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Plats:                              
Murgrönan Salems Centrum 

Sammanträdet kommer att ajourneras för att genomföra val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Regioners kongress 2023. Valet sker som en sluten omröstning bland 
tjänstgörande fullmäktigeledamöter.  

Ärenden: 1 Finansieringsbudget - slutliga mål och budget

2 Nämndmål och kommunövergripande indikatorer på klimatmål

3 Rapportering av krisledningsnämndens protokoll 

4 Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet som ej 
verkställts. 

5 Taxa plan - och bygglagen  

6 Rabatt på bygglov för solceller under år 2023 och 2024

7 Sammanträdesplan 2023 

8 Avfallstaxa 2023 

9 Antagande -Rapport utbyggnad av laddningsstruktur 

10 Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av kommunens bollplaner

11 Avsägelser och fyllnadsval

12 Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Olle Glimvik 
Ordförande
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 § X 
                                                                                                                                 
Finansieringsbudget - slutliga mål och budget

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2023-2025 beslutades av 
fullmäktige 2022-06-16. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen (per februari 2022) för kommunen och uppgifter från 
SKR. 

Enligt budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i november. Syftet är att 
här visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande prioriteringarna ska 
finansieras. Det ska tas fram ett beslut i kommunstyrelsen (i början av november) och 
kommunfullmäktige (i slutet av november) om taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag och 
utjämning samt övriga finansiella poster. En översyn görs av om de ekonomiska 
förutsättningarna har ändrats. I detta skede behövs eventuellt åtgärder vidtas om de 
ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni. 

Den svenska ekonomin är nu svagare än tidigare prognoser. Jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget minskat samt att kostnaderna för 
pensionsskulden har ökat ytterligare med anledning av ökat prisbasbelopp. 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2023:   11,5 miljoner kronor (1,0% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2024:   17,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2025:   18,5 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna (exklusive exploateringar)  för perioden uppgår till 503,5 miljoner kronor. 
Detta innebär en låneskuld exklusive VA och inklusive exploateringar per invånare uppgår till 
ca 30 200 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år 2021 till 
29 750 kronor per invånare. Den nya skolan står fortfarande för en stor del av det totala 
investeringsbeloppet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 4 november 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 98/2022 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget 
avseende år 2023, ekonomisk plan för åren 2024 och 2025 enligt tjänsteskrivelse 
daterat 2022-10-26.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för 
Salems kommun år 2023 enligt förslag i enligt tjänsteskrivelse daterat 2022-10-26 
samt dess bilagor. 

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse 
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för god ekonomisk hushållning:
a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärandemiljö som ger 

barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar 
för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över 
genomsnittet i Stockholms län.

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för 
god ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig 
på Södertörn.

b. Mål nr 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att kommunstyrelsen inte tagit 
ställning till revisorernas budgetanslag för budgetperioden: 693 tkr (2023), 712 tkr 
(2024) och 738 tkr (2025). 

6. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5 procent.

7. Kommunfullmäktige fastställer att indikatorn för Fossilbränslefria fordon flyttas 
från 5a Hållbar miljö till 5b Klimatarbete och att indikatorns mål ökas med 15 
procentenheter, för 2023 innebär det att minst 90 procent av personbilarna är 
fossilbränslefria.

8. Kommunfullmäktige fastställer att samtliga indikatorer för mål 5b Klimatarbete 
ska följas upp av kommunstyrelsen och att samtliga nämnder ska följa upp indikatorn 
Klimat - Andel enheter som källsorterar inom ramen för det övergripande målet för 
Klimatarbete.

9. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2023 till 19:42 kronor per 
skattekrona.

10. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under 
planperioden om likviditeten och resultatet så tillåter. 

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att 
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2023.

12. Kommunfullmäktige beslutar att taxeförändringar för VA avseende år 2023 och 
framåt ska omprövas under våren 2023 utifrån bokslut 2022 samt SYVAB:s förslag till 
nya taxehöjningar. 

13. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med 
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 274,3 

miljoner kronor under perioden 2023-2025. 
b. Upptagande av nya lån med 225 miljoner kronor under planperioden, varav 

200 miljoner kronor under år 2023 och 116 miljoner kronor under år 2025 
samt en planerad amortering om 91 miljoner kronor för år 2024.

14. K
ommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att göra 
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en genomgripande verksamhetsöversyn som återrapporteras kommunstyrelsen 
löpande samt i samband med budgetarbetet 2024-2026. 

______________________
Delges 
Samtliga nämnder
Ekonomikontoret 
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……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 98 KS/2022:5

Finansieringsbudget - slutliga mål och budget

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2023-2025 beslutades av 
fullmäktige 2022-06-16. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen (per februari 2022) för kommunen och uppgifter från 
SKR. 

Enligt budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i november. Syftet är att 
här visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande prioriteringarna ska 
finansieras. Det ska tas fram ett beslut i kommunstyrelsen (i början av november) och 
kommunfullmäktige (i slutet av november) om taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag och 
utjämning samt övriga finansiella poster. En översyn görs av om de ekonomiska 
förutsättningarna har ändrats. I detta skede behövs eventuellt åtgärder vidtas om de 
ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni. 

Den svenska ekonomin är nu svagare än tidigare prognoser. Jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget minskat samt att kostnaderna för 
pensionsskulden har ökat ytterligare med anledning av ökat prisbasbelopp. 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2023:   11,5 miljoner kronor (1,0% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2024:   17,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2025:   18,5 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna (exklusive exploateringar)  för perioden uppgår till 503,5 miljoner kronor. 
Detta innebär en låneskuld exklusive VA och inklusive exploateringar per invånare uppgår till 
ca 30 200 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år 2021 till 
29 750 kronor per invånare. Den nya skolan står fortfarande för en stor del av det totala 
investeringsbeloppet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 4 november 2022. 

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget 
avseende år 2023, ekonomisk plan för åren 2024 och 2025 enligt tjänsteskrivelse 
daterat 2022-10-26.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för 
Salems kommun år 2023 enligt förslag i enligt tjänsteskrivelse daterat 2022-10-26 
samt dess bilagor. 

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse 
för god ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger 
barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar 
för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över 
genomsnittet i Stockholms län.

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för 
god ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig 
på Södertörn.

b. Mål nr 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att kommunstyrelsen inte tagit 
ställning till revisorernas budgetanslag för budgetperioden: 693 tkr (2023), 712 tkr 
(2024) och 738 tkr (2025). 

6. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5 procent.

7. Kommunfullmäktige fastställer att indikatorn för Fossilbränslefria fordon flyttas 
från 5a Hållbar miljö till 5b Klimatarbete och att indikatorns mål ökas med 15 
procentenheter, för 2023 innebär det att minst 90 procent av personbilarna är 
fossilbränslefria.

8. Kommunfullmäktige fastställer att samtliga indikatorer för mål 5b Klimatarbete 
ska följas upp av kommunstyrelsen och att samtliga nämnder ska följa upp indikatorn 
Klimat - Andel enheter som källsorterar inom ramen för det övergripande målet för 
Klimatarbete.

9. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2023 till 19:42 kronor per 
skattekrona.

10. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under 
planperioden om likviditeten och resultatet så tillåter. 

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att 
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2023.
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Just. sign.

12. Kommunfullmäktige beslutar att taxeförändringar för VA avseende år 2023 och 
framåt ska omprövas under våren 2023 utifrån bokslut 2022 samt SYVAB:s förslag till 
nya taxehöjningar. 

13. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med 

a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 274,3 miljoner 
kronor under perioden 2023-2025. 

b. Upptagande av nya lån med 225 miljoner kronor under planperioden, varav 200 
miljoner kronor under år 2023 och 116 miljoner kronor under år 2025 samt en 
planerad amortering om 91 miljoner kronor för år 2024.

14. Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
göra en genomgripande verksamhetsöversyn som återrapporteras till 
kommunstyrelsen löpande samt i samband med budgetarbetet 2024-2026. 

Deltar ej i beslut
Arne Närström (S), Björn Wivallius (S), Berit Heidenfors (S) och Anders Klerkefors (R) deltar ej 
i beslutet. 

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Finansieringsbudget - slutlig Mål- och budget samt beslut
om skattesats 2023-2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget
avseende år 2023, ekonomisk plan för åren 2024 och 2025 enligt tjänsteskrivelse
daterat 2022-10-26.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för
Salems kommun år 2023 enligt förslag i enligt tjänsteskrivelse daterat 2022-10-26
samt dess bilagor.

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse
för god ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och
ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för
god ekonomisk hushållning:

a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig
på Södertörn.

b. Mål nr 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

5. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att kommunstyrelsen inte tagit
ställning till revisorernas budgetanslag för budgetperioden: 693 tkr (2023), 712
tkr (2024) och 738 tkr (2025).

6. Mål för resultat av skatter/bidrag ska uppgå till minst 1,5 procent.

7. Kommunfullmäktige fastställer att indikatorn för Fossilbränslefria fordon flyttas
från 5a Hållbar miljö till 5b Klimatarbete och att indikatorns mål ökas med 15
procentenheter, för 2023 innebär det att minst 90 procent av personbilarna är
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fossilbränslefria.

8. Kommunfullmäktige fastställer att samtliga indikatorer för mål 5b Klimatarbete
ska följas upp av kommunstyrelsen och att samtliga nämnder ska följa upp
indikatorn Klimat - Andel enheter som källsorterar inom ramen för det
övergripande målet för Klimatarbete.

9. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2023 till 19:42 kronor per
skattekrona.

10. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under
planperioden om likviditeten och resultatet så tillåter.

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2023.

12. Kommunfullmäktige beslutar att taxeförändringar för VA avseende år 2023 och
framåt ska omprövas under våren 2023 utifrån bokslut 2022 samt SYVAB:s förslag
till nya taxehöjningar.

13. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 274,3

miljoner kronor under perioden 2023-2025.
b. Upptagande av nya lån med 225 miljoner kronor under planperioden,

varav 200 miljoner kronor under år 2023 och 116 miljoner kronor under år
2025 samt en planerad amortering om 91 miljoner kronor för år 2024.

14. Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
göra en genomgripande verksamhetsöversyn som återrapporteras till
kommunstyrelsen löpande samt i samband med budgetarbetet 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2023-2025 beslutades av
fullmäktige 2022-06-16. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag
som grundade sig på befolkningsprognosen (per februari 2022) för kommunen och
uppgifter från SKR.

Enligt budgetprocessen tar fullmäktige ett beslut om finansiering i november. Syftet är att
här visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande prioriteringarna
ska finansieras. Det ska tas fram ett beslut i kommunstyrelsen (i början av november) och
kommunfullmäktige (i slutet av november) om taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag
och utjämning samt övriga finansiella poster. En översyn görs av om de ekonomiska
förutsättningarna har ändrats. I detta skede behövs eventuellt åtgärder vidtas om de
ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni.

Den svenska ekonomin är nu svagare än tidigare prognoser. Jämfört med
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget minskat samt att kostnaderna för
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pensionsskulden har ökat ytterligare med anledning av ökat prisbasbelopp.

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster:
2023:   11,5 miljoner kronor (1,0% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2024:   17,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2025:   18,5 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)

Investeringarna (exklusive exploateringar)  för perioden uppgår till 503,5 miljoner kronor.
Detta innebär en låneskuld exklusive VA och inklusive exploateringar per invånare uppgår
till ca 30 200 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssnittet uppgick år
2021 till 29 750 kronor per invånare. Den nya skolan står fortfarande för en stor del av
det totala investeringsbeloppet.

Bakgrund

Bedömning av samhällsekonomin

(Källa: SKR Cirkulär 22:37 samt MakroNytt 3/2022)

Inflationen är hög och utsikterna framöver är fortsatt hög inflation åtminstone de
närmaste 12 månaderna. Samtidigt har räntorna ökat i och med att centralbankerna har
höjt styrräntorna. Detta innebär att pris- och ränteuppgångarna blir större än vad SKR
tidigare räknat med i sina prognoser. Ekonomin går mot en lågkonjunktur och
prognoserna är att BNP faller under 2023. Antalet sysselsatta kommer att minska och
arbetslösheten beräknas ligga på strax över åtta procent under åren 2023 och 2024.
Förväntan är att konjunkturen stärks först under år 2025.
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Bedömningen är att räntorna som nu går upp kommer att sjunka under år 2023. När det
gäller ökningen av priserna är antagandet att prisökningarna är bestående gällande
många varor och tjänster. Köp av sällanköpsvaror och bostäder har redan bromsat in, då
hushållen behöver lägga sina inkomster på de grundläggande behoven som
boendekostnader och mat.

Antalet sysselsatta som varit på historiskt höga nivåer kommer att falla tillbaka då
efterfrågan på arbetskraft kommer att bli svagare framöver. Antagandet är att företagen
som tidigare haft svårt att anställa försöker behålla personal så långt det är möjligt, vilket
fördröjer nedgången av antalet arbetade timmar något.

Skatteunderlaget

(Källa: SKR cirkulär 22:37)

Skatteunderlaget växer med fyra till fem procent per år även framöver, men vid en

jämförelse mot hur stora prisökningarna förväntas bli under samma tidpunkter kan ses

att prisökningarna är högre.

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre priser på varor och

tjänster, men också på ökade pensionskostnader. Pensionskostnaderna ökar i och med ett

nytt avtal som är dyrare än tidigare avtal. Samtidigt ökar pensionskostnaderna också

beroende på att pensionsskulden värdesäkras med prisbasbeloppet och när

prisbasbeloppet höjs växer kostnaderna för kommunens avsättningar.

Sammantaget innebär detta att skatteunderlaget inte räcker till för att finansiera en

växande kommunal verksamhetsvolym. De ekonomiska utmaningarna blir allt tydligare

inom den kommunala sektorn.

