden är inrymd och utgör därmed en sådan fast funktion 

i anslutning till bostaden som avses i 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den 

fråga som inställer sig är om rullstolsgaraget kan anses utgöra ett komplement till 

förrådet i lagens mening.

För att kunna utgöra ett bidragsberättigat komplement till en fast funktion krävs 

inte att kompletteringen monteras fast. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och 

funktionell koppling till den fasta funktionen. Som exempel på åtgärder som har 

en sådan tydlig fysisk och funktionell koppling som krävs anges i förarbetena 

spisvakt, stödhandtag, tröskelkilar och handsändare till dörrautomatik. (Prop. 

2017/18:80 s. 27 och 69.)

En förutsättning för att rullstolsgaraget ska kunna anses utgöra ett komplement till 

källarförrådet är således att det finns en såväl fysisk som funktionell koppling till 

förrådet. Dessutom krävs det att denna koppling är tydlig.

Vad som avses med en komplettering av en fast funktion i detta sammanhang 

behandlas inte i förarbetena på annat sätt än genom angivande av exempel (se 

punkt 16). Exemplen och kravet på tydlig koppling visar att lagstiftarens avsikt 

har varit att tillämpningsområdet ska vara begränsat. De exempel som anges i 

förarbetena är kompletteringar som är rent fysiskt anslutna till den fasta 

funktionen eller finns i dess omedelbara närhet och som inte är funktionella i sig 

utan endast tillsammans med den fasta funktion som de kompletterar.

¬
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Rullstolsgaraget är både fristående och funktionellt i sig. Det kan därför inte anses 

ha en sådan tydlig fysisk och funktionell koppling till förrådet i källaren som 

krävs för att utgöra ett komplement till det och därmed till en fast funktion i 

anslutning till bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan därmed inte lämnas för 

den sökta åtgärden och överklagandet ska därför avslås.

fiV

Å.y h
vn

7 1/
// -7

I avgörandet har deltagit justitieråden Margit Knutsson, Erik Nymansson, 

Mahmut Baran, Leif Gäverth och Marie Jönsson.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Anna Ekman.
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KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG
Avdelning 2

DOM
2019 -08- 1 2

Meddelad i Göteborg

Sida 1 (2) 
Mål nr 1982-19

KLAGANDE
Mari-Ann Mellegård Vessman,

MOTPART
SamMllsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 13 mars 2019 i mål nr 14616-18, 
se bilaga A

SAKEN
Bostadsanpassningsbidrag

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

Kammarrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Mari-Ann Mellegård Vessman yrkar att hon ska beviljas bostadsanpass

ningsbidrag för elrullstolsgarage och anför följande. Elrullstolsgarage är att 

betrakta som en fast funktion och därför bör bidrag utgå. Av Boverkets 

handbok framgår att bidrag kan utgå för förråd till elrullstol och av 

förarbetena till lagen framgår att bidrag kan lämnas för t.ex. ett enklare 

förråd för rullstol. Det kan bli förödande för den enskilde om denne 

uppfyller kravet för att få elrullstol som hjälpmedel men nekas på grund av 

att förvaring inte kan ordnas. Så vitt hon känner till ställer utlånaren detta 

villkor. Att bostadsanpassningsbidrag enligt lag kan lämnas genom att en

DokJd 472475__________________________________________________________________________________
Postadress Besöksadress Telefon ■ Telefax Expeditionstid
Box 1531 Stora Nygatan 21 031-7327400 031-73276 00 måndag - fredag
401 50 Göteborg E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 08:00-16:00

www.kammarratten. goteborg. se
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begagnad anordning överlämnas bekräftar att vissa anordningar ska 

betraktas som fast funktion trots att anordningen flyttas. Eluttag är en fast 

funktion och elrullstolsgaraget är en komplettering som måste ha en 

funktionell koppling till fast eluttag. I annat fall kan man inte använda 

dörrautomatiken till handsändaren.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Frågan i målet är om det aktuella elrullstolsgaraget är att anse som en 

anpassning eller komplettering av en fast funktion i eller i anslutning till 

Mari-Ann Mellegård Vessmans bostad, vilket krävs för att bostadsanpass- 

ningsbidrag ska kunna lämnas för anordningen.

Kammarrätten gör i denna fråga samma bedömning som förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska därför avslås.

KAMMARRÄTTEN I BESLUT
GÖTEBORG

Sida 2 

Mål nr 1982-19

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Åsa Ståhl

Lars Dahlström

v /qw^^. <S

Annica Stening 
referent L'

/Hanna Persson
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■JL^ | I GÖTEBORG 2019-03-13

Meddelad i Göteborg
vdii-J Avd. 2

KLAGANDE
Mari-Ann Mellegård Vessman,

Bilaga A
Sida 1 (4)

Mål nr 
14616-18

MOTPART
Sanihällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun 

ÖVERKLAGAT BESLUT
Sambällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun beslut 2018-11-13 

SAKEN
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 583556
Postadress 
Box 53197 
400 15 Göteborg

Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Sten Sturegatan 14 031 -732 70 00 031 -711 78 59 måndag-fredag

E-post: forvaltningsrattenigoteborg@doxn.se 08:00-16:00
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
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VAD MÅLET GÄLLER

Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om Mari-Ann Mellegård 

Vessman har rätt till bostadsanpassningsbidrag för ett elrullstolsgarage.

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET

Samhällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun (nämnden) avslog 

Mari-Ann Mellegård Vessmans ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 

elrullstolsgarage med i huvudsak följande motivering. Ett elrullstolsgarage 

är inte att betrakta som en fast funktion eller en komplettering till en fast 

funktion varför bidrag inte beviljas.

YRKANDEN M.M.