Driftbudget för perioden 2023-2025
Utgångsläget har varit att inte förändra ramarna för nämnderna mellan rambeslutet i juni
och finansieringsbudgeten i november. Särskilt fokus har varit att behålla kommunens
starka finanser på längre sikt, och inte utöka de långsiktiga kostnaderna. Den
budgeterade resultatnivån har justerats ned till 1 procent för budgetåret 2023 med
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anledning av det pressade ekonomiska läget, men behållit nivån 1,5 procent för år 2024
och förstärkt nivån till 1,5 procent från 1,0 procent år 2025. Politiska prioriteringar har
skett för att stärka utvalda områden, framför allt klimat- och miljöfrågor. Skatteintäkterna
beräknas vara drygt 8,5 miljoner kronor högre än vid fullmäktiges beslut i juni avseende
2023, och har förstärkts ännu mer avseende planperiod 2024-2025.

Resultatet exklusive VA och jämförelsestörande poster föreslås till 11,5 miljoner kronor,
vilket innebär ett resultat på 1 procent i förhållande till skatter och bidrag avseende år
2023.

Budgetförslag i jämförelse med fullmäktiges beslut i juni 2022 avseende
budgetåret 2023

(tkr) Juni beslut Förslag Diffns Not

Kommunstyrelsen -73 531 -75 061 -1 530 a)

KS till förfogande (central buffert) -16 247 -10 795 5 452 b)

Teknisk nämnd -72 760 -73 872 -1 112 c)

Bygg- och miljönämnd -5 151 -5 711 -560 d)

Kultur- och fritidsnämnd -16 422 -16 627 -205 e)

Barn- och utbildningsnämnd -508 209 -513 913 -5 704 f)

Socialnämnd -329 657 -334 416 -4 759 g)

Revisionsnämnd -693 -693 0

Summa exkl VA-verksamhet -1 022 670 -1 031 088 -8 418

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 3 900 3 900 0

Pensionskostn. inkl löneskatt etc -28 117 -24 049 4 068

Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg -1 500 -1 500 0

Avskrivningar exkl VA & upplösningar -57 953 -57 193 760

Summa nettokostnader exkl VA -1 106 340 -1 109 930 -3 590

Summa skatter och bidrag 1 140 837 1 149 369 8 532

Finansnetto -17 384 -27 945 -10 561

Resultat exkl VA 17 113 11 494 -5 619

Resultat VA -2 207 -2 762 -555

Resultat inkl VA 14 906 8 732 -6 174

Resultat exkl VA & jämförelsestörande
poster

17 113 11 494 -5 619

Kommentarer till förändringarna mellan fullmäktiges beslut i juni och kommunstyrelsens
förslag inför fullmäktiges beslut i november (tkr):

a) Kommunstyrelsen (ökad ram 1 530 tkr)
Utökningen avser förstärkning av resurser för politisk sekreterare samt ersättning
för högre arbetsgivaravgifter från och med år 2023. En överföring för 120 tkr har
gjorts till teknisk nämnden avseende kostnader för arvoden som från och med år
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2023 ska tillhöra teknisk nämnd.

b) KS till förfogande (minskad ram 5 452 tkr)
Efter minskning av 5 452 tkr finns 10 795 tkr (under KS till förfogande/central
buffert) som är avsedda för en del specificerade och ospecificerade  ändamål
enligt bilaga 1c. Den största specificerade reserven avser volymreserv för att
hantera förändringar i befolkningen (3 000 tkr), driftskostnader avseende
utredningar/förstudier finns för 2 000 tkr. Utöver dessa finns medel för
digitalisering (250 tkr/år). Ospecificerade anslag (5 545 tkr).

c) Teknisk nämnd (utökad ram 1 112 tkr)
Utökning avser kostnader för inrättande av en teknisk nämnd (510 tkr samt
överföringen från kommunstyrelsen med 120 tkr) samt ersättning för högre
arbetsgivaravgifter från och med år 2023.

d) Bygg- och miljönämnd (utökad ram 560 tkr)
Utökning avser kostnader för åtgärdsförslag i Flaten (90 tkr/år, under 3 år),
införande av digital miljöprocess (218 tkr år 2023 och efteråt 50 tkr/år), införande
av digital bygglovsprocess (135 tkr år 2023 och efteråt 170 tkr/år) samt ersättning
för högre arbetsgivaravgifter från och med år 2023.

e) Kultur- och fritidsnämnden (utökad ram med 205 tkr)
Utökningen avser ersättning för högre arbetsgivaravgifter från och med år 2023.

f) Barn- och utbildningsnämnden (utökad ram 5 704 tkr)
Utökningen avser ersättning för högre arbetsgivaravgifter från och med år 2023.

g) Socialnämnd (utökad ram 4 759 tkr)
Utökningen avser ersättning för högre arbetsgivaravgifter från och med år 2023.

Bilaga 1a och 1b visar vilka förändringar som skett i nämndernas ramar från fullmäktiges
beslut i juni och förslag till nya ramar från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i
november. Där ses förändringarna för samtliga tre år i planperioden.
Bilaga 1c visar en specifikation av posten KS till förfogande (hela anslag) för samtliga år.

Utmaningar med anledning av föreslagen budget

Det har konstaterats vid både delårsbokslut och vid beredningen av
finansieringsbudgeten att barn- och utbildningsnämnden har svårigheter att klara av att
bedriva sin verksamhet inom tilldelade budgetramar med nuvarande struktur och avtal.
Därför föreslås att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en mer
genomgripande verksamhetsöversyn.

Översynen ska belysa både strukturella och strategiska vägval i syfte att verksamheten
ska kunna bedrivas med kvalitet och effektivitet inom tilldelade ekonomiska ramar.
Områden som särskilt, men inte uteslutande, behöver belysas är till exempel:

- Vilka åtgärder krävs för att få en gymnasieskola i ekonomisk balans senast år
2024.
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- Hur nyttjar vi bäst vår skolorganisation och lokalkapacitet inom grundskolan med
särskilt fokus på Fågelsångens skola samt Säbyskolan.

- Hur organiserar vi vårt arbete med barn med särskilda behov för att nå både god
kvalitet och kostnadseffektivitet.

- Översyn av ingångna avtal inom verksamhetens alla områden. Finns skäl och
möjlighet att omförhandla dessa för bibehållen kvalitet till lägre kostnad.

- På vilket sätt kan nämnden bygga in ett utrymme för ekonomisk riskhantering i
sitt budgetarbete - i syfte att inom tilldelad rambudget kunna parera för
oförutsedda händelser/fluktuationer.

Arbetet ska initieras snarast möjligt och ledas av barn- och utbildningsnämndens
presidium. Resurser från kommunstyrelseförvaltningen (t.ex. ekonomienheten) ska
nyttjas i genomlysningen för att få en bred plattform för analys, perspektiv,
omvärldsreferens (från t.ex. Kolada) och ekonomiska beräkningar. Resultatet av arbetet
ska presenteras för kommunens budgetberedning vid beredning av ramar 2024-2026.
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar avseende frågor av stor ekonomisk vikt,
vilket detta bedöms ha. Barn- och utbildningsnämnden ska därför löpande till
kommunstyrelsens arbetsutskott avrapportera hur verksamhetsöversynen fortskrider.

Därutöver kommer kommunen att vara satt under ekonomisk press främst under åren
2023 och 2024 med anledning av hög inflation och kostnadsökningar. Det är därför extra
viktigt att nämnder och förvaltningar följer upp och styr sin ekonomi så att den håller sig
inom den beslutade budgeten.

VA-verksamhetens ekonomi

Det egna kapitalet för VA-verksamheten ska över tid balanseras till noll. Vid utgången av
år 2022 prognostiseras det egna kapitalet uppgå till 0,1 miljoner kronor. Vid beräkning av
framtida avgiftsjusteringar har hänsyn tagits till balansering av det egna kapitalet över tid
samt tagit höjd för dyrare kapital och övriga kostnader med anledning av högre
räntekostnader, inflation etc. Denna ekonomiska planering förutsätter en förändrad (ca 8
procent prishöjning) VA-taxa för perioden 2023-2025.

Taxan för år 2023 och framåt ska omprövas under våren 2023 utifrån SYVAB:s
taxehöjningar som kommer att påverka kostnadsbilden ytterligare. Beslut om slutgiltig
förändrad VA-taxa för år 2023-2025 kommer att fattas i ett separat beslutsärende under
våren 2023. VA:s ekonomiska läge vid budgeteringstillfället är:

Utveckling pris, resultat och eget kapital VA verksamheten

Benämning Prognos
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Beräknat behov prishöjning inga 2,0 kr/m3 2,5 kr/m3 2,5 kr/m3

VA resultat (tkr) -2 253 -2 762 -1 939 665

VA eget kapital (tkr) 51 -2 711 -4 650 -3 985



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-11-04
Dnr KS/2022:5

8 av 11
5

Kommunens skatteintäkter och bidrag

Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salems kommun.

(mnkr) Prognos Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025

Egna skatteintäkter 864,2 908,0 946,2 985,3

Slutlig skatteavräkn. föregående år 5,9 0 0 0

Slutlig skatteavräkn. innev år 20,1 -2,7 0 0

Summa skatteintäkter (i) 890,2 905,3 946,2 985,3

Inkomstutjämning 77,7 108,9 113,5 120,6

Kostnadsutjämning 67,9 74,2 74,6 75,2

Regleringsbidrag/-avgift 47,4 26,7 26,2 20,3

Införandebidrag 0 0 0 0

LSS-utjämning 0,5 -1,3 -1,3 -1,3

Summa bidrag och utjämning (ii) 193,5 208,5 213,0 214,8

Fastighetsavgift 34,0 35,6 35,6 35,6

Statlig bidrag/tillskott (övrigt) 0 0 0 0

Summa fastighetsavgift (iii) 34,0 35,6 35,6 35,6

Summa intäkter ( i+ii+iii ) 1 117,7 1 149,4 1 194,8 1 235,7

Vid skatteberäkningen har hänsyn tagits till uppdaterad befolkningsprognos per
september 2022, SKR:s skatteunderlagsprognos per 2022-10-20 (cirkulär 22:37) samt
oförändrad skattesats under budget och planperiod. Alla statliga bidrag/tillskott (från och
med år 2021) finns med i anslaget för kommunalekonomisk utjämningen förutom riktade
bidrag till äldreomsorgen för år 2022-2023. De riktade äldreomsorgsbidrag som
omvandlas till generella anslag från och med år 2024 finns med i denna beräkning.

Investeringsbudget för perioden 2023-2025

Efter fullmäktiges beslut om investeringsramar för år 2023-2025 i våras har några
förändringar tillkommit under hösten. Förslagen till förändringar har setts över och lagts
till utifrån prioriteringar samt att totala nivån ska hålla sig inom kommunens låneram.
Totalt finns investeringar (exklusive exploateringar) motsvarande 504,4 miljoner i
budgeten för år 2023-2025. Tidigare förslag (i juni) hade 486,5 miljoner för år 2023-2025
(exklusive exploateringar), alltså utökad med 17,8 miljoner kronor. Den största
utökningen avser fastighetsinvesteringar (ishallen) som motsvarar 14 miljoner kronor, och
resten (3,8 miljoner) avser indexering av vissa investeingspotter.

Detta innebär en låneskuld exklusive VA per invånare på ca 30 200 kronor vid utgången
av budget och planperioden (i slutet av år 2025). Länssnittet uppgick år 2021 till 29 750
kronor per invånare. Antagande har gjorts att kommunens låneskuld vid utgången av
planperioden kommer att ligga i nivå med eller lägre än föregående års länssnitt. Det
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finns risk att kommunen inte uppnår indikatorn för varje enskilt år eftersom kommunen
befinner sig mitt i en allt mer investeringsintensiv fas.
Nedan finns en sammanställning av uppdaterade investeringar för år 2023-2025 samt
beskrivning av tillkommande investeringar. I bilaga 2 finns samtliga investeringar för
budget- och planperioden.

tkr År 2023 År 2024 År 2025 Totalt

Barn- och utbildningsnämnden -5 353 -18 413 -4 113 -27 879

Kultur- och fritidsnämnden -386 -2 896 -386 -3 668

Socialnämnden -1 724 -2 224 -1 424 -5 372

Teknisk nämnden inkl. VA -234 866 -70 686 -136 646 -442 198

Kommunstyrelsens förvaltning -10 246 -8 081 -6 921 -25 248

Summa investeringar inkl. VA
(exkl exploateringar)

-252 575 -102 300 -149 490 -504 365

*Minus betyder nettokostnadsram

Tillkommande och förändrade/justerade  investeringar efter junis beslut är följande:
Teknisk nämnd:
● Fastighetsenheten (Ishallen) 14 miljoner kronor avseende år 2023
● Överföring av 3,8 miljoner kronor från Trafiklösning, korsning Salems centrum till

Plaskdammen (år 2023), ingen ökning av investeringsvolym.
● Indexering av större potterna (exklusive fastighetsstrategi) 0,9 miljoner kronor per år,

totalt 2,6 miljoner kronor.
● VA - indexering av potterna 0,3 miljoner kronor per år, totalt 0,8 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden:
● Indexering av Verksamhetsanpassning och köksmaskiner 0,1 miljoner kronor per år,

totalt 0,4 miljoner kronor.

Investeringsram (mnkr) 2023-2025 2023 2024 2025

Investeringar  (exkl. exploateringar) –504,4 -252,6 –102,3 -149,5

-varav Investeringar VA -17,1 -5,7 -5,7 -5,7

Exploateringar  (netto) 8,4 -17,6 100,9 -74,9

Uppskattat investering överföringar från år 2022 -15,2 -15,2 - -

Summa investeringar (inkl. exploateringar) -511,2 -285,4 -1,4 -224,4

Finansierat av resultat före avskrivningar etc. 274,3 73,4 92,7 108,2

Finansiering egen likviditet 12,0 12,0 0 0

Finansierat av lån (netto) / amortering (-) 224,9 200,0 -91,3 116,2

Låneskuld/invånare, exkl VA (Kronor) 30 200
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Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak fyra sätt. Dessa är med resultat
exklusive avskrivningar, med markförsäljningar, med befintlig likviditet vid ingången av
perioden samt med lån. Framtida investeringar (inklusive VA och exploateringar) 511,2
miljoner kronor under budget- och planperioden, kommer därför att finansieras genom
resultat om 274 miljoner kronor samt genom nyupplåning om 225 miljoner kronor.