Mari-Ann Mellegård Vessman yrkar att hon ska få sökt bidrag för 

elrullstolsgarage pch anför i huvudsak följande. Om elrullstolsgarage anses 

som lös egendom så måste även spisvakter och hissar som tas bort från 

bostaden när behovet upphör anses vara lös egendom. Vänersborgs kommun 

har tre begagnade och 4 nyinköpta elrullstolsgarage i ett förrad. Hon har 

gångsvårigheter, dålig balans och funktionsnedsättning. Hon kan inte gå 

långa sträckor och måste alltid förvisa sig om att det finns nagot som hon 

kan stötta sig på. På Nygatan 15 finns platta och eluttag för laddning av 

batteri. Bostaden är inte ändamålsenlig för henne utan tillgång till garage för 

hennes elskoter. Hon är alltid beroende av följeslagare för att komma ut pa 

egen hand. Elrullstolsgarage ska anses vara en fast funktion. Det går alldeles 

utmärkt att ansluta garaget i ett fast eluttag. Det borde finnas möjlighet att 

låna ett garage av kommunen eftersom kommunen har 7 garage i ett förråd. 

Att flytta ett garage till hennes bostad är en mycket ringa kostnad för 

Vänersborgs kommun. I överklagandeskriften har Mari-Ann Mellegård

¬
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Vessman hänvisat till 1, 7, 15 och 16 §§ lagen om bostadsanpassnings- 

bidrag.

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrättens bedömning

Prövningsramen i målet är det överklagade beslutet. Vad Mari-Ann 

Mellegård Vessman anfört gällande övertagande av anordning som tidigare 

installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag samt skälig kostnad av 

bostadsanpassningsbidrag faller därmed utanför vad förvaltningsrätten har 

att pröva.

Förvaltningsrätten har därmed att ta ställning till om ett elrullstolsgarage är 

att anse som en anpassning av en bostads fasta funktioner. Mari-Ann 

Mellegård Vessman anför i denna del att ett elrullstolsgarage är att anse som 

en fast funktion. Nämnden anför att elrullstolsgarage inte utgör en fast 

funktion eller en komplettering till en fast funktion.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 

funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om 

åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 

sökanden (5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag).

Av förarbetena till lagen framkommer att bidrag ska kunna lämnas för att 

komplettera de fasta funktionerna, även om kompletteringen inte är 

fastmonterad i byggnaden. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och 

funktionell koppling till den fasta funktionen. Ett exempel på en sådan 

komplettering är en handsändare till en dörrautomatik, där en handsändare

¬
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är en förutsättning för att sökanden ska kunna använda dörrautomatiken. Ett 

annat exempel är en spisvakt, som kan vara en förutsättning för att den 

enskilde ska kunna använda sin spis på ett tryggt och. säkert vis (se prop. 

2017/18:80 s. 27).

Av underlaget i målet framkommer att ett elrullstolsgarage avses att placeras 

på en iordningställd plats på gården. Mari-Ann Mellegård Vessman anför att 

kommunen har tillgång till elrullstolsgarage som lätt kan förflyttas till 

hennes boende. Mari-Ann Mellegård Vessman har även hänvisat till 7 § 

lagen om bostadsanpassningsbidrag vilket avser bostadsanpassning i syfte 

att bl.a. göra det möjligt för sökanden att utöva hobbyverksamhet i hemmet. 

Det har inte framkommit i målet att en sådan åtgärd som Mari-Ann 

Mellegård Vessman ansökt om tillgodoser hennes behov av att utöva 

hobbyverksamhet i hemmet.

Förvaltningsrätten bedömer att ett elrullstolsgarage av den typ som är 

aktuell i målet är förhållandevis lätt att flytta och troligtvis skulle tas med 

vid flytt. Det har inte i målet framkommit att elrullstolsgaraget har en tydlig 

fysisk och funktionell koppling till en fast funktion. Därmed anser r 

förvaltningsrätten att ett elrullstolsgarage utgör ett sådant löst inventarium 

for vilket bostadsanpassningsbidrag inte lämnas. Överklagandet ska därför 

avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Carina Gester 

Tf. rådman

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Sofia Andreasson.
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 § XX KS/2021:395 

Kommungemensam internkontrollplan 2022
lnternkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter 
(riskbedömning): 
- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner 
och inte funnit behov att genomföra någon förändring i planen för de kommungemensamma 
internkontrollmomenten. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 120/2021
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta internkontrollplan för 
2022 enligt bilaga. 

______________________
Delges:
Alla nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten
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Kommunstyrelsen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan kommungemensam 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2022 enligt bilaga.

Ärendet

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas

verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter

(riskbedömning):

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner

och inte funnit behov att genomföra någon förändring i planen för de

kommungemensamma internkontrollmomenten. Internkontrollerna relevanta och

återspeglar förvaltningarnas ansvarsområden. Varje nämnd beslutar utöver dessa

kommungemensamma internkontroller om förvaltningsspecifika internkontroller utifrån

riskbedömning på förvaltningen.

Förslag till förändring av kontrollplanen

Utifrån riskbedömningen på internkontrollerna bedöms kontrollerna från föregående år
kvarstå till kommande budgetår.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Bilagor

Förslag  förändring Kommungemensam internkontrollplan 2022

Delges

Nämnderna



KOMMUNGEMENSAM INTERNKONTROLLPLAN 2022

Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av

säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för
kontroll

Utföres av Rapporteras
till

Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärdering

Direktupphandling Kontroll att dokumentation finns för
direktupphandlingar. Kontrolleras på
inköp/nya avtal där summan
överstiger gränsen för upphandling.