Vid beräkningen av låneskuldens storlek har hänsyn tagits till att alla investeringar
historiskt sett inte färdigställts under respektive år utan brukar bli förskjutna framåt i
tiden. Överföringen från tidigare år kommer, alltså påverkas låneskuldsberäkningen, vilket
har beaktats i beräkningen, men separat upplåningsbeslut ska tas vid årsbokslutet för
2022 vid förändringar. Låneskuld per invånare, exkl. VA-skuld, blir i förslaget ca 30 200 kr
vid utgången av planperioden, att jämföra med det senast kända snittet för Stockholms
län (år 2021) 29 750 kr.

Amortering av lån
I allt väsentligt planeras kommunens likviditet att nyttjas för den löpande driften.
Kommunen bedömer inte att det finns något större utrymme för amorteringar då
kommunen är i en investeringsintensiv planperiod, framför allt i de första och sista åren.
Om resultat- och likviditetssituationen så tillåter kan dock kommunen komma att göra
extra amorteringar under planperioden. En planerat amortering finns under år 2024
utifrån resultat, investeringsnivå samt intäkterna från mark och gata.

Skattesats för år 2023
Kommunfullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2023 till 19:42 kronor per
skattekrona vilket är oförändrat i förhållande till föregående år.

Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamheterna
Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om mål för
de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar fullmäktige om sina mål i

samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närmaste treårsperioden.

Kommunfullmäktiges mål
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de övergripande
målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Salems kommun Mål
och Budget 2023. Beslutet ska gälla från och med 2023-01-01.

Under 2022 tillkom ett mål gällande Klimatarbete som under första året endast följts upp
på övergripande mål. Detta mål har inför 2023 tilldelats samtliga nämnder och
nämndsmål har och kommer att tas fram av respektive nämnd. Samtliga indikatorer på
övergripande nivå kommer även att följas upp av kommunstyrelsen. Indikatorn för
källsortering kommer att följas av samtliga nämnder. Se Bilaga 3 Förändringar i
övergripande mål.

Indikatorn gällande fossilbränslefria fordon under mål 5a Hållbar miljö har flyttats till mål
5b Klimatarbete då den bedömts att bättre passa in under den målbeskrivningen.
Indikatorn följs upp enligt tidigare beslut om omställning till fossilbränslefria fordon med
en ökning med 15 procentenheter per år. För år 2023 innebär det att målet för indikatorn
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är att minst 90 procent av personbilarna är fossilbränslefria. Se Bilaga 3 Förändringar
övergripande mål.

Mål för god ekonomisk hushållning
Vad gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning noteras särskilt att följande
verksamhetsmål och finansiella mål utpekas som mål av betydelse för god ekonomisk
hushållning:

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn
och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin
framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över
genomsnittet i Stockholms län.

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
c. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på

Södertörn.
d. Mål 9  -  Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Detta i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 § kommunallagen (1991:900) samt
kommunens policy för god ekonomisk hushållning.

Beslutet ska gälla från och med 2023-01-01.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller KSF

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef
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Bilaga 2   Samtliga investeringar för budget- och planperioden
Bilaga 3  Förändringar i övergripande mål









Bilaga 2:    Samtliga investeringar för budget- och planperioden

Förvaltningar Projekt (text)

Summa av 

År 2023 (tkr)

Summa av 

År 2024 (tkr)

Summa av 

År 2025 (tkr)

Summa av 

perioden (tkr)

BoU Arbetsmiljöåtgärder BoU-lokaler -983 -983 -983 -2 949

Datorer till pedagoger -240 -240

Fågelsången inventarier BoU -12 500 -12 500

Förskoleinventarier BoU -1 000 -1 000

Indexering - Fågelsången inventarier BoU -1 800 -1 800

Ny- och återanskaffning invent o maskin BoU -1 000 -1 000 -1 000 -3 000

Verksamhetsanpassning o köksmaskiner -2 130 -2 130 -2 130 -6 390

BoU Summa -5 353 -18 413 -4 113 -27 879

KoF Arbetsmiljöåtgärder idrottshallar -110 -110 -110 -330

Arbetsmiljöåtgärder KoF-lokaler (ej idrottshallar) -126 -126 -126 -378

Fågelsången inventarier KoF -1 250 -1 250

Garnudden -500 -500

Indexering -  KoF inventarier, Fågelsången -160 -160

Ny- och återanskaffning av inventarier KoF -150 -150 -150 -450

Södra Hallsta -600 -600

KoF Summa -386 -2 896 -386 -3 668

KSF Agresso versionsuppgradering -560 -560

Arbetsmiljöåtgärder KS-lokaler -71 -71 -71 -213

Indexering - Fasta IT investeringar, Fågelsången -100 -100

IT Nya firewalls -960 -960

KS Inventarier -100 -100 -100 -300

KS till förf Digitaliseringsprocess -3 000 -3 000 -3 000 -9 000

KS till förfogande - Investeringsmedel för senare 

fördelning -3 000 -3 000 -3 000 -9 000

Ny Coreswitch -500 -500

Nytt fastighetsnät , Kommunhus -550 -550

Skolorna Lokala säkerhets och inloggningsservrar -1 500 -1 500

Systematiskt brandskyddsarbete -315 -315

IT Pott generell (trådlöst, radiolänk, mm.) -750 -750 -750 -2 250

KSF Summa -10 246 -8 081 -6 921 -25 248

SocF

Anpassningar i samband med flytt från Skyttorp 

daglig verksamhet -500 -500

Arbetsmiljöåtgärder Soc-lokaler -624 -624 -624 -1 872

Arbetsredskap/inventarier potter -200 -200 -200 -600

Hälso- och sjukvården hjälpmedel -300 -300 -600

Ny- och återanskaffning av inventarier SocF -600 -600 -600 -1 800

SocF Summa -1 724 -2 224 -1 424 -5 372

TU Arbetsmiljöåtgärder TU-lokaler -86 -86 -86 -258

Belysningsstolpar inkl register -1 280 -1 580 -1 580 -4 440

Beläggning GC-vägar -600 -600 -800 -2 000

Besiktning o upprustn lekplatser -400 -400 -400 -1 200

Brandskyddsåtgärder underhållspott -800 -800 -800 -2 400

Byte av uttjänta innedörrar till WC, arbetsrum och 

expedition Rönninge gymnasium -100 -100 -200

Byte av ytterdörrar Rönninge gymnasium -100 -100 -200

Digitalisering av detaljplaner, fas 2 -1 000 -1 000 -2 000

Dikning -220 -220 -220 -660

Fastighetsstrategin -30 000 -30 000 -30 000 -90 000

Fastighetsunderhåll -6 010 -6 010 -6 010 -18 030

Fågelsången -123 700 -123 700



Gatubeläggning -3 200 -3 700 -3 200 -10 100

GC-vägar -10 000 -2 000 0 -12 000

Hundrastgård, utbyggnad i Salem -300 -300

Inbrottslarm underhållspott -400 -400 -400 -1 200

Kommunala kök, myndighetskrav -1 920 -1 920 -1 920 -5 760

Laddstolpar -600 0 -300 -900

Mätningsinstrument -400 -400

Möllebadet - ny grillplats tillgänglighetsanpassad -200 -200

Ny- och återanskaffning av inventarier TU -150 -150 -150 -450

OVK Myndighetskrav -1 810 -1 810 -1 810 -5 430

Ritningsarkiv -640 -640

Skogsvård och slyröjning -420 -420 -420 -1 260

Skyttelokal flytt till Skogsängsskolan -400 -400

Styrsystem underhållspott -400 -500 -500 -1 400

Säby sim och sporthall - produktion -80 000 -80 000

Säby sim och sporthall - projektering -10 000 -10 000 -20 000

Tillgänglighet -900 -900 -900 -2 700

Trafikljus Salems Centrum -1 700 -1 700

Trafiksäkerhetsåtgärder -250 -250 -250 -750

Trafiksäkerhetsåtgärder  (linjemålning, reflexer) -200 -200

Utbyte av fordon, maskiner och utrustning -350 -300 -300 -950

Utbyte av trafikskyltar -120 -150 -150 -420

Utemiljö - Byte/renov. Lekutrustningar -400 -400 -400 -1 200

K-huset ( förskola ) -14 000 -14 000

Ishallen -14 000 -14 000

Plaskdammen -3 800 -3 800

TU Summa -229 216 -65 036 -130 996 -425 248

TU-VA Omdisponerat underhåll från drift VA -2 130 -2 130 -2 130 -6 390

Reinvestering i VA-nät -2 245 -2 245 -2 245 -6 735

Servisledningar VA -800 -800 -800 -2 400

Utbyte av pumpar och ventiler VA -400 -400 -400 -1 200

Utrustning och inventarier VA -75 -75 -75 -225

TU-VA Summa -5 650 -5 650 -5 650 -16 950

Totalsumma                                                                     tkr. -252 575 -102 300 -149 490 -504 365



 Bilaga 3.  Förändringar i övergripande mål 

 Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 
 Bygg- och miljönämndens målsä�ning är a� kommunens tätortsnära sjöar och va�endrag ska 
 uppfylla EU:s va�endirek�v för god ekologisk och kemisk status år 2021. Grönt - Målet är uppfyllt = 2 
 Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1 Rö� - Målet är inte uppfyllt = 0 

 Beskrivning: MSB - Energiförbrukning - Energiförbrukningen ska minska med 20 procent från år 2021 
 �ll år 2030.  Grönt - 2 MSB´s energimål uppfyllt Gult - 2 MSB´s energimål nära uppfyllt Rö� - 0, MSB´s 
 energimål ej uppfyllt 

 Beskrivning: Andelen fossilbränslefria personbilar 2023 (procent) 
 Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom a� ta 
 antalet personbilar med möjlighet a� drivas av fossilfria bränslen som ny�jas inom alla förvaltningar, 
 dividerat med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. Grönt 90%-100% fossilfria bilar Gult: 
 65%-89,9% fossilfria bilar Rö�: 0%-64,9% fossilfria bilar 

 Beskrivning: Klimat - Andel enheter som källsorterar % 
 Andel enheter som källsorterar - andel i enlighet med avfallsplanen. Grönt: över 47% Gult: 37-46,9% 
 Rö�: 0-36,9% 

 Beskrivning: Klimat - Hållbarhetspolicy/riktlinjer (index) 
 Hållbarhetspolicy/riktlinjer för hållbarhet i upphandling tas fram. Grönt: 2 Genomfört Gult: 1 
 Påbörjat Rö�: 0 Ej påbörjat 

 Beskrivning: Klimat - Utbildningsinsatser (index) 
 Genomföra utbildningsinsatser med tema klimat internt och externt. Grönt: 2 Internt och externt 
 genomfört Gult: 1 Internt eller externt genomfört Rö�: 0 Ingen utbildning genomförd 

 Beskrivning: Kommunika�onsinsatser klimat 
 Kommunika�onsinsatser med tema klimat genomförs u�från en kommunika�onsplan. Grönt: (2) 
 Genomfört Gult: (1) Påbörjat Rö�: (0) Ej påbörjat 
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Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Kommunstyrelsen

Förslag till finansieringsbudget med skattesats för 2023-2025

“Utmaningen är ett lagarbete”

Alliansens förslag till finansieringsbudget inkl. skattesats de kommande tre åren
presenteras.

Sammanfattning

Salems ekonomi bygger på ansvarstagande ekonomiska beslut. I en tid av hög
osäkerhet är det viktigt med samsyn på det läge vårt land och vår kommun
befinner sig i, utmaningarna de kommande åren är stora. Alliansen tvekar inte att
hålla ett starkt grepp om resurserna och fokusera på våra kärnverksamheter.
Endast på detta sätt kan Salem fortsätta stå stabilt och möta en annalkande
lågkonjunktur. Skattesatsen lämnas oförändrad, överskottsmålet sänks till 1 %
2023 för att 2024 och 2025 åter nå till 1,5 %.

Teknisk nämnd införs 2023 samt politisk sekreterare. Vi ser med glädje att
organisationen förstärks med en hållbarhetsstrateg som kommer hjälpa oss i vårt
arbete mot ett klimatneutralt Salem senast 2045. Fortsatt arbete med att utveckla
våra mål och indikatorer görs.

Utmaningar

Inflation och kostnadsökningar i oönskade proportioner utmanar oss, hög
arbetslöshetsprognos likaså. Det finns också utmaningar gällande leveranser till
våra investeringsprojekt. Hög arbetslöshet slår efter en tid på försörjningsstödet,
det måste vi vara vaksamma kring. Speciell översyn av BoU kommer ske, avtal och
struktur ska ses över noga, detta för att nå en effektiv och kostnadsbärande
förvaltning.

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
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(Källa: SKL cirkulär 22:37)

(Källa: SKL Cirkulär 22:37 samt MakroNytt 3/2022)
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Strategin för 2023-2025

Alliansens strategi är i korthet följande och följer till stor del rambudgetens delar
som beslutades i juni.

● Oförändrad skatt under perioden.
● Lönepåslag på 2 %, därtill ett påslag för volymer och en del

priskompensationer för kostnadsökningar.
● Anslagsökningar framför allt inom klimatarbetet och arbetet mot psykisk

ohälsa för våra unga. Dessa ligger fast.
● “Salems stadskärna”, Södra Hallsta, Södra Ekdalen m.fl. områden

fortskrider.
● Fågelsångens skola fortsätter ta form och tas i bruk något försenad till

höstterminen 2024.
● Utredning av sim- och sporthallen påbörjas och val av väg framåt bör tas.
● Ishallen renoveras och klimateffektiviseras, beräknas klart 2023.

(Tillkommit efter ramarbetet i juni).
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Resultat

År Resultat efter
jämförelse-
störande poster

Resultat i andel av
skatter och bidrag

Måluppfyllelse

2023 11,5 mnkr 1,0 %

2024 17,9 mnkr 1,5 %

2025 18,5 mnkr 1,5 %

Strategin medför att det finns en central buffert för att hantera kostnadsökningar
och upprätthålla en beredskap för sämre tider.  Vi kan se att den centrala
bufferten blir extra viktig nu framöver då det råder hög osäkerhet i
världsekonomin.

Buffertens storlek är för de kommande åren enligt följande: År 2023 = 10,8 mnkr,
år 2024 =  13,3 mnkr samt år 2025 = 7,8 mnkr.