Stickprov 1 ggr/år Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Systematiskt
arbetsmiljö-
arbete (SAM)

Kontroll av att förvaltningen fått in
SAM-blankett från samtliga enheter

Genomgång av
inskickade SAM-
blanketter 1 ggr/år

November Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

Uppdatering av
kommunens externa
hemsida

Kontroll av att korrekt information
ligger på kommunens externa
hemsida. Varje verksamhet
kontrollerar sitt område för att inte
felaktig hantering ska ske

Stickprov
2 ggr/år

Juni
November

Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Verkställighet av
beslut

Uppföljning av att nämndens beslut
har verkställts.

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Oktober

Förvaltnings-
chef

Mindre
sannolik (2)/
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

Intäkts- och
bidragsflöden

Kontroll att förvaltningen har tagit
ställning till möjligheten att söka
Vissa statsbidrag och Riktade
statsbidrag

Genomgång av
aktuella SKL- listor.
Ange "sökt" eller
"inte sökt pga…”

Maj
Nov

Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna.

Sannolikhet:

Osannolik = 1

Mindre sannolik = 2

Möjlig = 3

Sannolik = 4

Konsekvens:

Försumbar konsekvens = 1

Lindrig konsekvens = 2

Kännbar konsekvens = 3

Allvarlig konsekvens = 4

Riskvärdering:

Mycket låg risk = 1-2

Låg risk = 3-4

Medelrisk = 5-9

Hög risk = 10-16

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
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 § XX KS/2021:358 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella 
program i gymnasieskolan 2022
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg 

(inklusive programprislista 2022) ska vara fattade före 15 december 2021. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 113/2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prislistan för gymnasieskolan i 
Stockholmsregionen 2022 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent av 
programpengen. 

______________________

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Storsthlm
Akten
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Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN § 62 Dnr. BUN/2021:14

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för
nationella program i gymnasieskolan 2022
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom
Storsthlm anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna
efter förslag från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser
och strukturtillägg (inklusive programprislista 2022) ska vara fattade före 15 december
2021. Förslaget i sin helhet lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta prislistan
för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 baserat på en genomsnittlig uppräkning
om 1,5 procent av programpengen.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

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

Barn- och utbildningsnämnden

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för

nationella program i gymnasieskolan 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta prislistan för
gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,5
procent av programpengen.

Ärendet

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag från
Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg
(inklusive programprislista 2022) ska vara fattade före 15 december 2021. Förslaget i sin helhet
lämnas i tjänsteskrivelsen som bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

-Ny föreslagen genomsnittlig uppräkning av programpengen är 1,5 %.
De nationella programmen föreslås räknas upp med i genomsnitt 1,5 %. Några yrkesprogram,
däribland barn-och fritidsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet, föreslås
räknas upp med 3 %.

-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägg är 1,5 %
Förvaltningen budgeterar strukturtillägg utefter utfall för närmast föregående år. Strukturtillägg
betalas ut i februari och oktober. Strukturtillägg utgår från alla elevers individuella meritvärden
från årskurs 9 och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Meritvärdet från
årskurs nio utgör grund för beräkning även för gymnasieelever i årskurs två och tre.

-Förändring i prislistan för mindre undervisningsgrupper
Det tidigare gemensamt fastställda enhetspriset och principerna för mindre
undervisningsgrupper med specialpedagogisk verksamhet tas bort från prislistan. Istället
hänvisas huvudmän att träffa överenskommelser om tilläggsbelopp utifrån elevens individuella
behov.
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Sammanfattning ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har i föreslagen ramfördelning inför 2022 räknat med en ramökning motsvarande
2,3% för gymnasieverksamheten vilket täcker den genomsnittliga programökningen om 1,5%.
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Samverkansavtalet utgör grunden  
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga 
kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit.  

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och 
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett 
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för 
elevens utbildning.  

Prislistans uppbyggnad  
Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka 
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt 
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i programpengen utan 
faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.  

Årlig uppräkning görs på dessa sju olika kostnadsslag baserat på kostnadsutveckling 
definierad av givna index som hämtas från SCB. Kostnadsökningarna appliceras 
därefter på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är lärarlöner, övriga 
löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Avslutningsvis görs en politisk 
bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska 
prioriteringar.  

Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av 
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse.  

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att 
kostnadsslag har olika andel/vikt inom respektive program. Det innebär att pengen för 
vissa program ökar mer och andra mindre.  

Strukturtillägg infördes VT 2015  
Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov.  

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett 
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor 
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och 
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det 
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Det 
är rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör vidtas.  

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 procent av den 
samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan 
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns 
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.  

Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 
200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med 
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antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm 
hemsida. 

Belopp för strukturtillägget under 2022 
 

Meritvärdesintervall  Belopp kalenderår 2022 (kr)  Belopp per termin 2022 (kr)  
 

0 – saknar meritvärde  7 456      3 728     

1 – 79  10 526      5 263     

80 – 119  10 526      5 263     

120 – 159  9 212      4 606     

160 – 199  5 922      2 961     

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

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

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående 
skola 
För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma 
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.  

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex 
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun) 

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) 
och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag 
ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven 
går. 
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Elev folkbokförd i Storsthlms samverkansområde och går i 
kommunal skola (eller regiondriven skola) utanför 
samverkansområdet  
Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) utanför 
samverkansområdet.  Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som 
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, 
ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.  

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
regiondriven) utanför vårt samverkansområde. Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka 
som går i kommunal skola belägen i Åre kommun. 

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via 
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett 
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen 
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in 
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är 
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.  

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
kommunal skola inom Storsthlms samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) inom 
Storsthlms samverkansområde.  

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden.  

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är 
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid 
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om 
ersättning motsvarande samverkansområdets strukturtillägg skall följa med eleven.  

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.  

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka 
elever som går i skola inom samverkansområdet. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning 
för detta.  
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Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
fristående skola inom Storsthlms samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.  

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.  

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som 
går i skola inom samverkansområdet. 

Priser beslutade av Skolverket m.fl.  
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. 
Skolindex för 2022 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2021. För 
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. 
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2021 och rikspris i 
slutet av januari 2022. Riksprislistan avser priser inklusive moms. 

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV)  
Ersättningen för IMV utgår från det programpris som finns för det nationella program 
som det programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 §§ för kommunala 
skolor samt 17 kap 35-36 §§ för fristående anordnare).  

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman 
för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet 
som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 100 kronor per elev och ämne 17 kap. 
16 § skollagen.  

Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. 
Prislista för IMV är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de 
nationella program som IMV riktar sig till.  

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda inom Storsthlms 
samverkansområde och som går i skola inom samverkansområdet samt vid fristående 
gymnasieskolor.  

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så 
ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i 
samverkan).  

För elever, folkbokförda inom samverkansområdet, som är andrahandsmottagna i 
kommunal skola utanför Storsthlms samverkansområde ska denna prislista användas 
vid jämförelse med anordnarens pris.  
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet 
Program och inriktning  Pris 2022 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 85 834 

Fritid- och hälsa (BFFRI) 85 834 

Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA) 85 834 

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

117 578 

Husbyggnad (BAHUS) 117 578 

Mark och anläggning (BAMAR) 117 578 

Måleri (BAMAL) 117 578 

Plåtslageri (BAPLA) 117 578 

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3 – eget pris 220 807 

Ekonomiprogrammet (EK) 80 258 

Ekonomi (EKEKO) 80 258 

Juridik (EKJUR) 80 258 

El- och energiprogrammet (EE) 112 446 

Automation (EEAUT) 112 446 

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 112 446 

Elteknik (EEELT) 112 446 

Energiteknik (EEENE) – eget pris 119 403 

Estetiska programmet (ES) 109 370 

Bild och formgivning (ESBIL) 109 370 

Dans (ESDAN) 109 370 

Teater (ESTEA) 109 370 

Estetik och media (ESEST) – eget pris 113 709 

Musik (ESMUS) – eget pris 127 371 
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Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

137 702 

Karosseri och lackering (FTKAR) 137 702 

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 137 702 

Personbil (FTPER) 137 702 

Transport (FTTRA) –åk 2 och 3 – eget pris 208 231 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 89 798 

Administrativ service (HAADM) 89 798 

Handel och service (HAHAN) 89 798 

Hantverksprogrammet (HV) 109 936 

Finsnickeri (HVFIN) 109 936 

Florist (HVFLO) 109 936 

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (HVFRS) 109 936 

Textil design (HVTEX) 109 936 

Övriga hantverk (Skolverket har koder) 109 936 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 90 075 

Hotell- och turismprogrammet (HTHUT) 90 075 

Humanistiska programmet (HU) 80 572 

Kultur (HUKUL) 80 572 

Språk (HUSPR) 80 572 

Industritekniska programmet (IN) 145 100 

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 145 100 

Processteknik (INPRO) 145 100 

Produkt och maskinteknik (INPRK) 145 100 

Svetsteknik (INSVE) 145 100 
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Naturbruksprogrammet (NB) 169 115 

Djurvård (NBDJR) 169 115 

Lantbruk (NBLAN) – eget pris 209 650 

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

 

Skogsbruk (NBSKG) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Hästhållning (NBHAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Naturturism (NBNAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Naturvetenskapliga programmet (NA) 88 793 

Naturvetenskap (NANAT) 88 793 

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 88 793 

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 130 375 

Bageri och konditor (RLBAG) 130 375 

Kök och servering (RLKOK) 130 375 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

80 081 

Beteendevetenskap (SABET) 80 081 

Samhällsvetenskap (SASAM) 80 081 

Medier, info och kommunikation (SAMED) - åk 2 och 3 – eget pris 95 417 

Teknikprogrammet (TE) 92 897 

Design och produktutveckling (TEDES) 92 897 

Informations- och medieteknik 92 897 

Produktionsteknik (TEPRO) 92 897 

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 92 897 

Teknikvetenskap (TETEK) 92 897 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 113 784 
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Fastighet (VFFAS) 113 784 

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) 113 784 

VVS (VFVVS) 113 784 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 90 144 

Inga nationella inriktningar  

 

Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper  
Under perioden från och med prislistan 2020 till 2021 fanns ett fastställt pris för elever 
som är antagna till ett nationellt program inom samverkansområdet och har behov av 
att gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk 
verksamhet. Det gemensamma priset är från och med prislistan 2022 borttagen och 
ersätts av hemkommun efter överenskommelse om tilläggsbelopp utifrån elevens 
individuella behov. 
 
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt 
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt 
för elever i klass med hörselanpassning 
Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och elever i klass med 
hörselanpassning.  

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
 

2022 

Rör ett stort antal godkända utbildningar 
 

 

Tilläggsersättning Lagidrott 
 

17 872 

Tilläggsersättning Individuell idrott 21 447 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2022 

Ersättning kr/elev/läsår 8 841 

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

2022 

Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium 351 071 
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Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium 350 702 

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra 
gymnasium 

313 491 

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra 
gymnasium 

313 491 

Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 314 251 

Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium 369 013 

El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 452 208 

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

Program Pris 2022 

Samhällsvetenskapsprogrammet 81 735 

Ekonomiprogrammet 81 735 

Humanistiska programmet 81 735 

Handels- och administrationsprogrammet 93 387 

Hotell- och turismprogrammet 93 387 

Naturvetenskapliga programmet 89 697 

Barn- och fritidsprogrammet 89 081 

Teknikprogrammet 94 753 

Vård -och omsorgsprogrammet 93 387 

Estetiska programmet 111 260 

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 133 316 
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Bygg-och anläggningsprogrammet 121 266 

VVS- och fastighetsprogrammet 117 376 

Hantverksprogrammet 113 098 

El- och energiprogrammet 115 538 

Fordons- och transportprogrammet 141 287 

Naturbruksprogrammet 172 075 

Industriprogrammet 147 856 

 
 
OBS! Uppdateras under hösten/vintern 2021/22 
Priser 2021 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 
(yrkesdansare).  
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2021 års skolindex. Skolindex för 2021 
är x,xxxx. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2021 års pris (inkl 
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2021. 