Uppräkningar och extra anslag ligger fast

Uppräkningar
Uppräkningar för ökade lönekostnader och ökade priser sker och samtliga
verksamheter tilldelas en del kompensation för ökade volymer och ökad
befolkning. Viktigt att notera är att Salems kommun systematiskt har tagit dessa
höjningar genom åren, detta skiljer oss från många kommuner i Stockholm län.

Extra medel till prioriterade satsningar

Hållbarhetsstrateg: 700.000 kr, år 2023 och 2024.
Hållbarhetsstrateg på 100 % anställning. För att fortsätta ett offensivt klimatarbete
så tillförs medel till kommunstyrelseförvaltningen.

Klimatkompetens: 500.000 kr år 2023
Kompetenshöjande insatser för organisationen inom klimatarbetet, utbildning, etc.
Tillförs kommunstyrelseförvaltningen.

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



2022-10-28

5 av 5

Hållbarhetskommunikation: 100.000 kr år 2023
Ökad information kring energirådgivning, återvinning, etc, för våra invånare.
Tillförs kommunstyrelseförvaltningen.

Psykisk ohälsa: 500.000 kr år 2023,
Arbete och insatser mot psykisk ohälsa ska prioriteras. Detta kan ske i samarbete
med andra förvaltningar. Tillförs socialförvaltningen.

Språkutveckling: 150.000 kr år 2023, 2024.
Satsning på utökad språkförståelse riktad till våra elever. Biblioteket ses som en
viktig del i detta. Tillförs kultur- och fritidsförvaltningen.

Gymnasieskolan: 1.000.000 kr år 2023
För att möta upp de svängningar som skett i volymer avseende gymnasieelever.
Tillförs barn- och utbildningsförvaltningen.

Språkhandledning: 1.000.000 kr år 2023-år 2025
Hantera de krav på handledning som finns gällande språk.
Tillförs barn- och utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2022-10-26.

Rickard Livén
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Kommunfullmäktige

NR 2 
KS/2022:366 

§ X
                                                               
Nämndmål och kommunövergripande indikatorer på 
klimatmål

I februari 2022 antogs Salems kommuns klimatmål. År 2022 följs målet upp av 
kommunfullmäktige och från och med år 2023 kommer målet även följas upp av kommunens 
nämnder med nämndsmål och indikatorer. 

I förslag till indikatorer för KS och nämnderna finns både aktiviteter och kvantitativa 
indikatorer. Klimatarbetet år 2023 föreslås att följas upp av andel enheter som källsorterar 
(följs upp av samtliga nämnder) samt i vilken omfattning kommunen genomfört 
utbildningsinsatser med tema klimat (följs upp av KF och KS) med flera.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 97/2022                                                                     
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikatorer kommer 
följas upp av kommunfullmäktige år 2023:

Indikator Indikatorvärde Vikt

Hållbarhetspolicy/riktlinjer för 
hållbarhet i upphandling tas fram 
(Index) 

Grönt: (2) Genomfört
Gult: (1) Påbörjat
Rött (0) Ej påbörjat

20%

Genomföra utbildningsinsatser med 
tema klimat (index)

Grönt: (2) Internt och externt 
genomfört
Gult: (1) Intern eller extern 
utbildning genomförd
Rött: (0) ingen utbildning 
genomförd

20%

Andel enheter som källsorterar, 
andel i enlighet med avfallsplanen 
(%)

Grönt: över 47%
Gult: 37-46,9% 
Rött: under 36,9% 

20%

Andel fossilbränslefria fordon i 
kommunorganisationen (%) 

grönt: minst 90% 
fossilbränslefria personbilar
gult: 80-90 % fossilbränslefria 
personbilar
rött: mindre än 80% 
fossilbränslefria personbilar

20%

Kommunikationsinsatser med tema 
klimat genomförs utifrån en 
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

20%
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Kommunfullmäktige

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikator ska följas 
upp av nämnder/förvaltningar:

Indikator Nämnd/ förvaltning som följer 
upp

Andel enheter som 
källsorterar, andel i 
enlighet med avfallsplanen 
(%)

Samtliga nämnder

Hållbarhetspolicy/riktlinjer 
för hållbarhet i 
upphandling tas fram 
(Index)

KF och KS

Genomföra utbildnings- 
insatser med tema klimat 
(Index)

KF och KS

Andel fossilbränslefria 
fordon i 
kommunorganisationen 
(%)

KF och KS

Kommunikationsinsatser 
med tema klimat 
genomförs utifrån en 
kommunikationsplan

KF och KS

_____________________                                                                                                                         
Delges:
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 97 KS/2022:366

Nämndsmål och kommunövergripande indikatorer på 
klimatmål

I februari 2022 antogs Salems kommuns klimatmål. År 2022 följs målet upp av 
kommunfullmäktige och från och med år 2023 kommer målet även följas upp av kommunens 
nämnder med nämndsmål och indikatorer. 

I förslag till indikatorer för KS och nämnderna finns både aktiviteter och kvantitativa 
indikatorer. Klimatarbetet år 2023 föreslås att följas upp av andel enheter som källsorterar 
(följs upp av samtliga nämnder) samt i vilken omfattning kommunen genomfört 
utbildningsinsatser med tema klimat (följs upp av KF och KS) med flera.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 7 september 2022. 

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikatorer kommer 
följas upp av kommunfullmäktige år 2023:

Indikator Indikatorvärde Vikt

Hållbarhetspolicy/riktlinjer för 
hållbarhet i upphandling tas fram 
(Index) 

Grönt: (2) Genomfört
Gult: (1) Påbörjat
Rött (0) Ej påbörjat

20%

Genomföra utbildningsinsatser med 
tema klimat (index)

Grönt: (2) Internt och externt 
genomfört
Gult: (1) Intern eller extern 
utbildning genomförd
Rött: (0) ingen utbildning 
genomförd

20%

Andel enheter som källsorterar, 
andel i enlighet med avfallsplanen 
(%)

Grönt: över 47%
Gult: 37-46,9% 
Rött: under 36,9% 

20%

Andel fossilbränslefria fordon i 
kommunorganisationen (%) 

grönt: minst 90% 
fossilbränslefria personbilar
gult: 80-90 % fossilbränslefria 
personbilar
rött: mindre än 80% 
fossilbränslefria personbilar

20%

Kommunikationsinsatser med tema 
klimat genomförs utifrån en 
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

20%
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……………
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2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikator ska följas 
upp av nämnder/förvaltningar:

Indikator Nämnd/ förvaltning som följer 
upp

Andel enheter som 
källsorterar, andel i 
enlighet med avfallsplanen 
(%)

Samtliga nämnder

Hållbarhetspolicy/riktlinjer 
för hållbarhet i 
upphandling tas fram 
(Index)

KF och KS

Genomföra utbildnings- 
insatser med tema klimat 
(Index)

KF och KS

Andel fossilbränslefria 
fordon i 
kommunorganisationen 
(%)

KF och KS

Kommunikationsinsatser 
med tema klimat 
genomförs utifrån en 
kommunikationsplan

KF och KS

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Anders Klerkefors (R) yrkar att kommunstyrelsen också beslutar om en tredje beslutspunkt, 
vilket är nödvändigt för att kommunen ska nå målet om klimatneutralitet för kommunen som 
geografiskt område 2045:

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Salems kommunorganisation 
ska vara klimatneutral 2030. Detta ska vara vägledande för nämndernas arbete. 

I övrigt yrkar han bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Arne Närström (S) yrkar bifall till Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande. 

Ordförande Rickard Livén (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår Anders Klerkefors (R) 
tilläggsyrkande.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Proposition 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut i beslutspunkt 1 och 2 under proposition 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Därefter ställer ordföranden Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Anders Klerkefors (R) yrkande, varpå votering begärs.

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande 
röstar ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) yrkande röstar nej. 

Följande ja-röster avläggs: Stefan Almå (M), Björn Kvist (M), Björn Odelius (M), Maria Zitting-
Nilsson (-), Petter Liljeblad (L), Conny Wessberg (SD) och Rickard Livén (M).

Följande nej-röster avläggs: Arne Närström (S), Björn Wivallius (S), Berit Heidenfors (S) och 
Anders Klerkefors (R).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande med 7 
röster mot 4. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikatorer kommer 
följas upp av kommunfullmäktige år 2023:

Indikator Indikatorvärde Vikt

Hållbarhetspolicy/riktlinjer för 
hållbarhet i upphandling tas fram 
(Index) 

Grönt: (2) Genomfört
Gult: (1) Påbörjat
Rött (0) Ej påbörjat

20%

Genomföra utbildningsinsatser med 
tema klimat (index)

Grönt: (2) Internt och externt 
genomfört
Gult: (1) Intern eller extern 
utbildning genomförd
Rött: (0) ingen utbildning 
genomförd

20%

Andel enheter som källsorterar, 
andel i enlighet med avfallsplanen 
(%)

Grönt: över 47%
Gult: 37-46,9% 
Rött: under 36,9% 

20%

Andel fossilbränslefria fordon i 
kommunorganisationen (%) 

grönt: minst 90% 
fossilbränslefria personbilar
gult: 80-90 % fossilbränslefria 
personbilar
rött: mindre än 80% 

20%
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fossilbränslefria personbilar

Kommunikationsinsatser med tema 
klimat genomförs utifrån en 
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

20%

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att följande indikator ska följas 
upp av nämnder/förvaltningar:

Indikator Nämnd/ förvaltning som följer 
upp

Andel enheter som 
källsorterar, andel i 
enlighet med avfallsplanen 
(%)

Samtliga nämnder

Hållbarhetspolicy/riktlinjer 
för hållbarhet i 
upphandling tas fram 
(Index)

KF och KS

Genomföra utbildnings- 
insatser med tema klimat 
(Index)

KF och KS

Andel fossilbränslefria 
fordon i 
kommunorganisationen 
(%)

KF och KS

Kommunikationsinsatser 
med tema klimat 
genomförs utifrån en 
kommunikationsplan

KF och KS

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunfullmäktige

Nämndsmål och kommunövergripande indikatorer på
klimatmål

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande indikatorer kommer följas upp av

kommunfullmäktige år 2023:

Indikator Indikatorvärde Vikt

Hållbarhetspolicy/riktlinjer för
hållbarhet i upphandling tas fram
(Index)

Grönt: (2) Genomfört
Gult: (1) Påbörjat
Rött (0) Ej påbörjat

20%

Genomföra utbildningsinsatser med
tema klimat (index)

Grönt: (2) Internt och externt
genomfört
Gult: (1) Intern eller extern
utbildning genomförd
Rött: (0) ingen utbildning
genomförd

20%

Andel enheter som källsorterar,
andel i enlighet med avfallsplanen
(%)

Grönt: över 47%
Gult: 37-46,9%
Rött: under 36,9%

20%

Andel fossilbränslefria fordon i
kommunorganisationen (%)

grönt: minst 90%
fossilbränslefria personbilar
gult: 80-90 % fossilbränslefria
personbilar
rött: mindre än 80%
fossilbränslefria personbilar

20%

Kommunikationsinsatser med tema
klimat genomförs utifrån en
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

20%
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2. Kommunfullmäktige beslutar att följande indikator ska följas upp av
nämnder/förvaltningar:

Indikator Nämnd/ förvaltning som följer
upp

Andel enheter som
källsorterar, andel i
enlighet med avfallsplanen
(%)

Samtliga nämnder

Hållbarhetspolicy/riktlinjer
för hållbarhet i
upphandling tas fram
(Index)

KF och KS

Genomföra utbildnings-
insatser med tema klimat
(Index)

KF och KS

Andel fossilbränslefria
fordon i
kommunorganisationen
(%)

KF och KS

Kommunikationsinsatser
med tema klimat
genomförs utifrån en
kommunikationsplan

KF och KS

Sammanfattning av ärendet
I februari 2022 antogs Salems kommuns klimatmål. År 2022 följs målet upp av
kommunfullmäktige och från och med år 2023 kommer målet även följas upp av
kommunens nämnder med nämndsmål och indikatorer.

I förslag till indikatorer för KS och nämnderna finns både aktiviteter och kvantitativa
indikatorer. Klimatarbetet år 2023 föreslås att följas upp av andel enheter som
källsorterar (följs upp av samtliga nämnder) samt i vilken omfattning kommunen
genomfört utbildningsinsatser med tema klimat (följs upp av KF och KS) med flera.

Ärendet
I februari 2022 antogs Salems kommuns klimatmål: Klimatarbetet i Salem innebär ett
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gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett
klimatneutralt Salem senast år 2045. År 2022 följs målet upp av Kommunfullmäktige med
ett antal indikatorer. År 2023 kommer målet även att följas upp av kommunens nämnder.

Det övergripande målet gäller både för kommunen som organisation, men även för
kommunen som geografisk område och därmed även kommunens invånare och företag.

För att nå störst framgång i klimatarbetet behöver kommunens nämnder arbeta
tillsammans med kommungemensamma aktiviteter och följa upp gemensamma
mätvärden. Därmed föreslås ett nämndsmål som är liknande för de olika nämnderna
men anpassade efter de olika uppdragen som nämnderna har.  Ett antal indikatorer
föreslås som år 2023 kommer följas upp kommunövergripande varav en även av
nämnderna. De kommunövergripande indikatorerna är identifierade utifrån vilka behov
det finns i kommunen kring prioritering av aktiviteter samt regionala och nationella mål
och strategier som kommunen behöver förhålla sig till.

Föreslagna nämndsmål

Nedan presenteras nämndspecifika klimatmål. Målen är skrivna för att passa för
respektive nämnds uppdrag och på ett tydligt sätt knyta an till det kommunövergripande
klimatmålet. Målen nedan ska ses som förslag på nämndmål, nämnderna har således
möjlighet att anta det mål som presenteras nedan och/eller helt andra nämndspecifika
klimatmål.

KS: Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunorganisationen för att
uppnå goda resultat i det långsiktiga klimatarbetet.