Program och inriktning Pris 2022 

Estetiska programmet (ES)  

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS)   

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S)   

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK1+ÅK2  

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK3  

Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris    

Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)  

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)  

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S)   

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)  

Örjanskolan (ESWALVE)   
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Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK1  

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK2 och ÅK3  

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK1  

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK2 och ÅK3  

Fordons- och transportprogrammet (FT)  

Sjömansskolan Långholmen (SX)  

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)   

Industritekniska programmet (IN)  

Teknik och servicegymnasiet (INDRI00R)   

Naturbruksprogrammet (NB)  

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)   

Naturvetenskapliga programmet (NA)  

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)  

Örjanskolan i Järna (NAWALVE)  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK3  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1+ ÅK2  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK3  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK1+ ÅK2  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK3  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ ÅK2  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK3     

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1+ ÅK2  
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Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK3  

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)   

Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)  

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (NADESVE)  

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE) ÅK3  

Täby – Åva Gymnasium (NANASVE)   

Lycée Français (Riksprislistan)  

Tyska skolan (Riksprislistan)  

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK3  

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1+ÅK2   

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK3  

Kulturama (NANASVE) ÅK1+ÅK2  

Kulturama (NANASVE) ÅK3  

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE)   

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK3  

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK3  

Teknikprogrammet (TE)  

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)   

Nacka gymnasium (TEINFVE)  

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

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)   

Stockholm –Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE)  

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (SADESVE)  

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)   

Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)  

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK1+ÅK2  

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK3  

Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE)  

Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE)  

Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)  

Psykologigymnasiet (SABETVE)   

Lycée Français (Riksprislistan)  

Tyska skolan (Riksprislistan)  

Kristofferskolan (SAWALVE)   

Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)  

Ekonomiprogrammet (EK)  

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)  

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)   

Flygteknikutbildningen (FX)  

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)  
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                             5
 § XX KS/2021:378 

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
schakttillstånd och trafikanordningsplaner
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att taxor och avgifter för markupplåtelser, 
schakttillstånd och trafikanordningsplaner revideras. Kommunens taxor för markupplåtelser 
har inte uppdaterats sedan 2010. Den huvudsakliga förändringen jämfört med tidigare taxor 
är att taxa tillskapas för fler ändamål som tidigare saknat taxa samt att taxorna höjs för att 
spegla utvecklingen av taxor i närliggande kommuner. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 17 
november 2021, där utskottet beslutade att föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att: 

1."Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner" med dnr KS/2021:378, från och med 1 januari 2022 ersätter 
nuvarande taxa för upplåtelse av allmän plats från 2010-02-25 § 9.

2."Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner" årligen ska regleras med en uppräkning enligt "Prisindex för 
kommunal verksamhet" (PKV).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 127/2021
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att "Taxor och avgifter för 
upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner" med dnr 
KS/2021:378, från och med 1 januari 2022 ersätter nuvarande taxa för upplåtelse av allmän 
plats från 2010-02-25 § 9.

2.Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att "Taxor och avgifter för 
upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner" årligen ska 
regleras med en uppräkning enligt "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV).

______________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatuingenjör/trafikplanerare

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt
schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att “Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig
plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” med dnr KS/2021:378, från
och med 1 januari 2022 ersätter nuvarande taxa för upplåtelse av allmän plats
från 2010-02-25 § 9.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att “Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig
plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” årligen ska regleras med
en uppräkning enligt “Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV).

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att taxor och avgifter för
markupplåtelser, schakttillstånd och trafikanordningsplaner revideras. Kommunens taxor
för markupplåtelser har inte uppdaterats sedan 2010. Den huvudsakliga förändringen
jämfört med tidigare taxor är att taxa tillskapas för fler ändamål som tidigare saknat taxa
samt att taxorna höjs för att spegla utvecklingen av taxor i närliggande kommuner.

Ärendet
Taxa för upplåtelse av allmän plats
Salems kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en skälig avgift, med
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, för upplåtelser på offentlig plats som förvaltas av
kommunen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, byggupplag,
reklamskyltar, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats.
Avgiften ska enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
Kommunen har ett väghållaransvar för kommunala gator vilket innebär ansvar och
skyldighet att hålla gatunätet framkomligt och trafiksäkert. Årligen inkommer ett flertal
ansökningar till förvaltningen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned, lägga
om, underhålla eller reparera ledningar. Schakttillstånden regleras inte i lag, utan varje
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kommun beslutar i egenskap av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta
grävning i kommunens mark. För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid
tillståndsgivning av ansökningar för att upplåta kommunens mark, bevilja grävtillstånd
och granska trafikanordningsplaner, samt uppföljning av de samma, föreslås att den
sökande ska betala en avgift. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan
kommunen utfärda viten.

Förslag till ny taxa
År 2010 beslutade kommunfullmäktige senast om taxor för upplåtelse av offentlig plats.
Nivåerna på kommunala taxor bör ses över kontinuerligt för att spegla utvecklingen på
taxor i närliggande kommuner. Vad gäller taxan för markupplåtelser finns även anledning
att komplettera nuvarande taxa för markupplåtelser så att fler användningsområden
omfattas av taxan.