KSTU: Kommunstyrelsens tekniska utskott ska sträva efter att verksamhetens
klimatavtryck minskar för att nå målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år
2045

BOU: Barn- och utbildningsnämnden ska verka för att alla verksamheter arbetar för att nå
målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

SOC: Socialnämnden ska verka för att alla verksamheter arbetar för att nå målsättningen
om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

KOF: Kultur och fritidsnämnden ska verka för att alla verksamheter arbetar för att nå
målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

BOM: Bygg- och miljönämnden ska verka för att alla verksamheter arbetar för att nå
målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Föreslagna kommunövergripande indikatorer

Nedan presenteras kommunövergripande indikatorer. En av dessa indikatorer kommer
fördelas ned till samtliga  nämnder och förväntas därmed följa upp den år 2023. Det är
upp till varje nämnd att besluta om viktning i förhållande till eventuellt egna
nämndsspecifika indikatorer kopplade till klimatmålet.
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Indikator Indikatormålvärde Följs upp av

Hållbarhetspolicy/riktli
njer för hållbarhet i
upphandling tas fram
(Index)

Grönt: (2) genomförd
Gult: (1) påbörjad
Rött: (0) ej påbörjad

KF och KS

Genomföra utbildnings-
insatser med tema
klimat (Index)

Grönt: (2) internt och
externt genomfört
Gult: (1) intern eller extern
utbildning genomförd
Rött: (0) ingen utbildning
genomförd

KF och KS

Andel fossilbränslefria
fordon i
kommunorganisationen
(%)

Grönt: minst 90%
fossilbränslefria personbilar
Gult: 80-90 %
fossilbränslefria personbilar
Rött: mindre än 80%
fossilbränslefria personbilar

KF och KS

Kommunikationsinsatse
r med tema klimat
genomförs utifrån en
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

KF och KS

Andel enheter som
källsorterar (%)

Grönt: över 47%
Gult: 37-47 %
Rött: under 37%

Samtliga nämnder

Beskrivning - Hållbarhetspolicy/riktlinjer för hållbarhet i upphandling.

Kommunen ska ta fram policy/riktlinjer för hållbarhet i upphandling för att kunna ställa
till exempel klimatkrav i olika upphandlingar. Indikatorn följs upp med ett index utifrån
hur långt arbetet kommit.
Grönt: (Index 2) Policy/riktlinje är klar och kan implementeras i upphandlingar

Gult: (Index 1) Arbete med policy/riktlinje är påbörjat

Rött: (Index 0) Arbete ej påbörjat

Beskrivning - utbildningsinsatser med tema klimat

Under året kommer det planeras för olika utbildningsinsatser. Dessa kommer genomföras
både internt och externt. Indikatorn följs upp med ett index utifrån hur långt arbetet
kommit.

Grönt: (Index 2) Utbildningsinsatser både internt och externt är genomförda
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Gult: (Index 1) Utbildningsinsatser internt eller externt är genomförda

Rött: (Index 0) Inga utbildningsinsatser genomförda

Beskrivning - Andel fossilbränslefria personbilar i kommunen

Följs upp enligt tidigare beslut om omställning till fossilbränslefria fordon med en ökning
av andelen med 15 procentenheter per år. För år 2023 är nivån för grönt att minst 90% av
personbilarna är fossilbränslefria. Denna indikator flyttas från mål 5a Hållbar Miljö till
detta mål om Klimatarbete. Kvarvarande indikatorer under mål 5a Hållbar miljö, viktas
om till 50% vardera.

Beskrivning - Andel enheter som källsorterar

Med källsortering menas utsortering av glas, plast, metall, papper, matavfall och kartong.
Indikatorns målvärden är bestämda utifrån avfallsplanens målvärden för källsortering och
materialåtervinning. Målvärdena för denna indikator kommer höjas vartannat år och följa
avfallsplanens målvärden till år 2030.

Grönt: Andel enheter som källsorterar är högre än 47%

Gult: 37-46,9% av enheterna källsorterar

Rött: Andel enheter som källsorterar är lägre än 36,9%

Beskrivning - Kommunikationsinsatser med tema klimat genomförs utifrån en
kommunikationsplan som tas fram 2023
Kommunikation är en viktig del i klimatomställningen. En långsiktig kommunikationsplan
tas fram och följs under året med olika informations- och kommunikationsinsatser.

Finansiering
I budgetförslag för år 2023-2025 finns en budget för år 2023 på 500 tkr gällande
utbildning klimat med syfte att öka kunskaperna, 700 tkr för att anställa en klimatstrateg
samt 100 tkr för extern hållbarhetskommunikation.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Delges

Alla nämnder
Hållbarhetsstrateg
Verksamhetscontroller
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……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

NR 3 
 § x                             
                                                                                                                      
Rapportering av krisledningsnämndens protokoll                    

Redovisning av krisledningsnämndens protokoll 2022-10-03.                                                           

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar krisledningsnämndens protokoll.
______________________
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Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden

Tid: Måndagen den 3 oktober 2022, kl. 13:00- 13:48

Plats: Bergaholm i kommunhuset

Närvarande:

Utses att justera:

Justeringens
tid och plats:

Underskrifter:

Ordinarie: Rickard Livén (M), Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L)

Ersättare: Björn Odelius (M), Raili Nilsson (C), Berit Heidenfors (S)

Övriga: Richard Buske, säkerhetssamordnare, Jenny Thorsell, socialchef, Mats
Bergström, kommundirektör, Elina Peronius, kommunsekreterare, Kaj Jonsson,
praktikant säkerhetssamordnare

Arne Närström (S)

Kansliet, torsdagen den 6 oktober 2022, kl. 11:00

Sekreterare       …………………………
Elina Peronius

Ordförande       …………………………
Rickard Livén

Justerande       …………………………
Arne Närström
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Krisledningsnämnden

1. Justering
Arne Närström (S) torsdagen den 6 oktober 2022 kl 11.00.

2. Information om det allmänna läget
Kommunchef Mats Bergström redogör för det allmänna läget. Krigshotet mot
Sverige anses fortsatt vara lågt, och Samverkansregion Stockholm avaktiverades
den 30 september.

3. Information om kommunens flyktingmottagande
I september har kommunen mottagit totalt tolv ukrainska flyktingar, varav sju
är vuxna. Av dessa är en pensionär, tre vuxna försörjer sig själva och tre är
sysslolösa. Lokaler har fungerat. Det finns ett förslag om att erbjuda de tre
sysslolösa SFI-undervisning, vilket kommer att behandlas på barn- och
utbildningsnämndens kommande sammanträde.

Totalt finns det för närvarande tre ukrainska barn i förskolan, tio i grundskolan
och två i gymnasiet. Då handlar det också om barn och ungdomar vars familjer
ordnat boende i Salem på egen hand.

4. Återrapportering gällande återställandet av kommunens skyddsrum
Upphandling pågår tillsammans med Telge inköp.

5. Övriga frågor
Ordförande Rickard Livén (M) föreslår att krisledningsnämnden avaktiveras.
Krisarbetet fortsätter i tjänstemannaorganisationen och eventuella åtgärder
beslutas i respektive ordinarie nämnd.

Petter Liljeblad (L) och Arne Närström (S) bifaller ordförandens förslag till
beslut.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att nämnden avaktiveras.

6. Nästa sammanträde
Ej aktuellt.
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NR 4
KS/2022:337

 § X
                                       
Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a 
kvartalet 2022 som ej verkställts
Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg 
till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde 2022-09-05 § 70 och beskrivs i 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-08-17.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige § 87/2022  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2022 som ej verkställts.

______________________
Delges                                                                                                                                                
Socialnämnden 
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2022-

Socialförvaltningen
Lena Persson
Systemförvaltare

Socialnämnden

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a
kvartalet 2022 som ej verkställts

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2022 som ej verkställts.

Ärendet

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f § SoL (socialtjänstlagen)*, 28 f § LSS (lag om stöd

och service till vissa funktionshindrade)** samt 16 kapitlet 6h § SoL*** skyldighet att

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg),

OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte

verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för

avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats

av annan anledning utan att verkställas.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare
rapporterats som ej verkställda men som senare har verkställts.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och
fullmäktige att för perioden 2022-04-01 - 2022-06-30 finns fem (5) gynnande beslut som
ej verkställts att rapportera (se bilaga).

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader att rapportera (se bilaga).

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att
verkställas att rapportera (se bilaga)
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För perioden finns två (2) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
men som nu verkställts (se bilaga).

Jenny Thorsell Lena Persson
Socialchef Systemförvaltare

Bilaga:
Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2022 som ej verkställts

Delges
Akten
Biblioteket
Revisorer
Kommunfullmäktige
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Lagtexter
*Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f§
Rapporteringsskyldighet
6 f § Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som
avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet
gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden
ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat
uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2017:742).

**Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 f §
Rapporteringsskyldighet
28 f § En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de
revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge
skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2017:735).

***Socialtjänstlagen 16 kap. 6 h §
6 h § Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer
av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive
beslut.
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495).
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Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från

beslutsdatum, 2:a kvartalet 2022

Datum för beslut       Typ av bistånd Antal kalenderdagar                                          Orsak/kommentar Kön

sedan beslut

2022-01-21 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 160 1A och 3B. Har erbjudits extern plats 2022-04-21 tackat nej
2022-04-27 samt 2022-08-01 men tackat nej samma dag.
Erbjudits extern plats 2022-08-03, tackat nej 2022-08-09

K

2022-03-25 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 97 1A och 3B. Erbjöds extern plats 2022-05-31 och tackade ja
2022-06-26. Verkställdes 2022-06-30

K

2022-02-01 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 149 1C och 3B och C. Verkställdes 2022-05-09 M

2022-01-19 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 162 1A och 3B. Verkställdes internt 2022-06-23 K

2022-03-01 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 121 1A och 3B. Har erbjudits extern plats 2022-06-21 men tackat
nej 2022-06-23. Har skrivit kontrakt på Söderby park
2022-08-15

K

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

datum för avbrott

Datum              Datum                     Typ av bistånd                            Antal kalenderdagar                              Orsak/kommentar                                                                   Kön

för beslut         för avbrott sedan avbrott

1



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

Datum               Datum                  Typ av bistånd                             Antal kalenderdagar                               Orsak/kommentar                                                                   Kön

för beslut          för avslut                                                                 mellan beslut och avslut

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

verkställts

Datum Datum                     Typ av bistånd                          Antal kalenderdagar                              Orsak/kommentar                                                                    Kön

för beslut         för verkställighet                                                   mellan beslut och verkställighet

2021-12-23 2022-04-20 Kontaktperson 9 § 4. LSS 118 1E. Tagit tid att rekrytera uppdragstagare. M

2021-06-08 2022-05-17 Korttidstillsyn för
skolungdom enligt 9 § 7 p,
LSS*

343 1B. Ingen har utförare funnits. Erbjudande om plats har gått ut
till den enskilde i januari. Den enskilde har fått extern plats
2022-05-17.

M

Något av nedanstående alternativ ska redovisas under orsak/kommentarer i form av kombination 1-4 samt bokstav a-h. Ex 1a = Hos
kommunen, saknar plats.

● Hos kommunen (1)
- a: Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ ombyggnation)
- b: Otydlighet eller brister i den egna organisationen (ex. tekniska system, ansvar, interna arbetet)
- c: Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde  Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom,

rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem)

2



- d: Verksamheten förändrad/stängd  Ny utredning pågår/kommunen utreder den enskildes förslag
- e: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i)

● Utanför kommunen (2)
- a: Sanering/renovering/ombyggnad inte klar pga yttre omständigheter
- b: Byggplaner överklagade
- c: Insatsen är beroende av godkännande från annan aktör/myndighet
- d: Annan huvudman har ansvaret (t.ex. annan kommun, hälso- och sjukvården, kriminalvården)
- e: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).

● Hos den enskilde (3)
- a: Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
- b: Specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/ uppstart är i behov av lång introduktion/uppstart
- c: Är i behov av externt boende/placering/utförare
- d: Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar eller öppnar inte, kommer inte på möten, behöver motiveras etc.)
- e: Har inte bekräftat erbjudandet
- f: Har inte valt utförare - LOV
- g: Arbetsmiljöproblem relaterade till den enskilde
- h: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).

● Den enskilde har tackat nej med anledning av: (4)
- a: Tillfällig vistelse på annan ort
- b: Är inte nöjd med erbjudande om boende/område/personal/utförare/ verksamhet/uppstart
- c: Är rädd för smittspridning
- d: Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats.
- e: Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden.
- f: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).

3
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§ x
                            

  
Taxa plan- och bygglagen

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med plan- och exploateringsenheten arbetat fram 
en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och 
mättjänster. Avgifterna för geografisk information kommer att arbetas in i taxan, men finns 
inte med i det här underlaget eftersom kart- och mätverksamheten lyder under 
kommunstyrelsen, inte bygg- och miljönämnden.

Arbetet har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen 
(kommunallag 2017:725). Den innebär att en handläggningskostnad per timme räknas fram 
och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för 
handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma. Tidsuppskattningar ska 
ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 
handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan 
hänföras till området.

Kommunstyrelsen återremitterade (KS § 123) förslag till ny PBL-taxa 2019-11-04. I beslutet 
framgår det att ”Förslaget innebär i vissa fall mycket stora avgiftshöjningar för mindre 
åtgärder samtidigt som avgifter för åtgärder i större fastigheter sänks. Här måste förslaget 
anpassas bättre till den marknadssituation Salem befinner sig visavi omgivande kommuner. 
Även om taxan baseras på kostnadskalkyler bör allmänhetens upplevelser av mindre åtgärder 
i förhållande till åtgärder på större fastigheter vägas in. Extrema avgiftshöjningar bör 
undvikas.” Förslaget har tagit hänsyn till kommunstyrelsens beslut och anpassat taxan 
därefter.

Ärendet behandlades av bygg- och miljönämnden 2022-09-06 § 39 och beskrivs i bygg- och 
miljöenhetens tjänsteskrivelse daterat 2022-08-10. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige § 89/2022                                                  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ny taxa för plan- och bygglagen, 
att gälla från och med 1 januari 2023. 

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
årligen justera handläggningskostnader per timme med av SKR framtagna Prisindex för 
kommunal verksamhet (PVK) från och med år 2024. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga 
handläggningstiden för de olika ärendetyperna.                                                                                           
_____________________                                                                                                                            
Delges:                                                                                                                                                                 
Bygg - och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 89 KS/2022:355

Taxa plan- och bygglagen

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med plan- och exploateringsenheten arbetat fram 
en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och 
mättjänster. Avgifterna för geografisk information kommer att arbetas in i taxan, men finns 
inte med i det här underlaget eftersom kart- och mätverksamheten lyder under 
kommunstyrelsen, inte bygg- och miljönämnden.

Arbetet har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen 
(kommunallag 2017:725). Den innebär att en handläggningskostnad per timme räknas fram 
och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för 
handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma. Tidsuppskattningar ska 
ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 
handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan 
hänföras till området.

Kommunstyrelsen återremitterade (KS § 123) förslag till ny PBL-taxa 2019-11-04. I beslutet 
framgår det att ”Förslaget innebär i vissa fall mycket stora avgiftshöjningar för mindre 
åtgärder samtidigt som avgifter för åtgärder i större fastigheter sänks. Här måste förslaget 
anpassas bättre till den marknadssituation Salem befinner sig visavi omgivande kommuner. 
Även om taxan baseras på kostnadskalkyler bör allmänhetens upplevelser av mindre åtgärder 
i förhållande till åtgärder på större fastigheter vägas in. Extrema avgiftshöjningar bör 
undvikas.” Förslaget har tagit hänsyn till kommunstyrelsens beslut och anpassat taxan 
därefter.

Ärendet behandlades av bygg- och miljönämnden 2022-09-06 § 39 och beskrivs i bygg- och 
miljöenhetens tjänsteskrivelse daterat 2022-08-10. 

Kommunstyrelsens beslut

1. K
ommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ny taxa för plan- och 
bygglagen, att gälla från och med 1 januari 2023. 

2. K
ommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt bygg- och 
miljönämnden att årligen justera handläggningskostnader per timme med av SKR 
framtagna Prisindex för kommunal verksamhet (PVK) från och med år 2024. 

3. K
ommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt bygg- och miljönämnden 
att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga 
handläggningstiden för de olika ärendetyperna. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

_____________________
Delges:
Kommunfullmäktige
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  NR 6
KS/2022:357

 § X
                                                                                        
Rabatt på bygglov för solceller under år 2023 och 2024

För att stimulera utbyggnad av solcellsanläggningar för en- och tvåbostadshus, föreslår bygg- 
och miljönämnden en rabatt på bygglovsavgiften för installation av solceller, som ska gälla 
tillsammans med den nya planerade plan- och bygglovstaxan. Rabatten föreslås vara på 50 
procent av ordinarie handläggningsavgift och gälla under år 2023 och år 2024. Därefter ska 
en utvärdering av rabatten göras av bygg- och miljöenheten och redovisas till bygg- och 
miljönämnden. 

Utanför detaljplanelagt område finns inget krav på bygglov för installation av solceller. Inom 
detaljplanelagt område eller område som omfattas av områdesbestämmelser kan bygglov 
krävas i vissa fall, t.ex. om solcellspanelerna inte följer byggnadens/takets form utan behöver 
monteras upprätt på ställning, om solcellspanelerna ska installeras på en byggnad eller inom 
ett område som kommunen bedömer vara av särskilt kulturhistoriskt värde, eller om 
solcellerna är integrerade i takmaterialet och innebär en avsevärd ändring av byggnadens 
utseende. 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-09-26 § 40 efter 
politiskt initiativ. Tjänsteskrivelse finns ej. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige § 90/2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, för att stimulera utbyggnad av solceller 
för en- och tvåbostadshus, besluta om en rabatt på eventuell bygglovavgift enligt gällande 
bygglovtaxa motsvarande 50 procent, att gälla under år 2023 och 2024.

_____________________                                                                                                                          
Delges:
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 90 KS/2022:357

Rabatt på bygglov för solceller under år 2023 och 2024

För att stimulera utbyggnad av solcellsanläggningar för en- och tvåbostadshus, föreslår bygg- 
och miljönämnden en rabatt på bygglovsavgiften för installation av solceller, som ska gälla 
tillsammans med den nya planerade plan- och bygglovstaxan. Rabatten föreslås vara på 50 
procent av ordinarie handläggningsavgift och gälla under år 2023 och år 2024. Därefter ska 
en utvärdering av rabatten göras av bygg- och miljöenheten och redovisas till bygg- och 
miljönämnden. 

Utanför detaljplanelagt område finns inget krav på bygglov för installation av solceller. Inom 
detaljplanelagt område eller område som omfattas av områdesbestämmelser kan bygglov 
krävas i vissa fall, t.ex. om solcellspanelerna inte följer byggnadens/takets form utan behöver 
monteras upprätt på ställning, om solcellspanelerna ska installeras på en byggnad eller inom 
ett område som kommunen bedömer vara av särskilt kulturhistoriskt värde, eller om 
solcellerna är integrerade i takmaterialet och innebär en avsevärd ändring av byggnadens 
utseende. 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-09-26 § 40 efter 
politiskt initiativ. Tjänsteskrivelse finns ej. 

Yrkanden
Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors (R) och Björn Kvist (M) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, för att stimulera utbyggnad av solceller 
för en- och tvåbostadshus, besluta om en rabatt på eventuell bygglovavgift enligt gällande 
bygglovtaxa motsvarande 50 procent, att gälla under år 2023 och 2024. 

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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   NR 7 
KS/2022:345 

§ x
                                                                                       

Sammanträdesplan 2023

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-09-21.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 91/2022                               
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2023 till den 16 februari, den 20 april, 
den 15 juni, den 5 oktober, den 23 november, samt den 14 december.

_____________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2023 till den 16 februari den 20 april,
den 15 juni, den 5 oktober, den 23 november, samt den 14 december.

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen till den 6 februari,
den 6 mars, den 3 april, den 29 maj,  den 25 september, den 16 oktober, den 6 november
och den 4 december, samt för KSAU den 23 januari, den 20 februari, den 27 mars, den 15
maj, den 12 juni, den 11 september, den 2 oktober, den 23 oktober, den 20 november,
samt den 18 december.

Ärendet

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov.

Mats Bergström Elina Peronius
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Kommunfullmäktige
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 NR 8 
KS/2022:372 

§ X
                                                                          
Avfallstaxa 2023

Salems kommun har fått avfallstaxa 2023 för beslut. I årets förslag har miljöstyrningen och 
självkostnadsprincipen per tjänst varit i fokus för att skapa goda förutsättningar för 
kommande omställning av verksamheten. Salems kommun har förståelse för den 
transformering av processen av avfallstaxan som sker nu men önskar få underlag tidigare vid 
kommande revideringar av avfallstaxan. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 95/2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Avfallstaxa 
2023.

__________________                                                                                                                                  
Delges: 
SRV Återvinning                                                                                                                                                 
SRV ägarkommuner  
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

 § 95 KS/2022:372

Avfallstaxa 2023

Salems kommun har fått avfallstaxa 2023 för beslut. I årets förslag har miljöstyrningen och 
självkostnadsprincipen per tjänst varit i fokus för att skapa goda förutsättningar för 
kommande omställning av verksamheten. Salems kommun har förståelse för den 
transformering av processen av avfallstaxan som sker nu men önskar få underlag tidigare vid 
kommande revideringar av avfallstaxan. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2022.

Yrkanden
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Avfallstaxa 
2023.

_____________________

Delges: 
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Avfallstaxa 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Avfallstaxa
2023.

Sammanfattning av ärendet
Salems kommun har fått avfallstaxa 2023 för beslut. I årets förslag har miljöstyrningen och
självkostnadsprincipen per tjänst varit i fokus för att skapa goda förutsättningar för
kommande omställning av verksamheten. Salems kommun har förståelse för den
transformering av processen av avfallstaxan som sker nu men önskar få underlag tidigare
vid kommande revideringar av avfallstaxan.

Ärendet
Salems kommun har fått avfallstaxa 2023 för beslut. I årets förslag har miljöstyrningen och
självkostnadsprincipen per tjänst varit i fokus för att skapa goda förutsättningar för
kommande omställning av verksamheten. Förslaget är ytterligare ett steg mot att varje
tjänst bär sina egna kostnader. På samma sätt har tidigare snedfördelningar mellan och
inom olika kundgrupper nu rättats till.

Förslaget ger SRV goda förutsättningar för att ställa om verksamheten inför gällande
lagstiftning om obligatorisk matavfallsinsamling från 1 januari 2024, samt påbörjande av
övertagande av ansvaret för insamling av förpackningsmaterial fastighetsnära från och
med 2024. Ansvaret och övertagandet ska vara implementerat fullt ut 1 januari 2027.

Salems kommuns yttrande

Process, dialog och ekonomiska resonemang

Salems kommun har förståelse för den transformering av taxeverksamhet som pågår och
har därmed även förståelse för årets process. För framtida beslut om avfallstaxor önskar
kommunen underlag i tidigare skede för att hinna med den interna handläggningen av
ärendet bättre. Förslag skulle kunna vara att underlag skickas ut i början på augusti och att
dialogmöte med handläggande tjänstepersoner hålls under augusti och september
månad.

I “Underlag till avfallstaxa 2023” redovisas de kostnadsförändringar som föreslås för de
abonnemang som får ändrade kostnader. Kommunen poängterade även förra året att det
behövs tydliga ekonomiska redovisningar för att kommunen ska kunna göra en bedömning
om taxans kostnadsförändringar.
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Miljöstyrd taxa

Salems kommun antog i februari 2021 ett klimatinitiativ med ett antal konkreta åtgärder
för att minska utsläppet av växthusgaser. En av aktiviteterna i Klimatinitiativet är att
samarbeta och bredda kommuninvånarnas möjlighet till återvinning av avfall med
ekonomiska incitament. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050
finns också mål om en resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.
Ett av delmålen för år 2030 är att hushållsavfallet ska minska till max 360 kilo per person
och år samt att minst 70 procent, inklusive matavfallet ska materialåtervinnas.

Salems kommun vill lyfta vikten av att SRV fortsatt arbetar med att taxan ska ha en
nivådifferentiering som är just miljöstyrande och att både med ekonomiska incitament,
där den miljövänligaste tjänsten är billigast och via kampanjer få fler att återvinna och se
över beteenden för att minska avfallet på lång sikt.

Höjningar av grundavgiften
En viktig fråga för kommunen är den kommunala ekonomin och en ekonomi i balans. Ett
av Salems kommuns mål är att ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn, ett
annat är att ekonomin ska vara i balans. Det är tydligt att kommunens budgetutveckling är
mer återhållsam än de höjningar av grundavgifter som nu föreslås i Avfallstaxan 2023.
Framtida kostnadshöjningar bör följa en branschorienterad indexmodell med mindre
indexbaserade avgiftshöjningar mellan åren i stället för större höjningar enskilda år. Större
höjningar av grundavgiften gjordes även i Avfallstaxan 2022.

Förtydliganden gentemot kunder som använder avfallstaxan

Avfallstaxan ska vara tydlig för kunderna och kunderna ska till exempel enkelt kunna förstå
vilken tjänst de kan välja och vad tjänsten innebär. Utifrån detta har Salems kommun
några förslag på omformuleringar som kan förtydliga gentemot kund.

På sida 3 rubrik 1C Definitoner står att Abonnemang Källsortering innebär att matavfall
och restavfall läggs i två separata kärl. Om man som kund inte läser begreppsdefinitionen
utan går direkt till delen i avfallstaxan om vilka tjänster man kan välja utifrån bostadstyp
finns det risk att man misstolkar tjänsten då gängse definition av begreppet källsortering
är: Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel
i hushållet. För att göra tjänsten mer tydlig mot kund bör begreppet källsortering således
inte användas utan förslagsvis att begreppet restavfall används i stället.

På sida 8 rubrik 2B. Avfallshämtning för enbostadshus - Fastland anges att enbostadshus
kan välja mellan tre olika abonnemang. Detta är inte korrekt då det finns två abonnemang
som kan nytecknas och ett som gäller för befintliga kunder. Vilka tjänster som kan
nytecknas bör förtydligas.

Det bör förtydligas att extratjänsterna som nämns på sida 11 även kan tecknas av de som
bor i tvåbostadshus/parhus.

Finansiering
Avfallstaxan kommer leda till ökade kostnader för kommunens verksamheter då
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grundavgiften höjs med 250 kronor per år.

De verksamheter som använder abonnemang källsorterat 660l + 140l för matavfall eller
abonnemang osorterat 660l kommer få sänkta kostnader, trots höjd grundavgift, då dessa
tjänster har en kostnadsminskning om drygt 10 000 kronor respektive drygt 1000 kronor
per år.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Bilagor

Avfallstaxa 2023
Underlag avfallstaxa 2023

Delges

SRV Återvinning, samtliga styrelseledamöter
SRV:s ägarkommuner
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Avfallstaxa 2023 

Sammanfattning 

Den kommunala avfallsordningen består av tre delar; Avfallsplanen, som är kommunens 
övergripande strategi för avfallshanteringen, avfallsföreskrifterna som reglerar kommunernas 
myndighetsutövande inom området och samt avfallstaxan som är dokumentet, där avfallstjänsterna 
och priserna för respektive avfallstjänst framgår.  
 
Som utgångspunkt för avfallstaxan gäller Miljöbalken och kommunallagen. Det innebär bland annat 
att avfallstaxan ska vara självfinansierad. Kostnader för avfallshantering får inte skjutas till framtida 
generationer och likställighetsprincipen gäller för tjänsterna i avfallstaxan. Möjlighet finns för 
kommunerna att fatta beslut om tjänstetyper samt en ha en prissättning i avfallstaxan, som gynnar 
miljön. 
 
SRV använder Avfall Sveriges beräkningsmodell, som är standard i många kommuner, för 
prissättningen av tjänsterna i avfallstaxan. Beräkningsmodellen följer gällande lagstiftning i 
Miljöbalken samt kommunallagen. Modellen bygger bland annat på nyttjandegrad per kundkategori, 
kostnad per liter med variabler för kärlstorlek, avfallsslag och hämtningsintervall. Modellen är 
transparent och baserat på avfallsstatistik, vilket skapar goda förutsättningar för ännu högre 
miljöstyrning.  
 