Förvaltningen har därför tagit fram en uppdaterad taxa för upplåtelse av offentlig plats,
samt schakt och trafikanordningsplaner för kommunfullmäktige att anta. Vid
framtagandet av förslaget till de nya taxorna har en jämförelse gjorts mot närliggande
kommuners nivåer på taxor och vilka användningsområden som omfattas av dessa. En
jämförelse av avgifterna i Salems kommun med andra kommuner redovisas i bilaga 2
tillhörande ärendet. Av jämförelsen framgår att Salems kommun har relativt låga avgifter.
Salems kommuns målsättning är att få en enkel och konsekvent prissättning för både
medborgare och handläggare.

Avgiftsbeloppen föreslås justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.

Förvaltningens förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att “Taxor och avgifter för upplåtelse
av offentlig plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” för Salems kommun
antas. Nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef

Bilagor

1. Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och
trafikanordningsplaner’

2. Jämförelse andra kommuner

Delges

Kommunstyrelsen
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1. Inledning

1.1 Taxa och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, med mera.

Enligt Ordningslagen 1 kap. 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, torg, parker och
andra platser redovisade som allmän platsmark i detaljplan. En offentlig plats inom
detaljplanelagt område får endast användas på ett sätt som stämmer överens med det ändamål
som platsen har upplåtits för. För att använda platsen på annat sätt krävs tillstånd från
polismyndigheten. Det krävs även tillstånd från berörd fastighetsägare.

När marken förvaltas av kommunen yttrar sig kommunen i ärendet enligt Ordningslagen 3 kap.
2 §. Tillstånd från polismyndigheten behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd krävs dock
alltid av fastighetsägaren.

För att kommunen ska ha möjlighet att ta ut avgift för upplåtelsen krävs att kommunfullmäktige
har beslutat om en taxa som innehåller grunderna för hur avgiften ska beräknas enligt
Avgiftslagen 1 kap. 1 §.

1.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden rörande lednings- och
grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning. Lednings- och
grävarbeten är omfattande och innebär att till exempel gator och vägar grävs upp och sedan
återställs. Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan
(TA-plan) som ska granskas av kommunen.

För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av dessa - ska den sökande betala en avgift beslutad
av kommunfullmäktige.

Att ta ut en kostnad för att täcka självkostnaden för kommunernas tjänster har stöd i
Kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5–6 §§. I de fall sökanden av TA-plan och/eller schakttillstånd
brister i säkerhet eller inte följer villkor i tillstånd ska kommunen ha möjlighet att utfärda vite.
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2. Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

2.1 Allmänna bestämmelser för upplåtelse på offentlig plats

● Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.

● För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk
Insamlingskontroll (SFI) tas heller ingen avgift ut.

● Avgifter för upplåtelse av offentlig plats är momsbefriade, med undantag av upplåtelser för
reklamändamål. Skulle reglerna om moms ändras ska avgiften justeras med hänsyn till
detta.

● Tillståndshavaren ansvarar för att söka de ytterligare tillstånd som kan krävas för
upplåtelsen, till exempel bygglov, trafikanordningsplan m.m.

● Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade före upplåtelsen.

● Finns flera sökanden för samma plats väljer kommunen, genom sin vetorätt i Ordningslag
(1993:1617), vilken sökande som ska få tillståndet. Under tiden som en pågående
upplåtelse av offentlig plats löper behandlas inga nya ansökningar som avser samma plats.

● För upplåtelser som inte omfattas av tabellen nedan ska avgift utgå i enlighet med vad som
gäller för närmast likvärdiga ändamål.

● Elanslutning ingår inte i upplåtelserna och är inget kommunen tillhandahåller.

● Övriga villkor för upplåtelsen framgår i tillståndsbeviset för upplåtelsen.

● Utöver ovan nämnda lagar och bestämmelser ska också, vid varje tillfälle Lokala
ordningsföreskrifter för Salems kommun, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-12,
uppfyllas.

2.2 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats
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Tabell nedan visar vilken avgift Salems kommun tar ut för respektive ändamål vid upplåtelse av
offentlig platsmark.

Ändamål Avgift Kommentar

Försäljning

Fast försäljningsplats 3000 kr/månad Försäljningsperioden varar minst 1
månad.

Tillfällig försäljningsplats 300 kr/dag

Foodtruck 4000 kr/månad
400 kr/dag

1 plats finns på Rönninge torg.
Övriga platser diskuteras med
gatuenheten. Separata riktlinjer för
foodtrucks finns på kommunens
hemsida.

Uteservering 50 kr/m2 och månad

Julgransförsäljning 300 kr/dag

Marknad (med huvudsyftet
försäljning) eller liknande

max 3000 kvm: 1 500
kr/dygn
mer än 3000 kvm: 3 000
kr/dygn

Evenemang

Evenemang, konsert, tävling
eller liknande

max 3000 kvm: 1 500
kr/dygn
mer än 3000 kvm: 3 000
kr/dygn

Cirkus, tivoli 3000 kr/dag

Reklam Observera att moms tillkommer för
reklam och annonsering.

För reklamskyltar där intäkterna går
till ideella föreningar tas ingen avgift
ut.

Tillfällig reklam 100 kr/månad Affischer, gatupratare m.m.

Fast reklamskylt av enkel
karaktär (ej digital/rörlig)

1000 kr/kvm reklamyta/år Stor restriktivitet ska gälla vid
tillstyrkan.
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Rörlig och/eller belyst fast
reklamskylt

2000 kr/kvm reklamyta/år Stor restriktivitet ska gälla vid
tillstyrkan.

Byggändamål

Byggarbetsplats, etablering 30 kr/m2 och månad En byggetablering är i regel ett
inhägnat arbetsområde som kan
innehålla olika delkomponenter, till
exempel bod, container,
byggnadsställning och/eller upplag.

Fristående container, upplag
eller liknande

30 kr/m2 och månad Avser ett eller flera föremål som inte
utgör ett inhägnat
etableringsområde.
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3. Taxa för handläggning av schakttillstånd och
trafikanordningsplan (TA-plan)

3.1 Allmänna beställer för schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

● Indexreglering - Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte. Kommunstyrelsens tekniska
utskott får varje kalenderår besluta att justera denna fastställda taxa med en uppräkning enligt
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner och
regioner (SKR)

● Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till Salems kommun
senast 15 arbetsdagar innan angivet startdatum i ansökan. För sent inkommen ansökan kan i
mån av tid handläggas.

● Vid ansökan om schakttillstånd i gata, GC-väg eller om den på annat sätt påverkar säkerheten
för vägtrafik eller gång- och cykeltrafik, ska alltid en TA-plan upprättas som ett separat ärende.

● Generella schakttillstånd och TA-planer kan utfärdas till av kommunen anlitade entreprenörer
med t ex ramavtal eller driftavtal.

● Arbeten får inte påbörjas förrän schakttillståndet och/eller TA-planen är godkänd, under
arbetets gång ska dessa finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

● Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen
trafikanordningsplan.

● Föreskrifter för schaktarbeten inom Salems kommun ska följas, dessa hittas på Salems
kommuns hemsida.

● Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

● Utöver ovan nämnda lagar och bestämmelser ska också, vid varje tillfälle Lokala ordningsföreskrifter för
Salems kommun, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-12, uppfyllas.
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3.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Typ av avgift Avgift (exkl. moms) Övrigt

Handläggning av ansökan om
trafikanordningsplan

1500 kr

Handläggning av ansökan om
schakttillstånd

1500 kr

Generell TA-plan 5000 kr/år

Viten Avgift (exkl. moms) Övrigt

När arbete påbörjats utan
ansökan eller när godkänd
ansökan om schakttillstånd
saknas

15 000 kr

När arbete påbörjats utan
ansökan eller när godkänd
ansökan om
trafikanordningsplan saknas

15 000 kr

Grundläggande vägmärken
saknas eller är bristfälliga
gentemot godkänd
trafikanordningsplan

10 000 kr

Grundläggande fysisk
avstängning saknas eller är
bristfällig gentemot godkänd
trafikanordningsplan

10 000 kr

Enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga gentemot godkänt
tillstånd

5000 kr

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

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



OBS. Vilka kategorier av 
upplåtelseändamål 
kommunerna har skiljer sig 
åt. detta är en 
sammanställning över de 
ändamål som förvaltningen 
anser förekommer ofta i 
Salem.

Salem 
nuvarande 
(2010)

Salem 
föreslagen Botkyrka (uppräknad 2020) Huddinge (2021) Österåker (2021) Sigtuna (ej datum) Vallentuna (2020)

Upplåtelseändamål

Försäljning

Fast försäljningsplats 600 kr/mån 3000 kr/mån 

(<10 kvm= 37 350 kr/år
10 – 20 kvm= 53 358 kr/år
>20 kvm= 69 365 kr/år
(gäller permanent byggnad)

170 kr/m2/månad
(gäller permanent placering)

Mer än 15 m2: 500 kr/dag, 
3500 kr/mån, 43 000 kr/år
Mindre än 15 m2: 250 kr/dag, 
1750 kr/mån, 21 500 kr/år

Torgplats: 1 500 
kr/mån
Centrala Sigtuna: 3 
000 kr/mån

Max 12 m2:
250 kr/dag (el ingår inte)
3 000 kr/månad
12 000 kr/år

Tillfällig försäljningsplats 300 kr/dag 300 kr/dag 213 kr/dag

240 kr/m2/månad
För upplåtelse för kortare tid 
än en månad uppgår avgiften
till 8 kr/m2 och dag.

Mer än 15 m2: 500 kr/dag, 
3500 kr/mån, 43 000 kr/år
Mindre än 15 m2: 250 kr/dag, 
1750 kr/mån, 21 500 kr/år

Torgplats: 300 kr/dag 
Centrala Sigtuna: 
500 kr/dag

Max 12 m2:
250 kr/dag (el ingår inte)
3 000 kr/månad
12 000 kr/år

Foodtruck

4000 kr/månad 
eller 400 kr/dag
Beslutad 2020

4000 kr/månad 
eller 400 kr/dag

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

Nyttoparkeringstillstånd 10 
000 kr/halvår

Mer än 15 m2: 500 kr/dag, 
3500 kr/mån, 43 000 kr/år
Mindre än 15 m2: 250 kr/dag, 
1750 kr/mån, 21 500 kr/år -

3000 kr/månad
20 000kr/år

Uteservering 1 kr/m2/dag 50 kr/m2/månad 374 kr/kvm/år 110 kr/m2/månad 155 kr/m2/halvår

250 kr/ m²/säsong

Centrala Sigtuna:

500 kr/ m²/säsong 250 kr/kvm och säsong/år

Julgransförsäljning
200 kr/dag
1000 kr/vecka 300 kr/dag

1067 kr/försäljningsperiod (1 
mån) 3 kr/m2/dag dock lägst 600 kr 1200 kr/påbörjad vecka 1 500 kr/plats/säsong