Texten i taxedokumentet är samordnad med gällande avfallsföreskrifter 2021–2030, så att 
dokumenten stödjer varandra. Taxedokumentet revideras varje år för att förbättra och förenkla 
läsbarheten. Kunderna ska till exempel enkelt kunna förstå vilken tjänst de kan välja och vad tjänsten 
innebär. Alla priser i taxedokumentet är inklusive moms.  
 

Förslag till förändringar i avfallstaxa 2023 

Förslaget till Avfallstaxa 2023 är ett resultat av ett flerårigt arbete med genomlysning av avfallstaxan 
utifrån gällande och kommande lagstiftning inom området. Samtliga tjänster är nu genomlysta, även 
om några steg återstår för att kvalitetssäkra alla tjänster.  

I årets förslag har miljöstyrningen och självkostnadsprincipen per tjänst varit i fokus för att skapa 
goda förutsättningar för kommande omställning av verksamheten. Förslaget är ytterligare ett steg 
mot att varje tjänst bär sina egna kostnader. På samma sätt har tidigare snedfördelningar mellan och 
inom olika kundgrupper nu rättats till.   
 
Förslaget ger SRV goda förutsättningar för att ställa om verksamheten inför gällande lagstiftning om 
obligatorisk matavfallsinsamling från 1 januari 2024, samt påbörjande av övertagande av ansvaret för 
insamling av förpackningsmaterial fastighetsnära från och med 2024.  Ansvaret och övertagandet ska 
vara implementerat fullt ut 1 januari 2027.  

 



 

 

1. Generell kostnadsökning enligt Avfall Sveriges index A12:1MD  

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det kostnadsindex som speglar 
SRV:s kostnadsstruktur bäst. Index med basmånad mars var 6,1 % för insamlingstjänster och för slam 
13,3 %.  

 

Utöver en anpassning till avfallsindex, så föreslås höjningar eller minskningar som motsvarar de 
faktiska kostnaderna för utförande av tjänsterna samt planerade utvecklingsprojekt. Kostnaderna för 
inhämtning och transport av avfall, tex bränslepriser, har stigit stadigt under perioden mars till 
september och har ännu inte stabiliserats helt. Avfallsindex för juli var 10,1 %. I förslaget till taxa 
antas att priserna stabileras under 2023. För exempel på hur förslaget påverkar SRVs vanligaste 
tjänster, se tabell under punkt 3. 
 

2.  Grundavgift 

Grundavgiften ska täcka kostnader för administration som till exempel kundtjänst, information, HR 
och ledning. Grundavgiften ska också täcka kostnaderna för återvinningscentraler, farligt avfall och 
returpapper på återvinningsstationerna samt utvecklingsarbete och nya projekt för anläggningarna 
och ÅVC-verksamheten. I grundavgiften ingår också eventuell ersättning för inlämnat avfall. 
 
Avfall Sveriges beräkningsmodell bygger på avfallsstatistik och nyttjandegrad per kundkategori av tex 
kundtjänst, antal besök på ÅVC osv. Utifrån detta, samt antal kunder inom respektive kategori, 
beräknas en självkostnad för grundavgiften per kundkategori. För exempel på hur förslaget påverkar 
våra vanligaste kundkategorier, se tabell under punkt 3.  
 

3. Exempel på effekter utifrån förslaget för de vanligaste tjänsterna inom taxan 

Alla kunder betalar en grundavgift beroende på fastighetstyp samt en hämtningsavgift, beroende på 
vald hämtningstjänst. Hämtningstjänster för enbostadshus är förutbestämd, för flerbostadshus och 
verksamheter kan kunden välja olika hämtningsintervall.  
 
För att förtydliga priseffekterna för enbostadshus redovisas de vanligaste taxetjänsterna i tabellen 
med den totala kostnadsförändringen för grundavgift och vald hämtningstjänst, utöver separat 
redovisning av grundavgiften. Observera att samtliga skillnader redovisas både per år och per månad. 
 
För flerbostadshus redovisas grundavgiften per lägenhet samt priset per vald kärlstorlek och 
hämtningsintervall. Beroende på hur väl kunderna sorterar ut och vilka avfallsmängder som lämnas 
kan antalet kärl och hämtningsintervall påverkas. Det gör att priserna nedan inte är jämförbara 
mellan enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter. Observera att samtliga skillnader redovisas 
både per år och per månad. 
 
För verksamheter redovisas grundavgiften per hämtställe samt priset per vald kärlstorlek och 
hämtningsintervall. Beroende på verksamhetens avfallsmängder samt behov av hämtningsintervall 
påverkas verksamhetens totala kostnad. Det gör att priserna nedan inte är jämförbara mellan 
enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter. Observera att samtliga skillnader redovisas både 
per år och per månad. 
 
 
 
 
 
 



 

 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2023 kommer ha följande effekt för följande 
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2022: 

      

  

Taxa 
2022 

Förslag 
Taxa 
2023  

Ökning/ 
minskning 
per år 

Ökning/ 
minskning 
per år % 

Ökning/ 
minskning 
per månad 

Enbostadshus           

Grundavgift 1 260 kr 1 350 kr 90 kr 7% 8 kr 

            

Total kostnad för grundavgift och vald hämtningstjänst, enbostadshus  

Källsortering 190l + 140 l 2 238 kr 2 450 kr 212 kr 9% 18 kr 

Sortera Hemma 2 750 kr 2 930 kr 180 kr 6% 15 kr 

Osorterat 190 l 3 156 kr 4 350 kr 1 194 kr 27% 100 kr 

            

Fritidshus           

Grundavgift 870 kr 1 020 kr 150 kr 15% 13 kr 

            

Total kostnad för grundavgift och vald hämtningstjänst, fritidshus  

Gemensamhetsanläggning 
osorterat 1 561 kr 1 753 kr 

 
192 kr 11% 

 
16 kr 

Osorterat 190 l 1 686 kr  2 102 kr  416 kr  20%  35 kr  

      

Flerbostadshus       

Grundavgift 720 kr 990 kr 270 kr 27% 23 kr 

      

Källsort 660 l +140 l för 
matavfall 2 880 kr 

                       
4 895 kr  

 
2 015 kr 41% 

 
168 kr 

Osorterat 660 l 3 971 kr 7 822 kr 3 851 kr 49% 321 kr 

      

Verksamheter           

Grundavgift 300 kr 550 kr 250 kr 45% 21 kr 
           

Källsorterat 660l + 140 l för 
matavfall 

 
14 983 kr 

 
4 719 kr 

 
-10 264 kr - 218 % 

 
- 855 kr 

Osorterat 660l 8 909 kr 7 822 kr - 1 087 kr - 14% - 91 kr 
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AVSNITT 1: 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1A Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna 
avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 
försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

 

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för hantering av kommunalt avfall enligt 15 kap. 20 och 20a §§ miljöbalken. 
Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). För kommunens avfallshantering gäller 
bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken samt kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter.  

Alla bestämmelser i dessa föreskrifter avseende kommunalt avfall, gäller även för annat avfall, som 
omfattas av kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga jämförligt avfall från 
verksamheter, slam från små avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare och bygg- och rivningsavfall 
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

 

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

Abonnemang Källsortering innebär att matavfall och restavfall läggs i två separata kärl. 

Abonnemang Osorterat innebär att matavfall och restavfall läggs i samma behållare. 

Abonnemang Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och 
indelat i fyra fack. Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar 
av papper, plast, glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och 
ljuskällor. 

Behandling, med behandling av avfall avses återvinning eller bortskaffande av avfall. 

Bygg- och rivningsavfall, avfall som uppstår när man bygger, bygger om eller renoverar eller river 
byggnader. Avfallstaxan omfattar bygg- och rivningsavfall som inte kommer från yrkesmässig 
verksamhet. 

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

Enbostadshus, bostadshus med en till två bostäder för permanentboende, till exempel villor, radhus, 
kedjehus, enligt Skatteverkets definition av småhus, oberoende av upplåtelseform. 
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Fastighetsinnehavare, är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare 
och samfällighetsförening.  

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

Flerbostadshus, bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar Skatteverkets 
definition av hyreshusenhet. Här ingår olika typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och bostadsrätt. 
Vid tillämpning av denna avfallstaxa ingår även institutionsboende, se definition nedan, i begreppet 
flerbostadshus.  

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

Gemensamt kärl, innebär att två eller tre närliggande enbostadshus eller fritidshus använder 
gemensamma kärl efter anmälan enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

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

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

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

Hushåll, lägenhet med eget kök, för boende i enbostadshus, i flerbostadshus, i fritidshus eller Attefalls 
hus.  

m3 eller kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.  

Institutionsboende avser någon form av boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, 
exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende. 

Kommunalt avfall, det vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor, till exempel 
från verksamheter, som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.  Ett exempel är 
sopor och matavfall från personalutrymmen. Kommunen har också ansvar för att samla in och 
behandla slam från enskilda avlopp, trots att det enligt miljöbalken inte ingår i begreppet kommunalt 
avfall. 

Latrin, avfall som består av mänsklig avföring. 

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

Matavfall, Biologiskt lättnedbrytbart avfall, avfall som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer, 
och som består av livsmedel eller som uppstår i samband med hantering av livsmedel 
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Restavfall, det brännbara avfall som är kvar efter utsortering av matavfall, förpackningar, tidningar, 
grovavfall och farligt avfall. Restavfall kan innehålla matavfall och/eller annat avfall om dessa avfall 
inte sorterats ut. 

Returpapper, definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar och tidningspapper” 
Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam och kataloger.  

Samfällighetsförening, en juridisk person. Medlemmarna är ägare till de deltagande fastigheterna. En 
samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i 
fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa. 

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

Toalettvagn, är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon, Toalettbod och 
bajamaja ingår i begreppet. 

Uppställningsplats för hämtningsfordon avser den plats där fordonet kan stanna på ett trafiksäkert sätt, 
längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

Verksamheter, Industrier, affärsrörelser, vård- och serviceinrättningar samt föreningar och företag. I 
avfallstaxan avser verksamheter där det uppstår kommunalt avfall eller jämförligt avfall, exempelvis 
skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar med mera som 
inte utgörs av boende.  

 

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter samt i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2020:614). 

 

1D Betalningsskyldig och betalningsmottagare  
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt 
beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska 
betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där människor vistas och där det uppkommer 
hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att kärl 
eller avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på 
annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet, till exempel ej framkomlig väg. 

Fakturering av avfallsavgiften sker enligt det faktureringsintervall som fastställs av SRV. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från SRV och fastighetsinnehavare, 
ställas till nyttjanderättshavare. SRV kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte 
uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 
fastighetsinnehavaren. 

 



   
 

6 
 
 

1E Ägarbyte och ändring av abonnemang 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.  

Anmälan om byte av abonnemang ska vara SRV tillhanda senast 5 arbetsdagar innan förändringen kan 
träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt formulär för att kunna handläggas. Ingen 
förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt och ingen återbetalning på grund av 
förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som redan har fakturerats. 

 

1F Avfall från små/enskilda avlopp och fettavfall 
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, sluten tank, 
minireningsverk och fosforfällor för toalettavlopp och BDT-vatten samt fettavskiljare. 
Slamanläggningens dimension gäller för max 25 personer vid prissättning via avfallstaxan. 

Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds 
under perioden på året som bestämt för aktuellt område och tömningsdag. Abonnemanget av tömningen 
enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av abonnemanget. 

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets 
uppställningsplats och anslutningspunkten till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slangdragning 
debiteras extra avgift.  

 

1G Särskilt om abonnemangsavgifter  
I angiven avgift för enbostadshus och fritidshus gäller tömning av kärl, kärl ingår i avgiften, men inte 
kärlskåp. Kärlskåp går att köpa separat. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

De avgifter som anges för tömning av kärl gäller när kärl står uppställda inom normalt avstånd från den 
plats där hämtningsfordonet normalt stannar, vid farbar väg. Vid annan placering tillkommer avgift för 
dragväg. För enbostadshus och fritidshus med eget kärl avser normalt avstånd maximalt 1,5 meter. För 
enbostadshus med gemensamhetsanläggning, flerbostadshus och verksamheter avser normalt avstånd 
maximalt 10 meter. Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till 
uppställningsplats för fordon. 

 

1H Särskilt om grundavgifter 
I grundavgiften för enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus ingår att boende får lämna grov-, el- och 
trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRV:s 
återvinningscentraler. I grundavgiften ingår också kostnad för returpapper på återvinningsstationerna.  

 

1I Felsorteringsavgift 
Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har SRV rätt att debitera felsorteringsavgift. Vid 
felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas Om felsorterings upprepas en 
andra gång faktureras felsorteringsavgift. Om kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska 
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sorteras, under en längre period (ca 2 månader) ändå inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade 
tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet eller i facket för matavfall, kommer SRV efter 
skriftligt påpekande att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens abonnemang.  Om inte 
detta ger avsedd effekt har SRV möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Osorterat 
mat- och restavfall. Felsorteringsavgift gäller vid alla typer av avfall som sorteras till fel kärl. 

 

1J Undantag, enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Gemensam behållare: Kärl för enbostadshus och fritidshus kan delas mellan 2–3 hushåll, efter 
anmälan enligt kommunens avfallsföreskrifter. Varje hushåll betalar grundavgift och 
abonnemangsavgift faktureras en kund.   

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 
fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 
skickas i första hand till samfällighet eller förening. Vid fördelning av faktura till flera kunder debiteras 
en administrativ avgift per faktura. 

Uppehåll: Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift, men inte abonnemangsavgift. Det är aktuell 
kommun som ger tillstånd för uppehåll av hämtningstjänster, de meddelar sedan SRV. Uppehåll för 
fritidshushämtning ska meddelas SRV senast 15 april.  

Hämtning i säck: Om fastighetsinnehavare får använda säck, genom undantag enligt 26 § i kommunens 
avfallsföreskrifter, ska enbostadshus och fritidshus betala avgift enligt avsnitt för Skärgård. Avgift för 
säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 

Kompostering av matavfall: matavfall får komposteras på den egna fastigheten i en skadedjurssäker 
behållare. För åretruntbruk ska behållaren vara värmeisolerad. Fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättsinnehavare som avser kompostera matavfall ska anmäla det skriftligt till kommunens 
tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig nämnd som sedan meddelar SRV. 