300 kr/dag
1800 kr/vecka

Marknad (med huvudsyftet 
försäljning) eller liknande -

max 3000 kvm :1 
500 kr/dygn
mer än 3000 kvm: 
3 000 kr/dygn

Möbleringsyta: 16 kr/kvm och dag 
Evenemang: 2668 kr
maxavgift/dag - 2550 kr/dag

Max 12 m2: 
8000 kr/plats/år
Centrala sigtuna: 16 
000 kr/plats/år

Mer än 12 m2: 
20 000 kr/plats/år
Centrala Sigtuna: 40 
000 kr/plats/år -

Evenemang

Evenemang, konsert, tävling 
eller liknande -

max 3000 kvm: 1 
500 kr/dygn
mer än 3000 kvm: 
3 000 kr/dygn

Evenemang utan avgift: 0 kr
Evenemang med lokal 
anknytning: 534 kr/tillfälle
Evenemang med avgift: 
Möbleringsyta: 16 kr/kvm och dag
Evenemang: 2668 kr 
maxavgift/dag

Avgiftsbelagda evenemang:
3 kr/ m2 och dag, dock lägst 
600 kr
Maxavgift 5 000 kr/dag 2550 kr/dag

Max 12 m2: 
800 kr/plats/år
Centrala sigtuna: 16 
000 kr/plats/år

Mer än 12 m2: 
20 000 kr/plats/år
Centrala Sigtuna: 40 
000 kr/plats/år

Avgift och villkor för
upplåtelsen regleras i
avtal med ledning av
taxan i övrigt.

Cirkus, tivoli 1500 kr/dag 3000 kr/dag

Möbleringsyta: 16 kr/kvm och dag 
Evenemang: 2668 kr
maxavgift/dag 3 500 kr/dag 2550 kr/dag 3000 kr/dag

2 500 kr/första dygnet
1 500 kr/efterföljande dygn 

Reklam

Tillfällig reklam - 100 kr/månad

För mindre skyltyta än 15 
kvm/tillstånd = ingen avgift 
För större skyltyta än 15 kvm/ 
tillstånd = 854kr/kvm skyltyta och 
år + moms

- -
1 500 kr/ m² 
reklamyta/år -

Fast reklamskylt av enkel 
karaktär -

1000 kr/kvm 
reklamyta/år

854 kr/kvm skyltyta och år
+ moms

1 100 kr/m2 affischyta och
år

810-1470 kr/m2/halvår 
beroende på zon

1 500 kr/ m² 
reklamyta/år

1 000 kr/kvm skyltyta och år (ej 
belyst) 

Rörlig och/eller belyst fast 
reklamskylt -

2000 kr/kvm 
reklamyta/år

854 kr/kvm skyltyta och år
+ moms 3 000 kr/m2 affischyta och år

1400-2550 kr/m2/halvår 
beroende på zon

1 500 kr/ m² 
reklamyta/år

2 000 kr/kvm skyltyta och år 
(belyst)

Byggändamål

Byggarbetsplats, etablering 30 kr/m2/månad 30 kr/m2/månad

Inhägnat område: 640 kr/kvm/år
Byggställning/byggnad upp till 6 
mån: 1067 kr/byggnad
Dock lägst 1067 kr/tillfälle 50 kr/m2/månad 530 kr/m2/år 40 kr/ m²/månad 22 kr/kvm och månad

Fristående Container, upplag 
eller liknande 30 kr/m2/månad 30 kr/m2/månad

Upp till 15 dagar: 107 kr/dag och 
föremål
Från 15 dagar: 640 kr/kvm och år 50 kr/m2 och månad 930 kr/m2/år (container)

400 kr för första 
dygnet, 100 kr för 
varje tillkommande 
dygn 300 kr/vecka

Schakttillstånd och TA-
planer

Handläggning av ansökan 
om trafikanordningsplan 1 000kr 1 500kr

1500 kr/ansökan sedan 150 
kr/dygn 1500 kr, dagtaxa 150 kr/dygn 1 700kr

2000 kr (inklusive 1:a 
veckan) därefter 
1000 kr/veckan
Max 6000 kr 1 500kr

Handläggning av ansökan 
om schakttillstånd 1 000kr 1 500kr

1500 kr/ansökan sedan 100 
kr/dygn 1500 kr, dagtaxa 100 kr/dygn 1 700kr

2000 kr (inklusive 1:a 
veckan) därefter 
1000 kr/veckan
Max 6000 kr 1 500kr

Generell TA-plan - 5000 kr/år - - 6 400kr
Beslut i särskild 
ordning 5000 kr/år

Viten
Botkyrka kommun har även fler 
kategorier för viten

När arbete utförts utan 
ansökan eller när godkänd 
ansökan om
schakttillstånd saknas - 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr

10 000 kr första dagen sedan 
5000 kr/dag

3000 kr (första 
dygnet) 2000 kr (per 
påbörjat dygn)

2 000 kr första dygnet därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

När arbete påbörjats utan 
ansökan eller när godkänd 
ansökan
om Trafikanordningsplan 
saknas - 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr

20 000 kr första dagen sedan 
5 000 kr/dag

3000 kr (första 
dygnet) 2000 kr (per 
påbörjat dygn)

2 000 kr första dygnet därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

Grundläggande vägmärken 
saknas eller är bristfälliga 
gentemot godkänd 
trafikanordningsplan - 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 - 20 000 kr

3000 kr (första 
dygnet) 2000 kr (per 
påbörjat dygn)

2 000 kr första dygnet, därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

Grundläggande fysisk 
avstängning saknas eller är 
bristfällig gentemot godkänd
trafikanordningsplan - 10 000 kr 10 000 - 20 000 kr 20 000 kr 10 000 - 20 000 kr 10 000 kr

2 000 kr första dygnet, därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

Enstaka detaljer saknas eller 
är bristfälliga gentemot 
godkänt tillstånd - 5 000kr 5000 - 10 000 kr 3 000kr 5 000kr

2000 kr (första 
dygnet) 1000 kr (per 
påbörjat dygn) -
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