1K Arbetsmiljö farliga hämtnings platser 
Vi arbetar med säker arbetsmiljö för våra anställda både egna och entreprenörers. Det innebära att vi vid 
vissa arbeten måste använda specialfordon tex. TMA bil (skyddsbil). Den extra kostnaden debiteras 
fastighetsägaren. 

 

1L Avgifter när taxan inte kan tillämpas 
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är 
beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, får 
SRV besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa. 

 

 

Alla avgifter i denna taxa är inklusive moms 



   
 

8 
 
 

AVSNITT 2: 
ENBOSTADSHUS  

Total årlig avgift = grundavgift + abonnemangsavgift + eventuella tillägg och extratjänster. 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per hushåll och år 

Enbostadshus  1 350 kr 

2B. Avfallshämtning för enbostadshus – Fastland 
Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

o Sorterahemma där åtta fraktioner samt batterier och glödlampor sorteras i två separata 
fyrfackskärl, Ej valbart 

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Osorterat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av 
kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall. Se kommunens 
avfallsföreskrifter. 
Tabell 2 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Sorterahemma 

Abonnemang Sortera hemma 

EJ VALBAR 2023 

Hämtning av Kärl 1 
varannan vecka och av 
Kärl 2 var fjärde vecka  
pris per år 

2 st. 370 liter fyrfackskärl 1 581 kr   

 
Tabell 3 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Källsortering av matavfall 

Abonnemang Hämtning varannan 
vecka,  
pris per år och kärl 

Hämtning av restavfall 
var fjärde vecka,  
pris per år1pris per år och 
kärl 

140 l matavfall 400 kr Ej aktuellt 

140 l restavfall  700 kr 350 kr 

190 l restavfall  700 kr 350 kr 

 

 
 
1 Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl 
som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV tillsammans med kopia på godkänt beslut. 
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Tabell 4 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Osorterat mat- och restavfall 

Abonnemang Hämtning varannan 
vecka, pris per år 

140 l osorterat mat- och restavfall 3 000 kr 

190 l osorterat mat- och restavfall 3 000 kr 

 

2C. Avfallshämtning för gemensamhetsanläggningar  
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från minst fyra hushåll.  

Hushåll som ingår i gemensamhetslösning får beställa hämtning av grovavfall, mot avgift enligt   

Tabell 8. 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal av kärl för 
matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 
 
Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 
med kunden.  
 
Tabell 5 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Volym behållare 
mindre, eller lika 
med 75 liter per 
hushåll och vecka 

Pris per hushåll 
och år hämtning 
52 ggr  

Volym behållare 
mer än 75 liter 
per hushåll och 
vecka 
Pris per hushåll 
och år hämtning 
52 ggr 

Volym behållare 
mindre, eller lika 
med 75 liter per 
hushåll och vecka 

Pris per hushåll 
och år hämtning 
26 ggr 

Volym behållare 
mer än 75 liter 
per hushåll och 
vecka 
Pris per hushåll 
och år hämtning 

26 ggr 

Källsortering av 
matavfall 

403 kr 484 kr 202 kr 242 kr 

Osorterat mat- och 
restavfall 

560 kr 672 kr 280 kr 336 kr 

 

2D. Bottentömmande behållare för samfällighetsföreningar 
Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 kbm för restavfall och osorterat, 3,5 kbm för 
matavfall. Årskostnaden för abonnemanget debiteras samfällighetsföreningen.  

Förslag till placering av bottentömmande behållare ska godkännas av SRV innan installation. 
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Tabell 6 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare  

 

 

2E. Avfallshämtning för permanentboende - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 
kommunens avfallsföreskrifter.  

Vintertid erbjuds hämtning av avfall vid lämplig gemensamhetsanläggning på fastlandet. Avgift enligt 
avsnitt 2C. Avfallshämtning för gemensamhetsanläggningar. 

 
 

Tjänst Pris per år,  
26 
hämtningar 

Pris per år,  
52 
hämtningar 

Pris per år,  
104 
hämtningar 

Pris per år, 
156 
hämtningar 

Extra 
hämtning per 
gång 

Matavfall      

Upp till 1,0 kbm 2 624 kr 5 248 kr 10 496 kr 15 744 kr 701 kr 

1,1 – 1,5 kbm 3 936 kr 7 871 kr 15 742 kr 23 613 kr 751 kr 

1,6 – 2,5 kbm 6 560 kr 13 119 kr 26 238 kr 39 357 kr 852 kr 

2,6 - 3,5 kbm 9 184 kr 18 367 kr 36 734 kr 55 101 kr 953 kr 

Restavfall      

Upp till 1,5 kbm 3 338 kr 6 676 kr 13 352 kr 20 028 kr 728 kr 

1,6 – 2,0 kbm 4 451 kr 8 902 kr 17 804 kr 26 706 kr 771 kr 

2,1 – 3,0 kbm 6 677 kr 13 353 kr 26 706 kr 40 059 kr 857 kr 

3,1 – 4,0 kbm 8 902 kr 17 804 kr 35 608 kr 53 412 kr 942 kr 

4,1 – 5,0 kbm 11 128 kr 22 256 kr 44 512 kr 66 768 kr 1 028 kr 

Osorterat mat- och 
restavfall 

     

Upp till 1,5 kbm 6 009 kr 12 017 kr 24 034 kr 36 051 kr 831 kr 

1,6 – 2,0 kbm 8 012 kr 16 024 kr 32 048 kr 48 072 kr 908 kr 

2,1 – 3,0 kbm 12 018 kr 24 036 kr 48 072 kr 72 108 kr 1 062 kr 

3,1 – 4,0 kbm 16 024 kr 32 048 kr 64 096 kr 96 144 kr 1 216 kr 

4,1 – 5,0 kbm 20 030 kr 40 059 kr 80 118 kr 120 177 kr 1 370 kr 
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2F. Extra tjänster enbostadshus och gemensamhetsanläggningar 

  
Tabell 7 Extratjänster gäller enbostadshus och gemensamhetsanläggningar 

Hämtning sker inom 1–3 dagar efter beställning. Hämtning utförs bara på helgfri vardag. 

Tjänst Pris  

Extra tömning av kärl, pris per kärl 247 kr 

Hämtning av grovavfall från fastigheten, pris per ton, minsta avgift 0,5 ton 2 531 kr 

Hämtning av kyl och frys pris per styck 215 kr 

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl  106 kr 

Förändring av befintligt abonnemang, till exempel utkörning och hämtning av 
kärl samt byte av tjänst. Gäller ej vid ägarbyte (inom 3 månader) 418 kr 

Administrativ avgift till exempel delning av faktura 250 kr 

Felsorteringsavgift enligt beskrivning 1H pris per tillfälle 500 kr 
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AVSNITT 3: 
FRITIDSHUS 
 
Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till och med vecka 41. Hämtning sker normalt varannan 
vecka, 12 gånger per år. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 8 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per hushåll och år 

Fritidshus 1 020 kr 

 

3B. Avfallshämtning av enskilda kärl för fritidshus - Fastland 
 
 

Tabell 9 Abonnemangsavgifter för fritidshus med enskilda kärl – Källsortering av matavfall 

Abonnemang Hämtning vid enskild 
fastighet, varannan vecka,  
pris per år 

Hämtning vid gemensam 
uppställningsplats, 
varannan vecka, 
pris per år 

140 l matavfall Erbjuds inte 193 kr 

190 l restavfall  Erbjuds inte 541 kr 

 

 
Tabell 10 Abonnemangsavgifter för fritidshus med enskilda kärl – Osorterat mat- och restavfall 

Abonnemang Hämtning vid enskild 
fastighet, varannan 
vecka,  
pris per år 

Hämtning vid gemensam 
uppställningsplats, 
varannan vecka, 
pris per år 

190 l osorterat mat- och restavfall 1 082 kr 920 kr 

240 l osorterat mat- och restavfall Erbjuds inte 1 353 kr 
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3C. Avfallshämtning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - Fastland 
 
För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal av kärl för 
matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 
 
Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 
med kunden.  
 
Avgifterna enligt Tabell 13 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 
samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 14 och faktura skickas 
till varje fastighetsinnehavare. 

 
Tabell 11 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka 
pris per år 

Pris per kärl för 
restavfall eller 
osorterat avfall 

Hämtning varannan 
vecka pris per år 

Pris per kärl för 
restavfall eller 
osorterat avfall 

Extra tömning 

Pris per kärl 

140 l för matavfall 386 kr 193 kr 607 kr 

370 l kärl restavfall  1 127 kr 564 kr   643 kr 

660 l kärl restavfall  2 005 kr 1 003 kr 677 kr 

370 l kärl Osorterat mat- 
och restavfall  

2 037 kr 1 019 kr 678 kr 

660 l kärl Osorterat mat- 
och restavfall 

3 597 kr 1 798 kr 738 kr 

 

Tabell 12 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 
fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Volym behållare för restavfall 
eller osorterat avfall mindre, 
eller lika med 75 liter per 
hushåll och vecka 

Pris per hushåll och år 

Volym behållare för restavfall 
eller osorterat avfall mer än 
75 liter per hushåll och vecka 
 

Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 733 kr 879 kr 

Osorterat mat- och restavfall 880 kr 1 056 kr 
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3D. Avfallshämtning fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 
kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt avsnitt 3B. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 3C. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska använda säck betalar avgift enligt 
detta avsnitt. 

 
Tabell 13 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  
hämtning vid enskild fastighet  

Säck 1 353 kr 

 
 

3E. Extra tjänster fritidshus, fastland och skärgård 
 

Tabell 14 Extratjänster gäller fritidshus - fastland 

Hämtning sker inom 1–3 dagar efter beställning. Hämtning utförs bara på helgfri vardag. 

Tjänst Pris  

Extra tömning av kärl, pris per kärl 247 kr 

Hämtning av grovavfall från fastigheten per ton, minsta avgift 0,5 ton pris per 
ton 

2 531 kr 

Hämtning av kyl och frys pris per styck 215 kr 

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl  106 kr 

Förändring av befintligt abonnemang, t.ex. utkörning och hämtning av kärl 
samt byte av tjänst. Gäller ej vid ägarbyte (inom 3 månader) 

418 kr 

Administrativ avgift t.ex. delning av faktura 250 kr 

Felsorteringsavgift enligt beskrivning 1H pris per tillfälle  500 kr 

 
Tabell 15 Extratjänster för fritidshus – Skärgård 

 Tjänst Pris  

Hämtning av extra säck vid ordinarie hämtning. Pris per Säck 247 kr 

Lämna kyl och frys till mobil ÅVC, pris per styck 215 kr 

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl/säck  106 kr 
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Förändring av befintligt abonnemang, t.ex. utkörning och hämtning av kärl 
samt byte av tjänst. Gäller ej vid ägarbyte (inom 3 månader) 418 kr 

Administrativ avgift t.ex. delning av faktura 250 kr 

Felsorteringsavgift enligt beskrivning 1H pris per tillfälle. 500 kr 
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AVSNITT 4: 
SLAMTÖMNING 
 
 
Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 
 
När aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt 
nedan fastställd taxa. 
 
Definitioner, utöver de som anges i 1F. 

Ekonomitömning avser schemalagda tömningar, upp till två gånger per år, tömning sker någon gång 
under de angivna veckorna som aviseras vid beställning av SRV.  
 
Avtalad tömning avser tömning på fastställd dag och vecka som meddelats kunden. Beställning ska ske 
minst en vecka innan tömning 
 
Extra tömning avser tömning efter kundens beställning senast kl 12.00 helgfri vardag, tömning sker 
inom en vecka. För skärgården gäller tömning efter beställning och bekräftelse från SRV så snart som 
möjligt. 
 
Akut tömning avser tömning som sker dagen efter beställningen, om beställning har gjort senast 12.00.  
Tömning utförs helgfri vardag efter bekräftelse från SRV, mellan kl. 06 -16.  
 
Jourtömning avser tömning inom 6 timmar från beställning. Jourtömning gäller endast fastland.   
 

4A Slamtömning Fastland 
 
Tabell 16 Tömningsavgift för enskilda avloppsanläggningar 

Typ av tömning 

 

Pris per tömning inkl. 
behandlingsavgift 
upp till 3 kbm 

Pris per tömning inkl. 
behandlingsavgift 
3,1–6 kbm 

Pris per påbörjad 
kbm  
över 6 kbm 

Ekonomitömning 1 487 kr 2 337 kr 164 kr 

Avtalad tömning  1 723 kr 2 573 kr 164 kr 

Extra tömning  1 865 kr 2 717 kr 164 kr 

Akut tömning 2 713 kr  3 563 kr 164 kr 

Jourtömning 5 440 kr 5 944 kr 164 kr 

  

Överfylld brunn/tank 350 kr per kbm brunns/tankvolym 
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4B Slamtömning Skärgård 
 
Tabell 17 Tömningsavgift för enskilt avlopp  

Typ av tömning Pris per tömning inkl. 
behandlingsavgift 
upp till 3 kbm 

Pris per tömning inkl. 
behandlingsavgift 
3,1–6 kbm 

Pris per påbörjad 
kbm  
över 6 kbm 

Ekonomitömning 1 487 kr 2 337 kr 164 kr 

Extra tömning inkl. färja 11 425 kr 11 929 kr 164 kr 

  

Överfylld brunn/tank  350 kr per kbm brunns-/tankvolym 
 

4C Övriga tjänster slamtömning 
 
Tabell 18 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Yttrandeavgift för ny anläggning eller befintlig 
anläggning, pris per tillfälle 

2 765 kr  

Bomkörning till exempel Ej framkomlig väg till 
brunn/tank, fastfrusna lock eller låst anläggning, 
pris per tillfälle 

 860 kr  

Slangdragning utöver 10 meter, per påbörjat 10-
tal meter2 

338 kr  

Material från fosforfällor pris per ton 

Hämtning av material från fosforfällor se kranbil 

 1 737 kr  

Specialfordon Debitering sker även för körtid   

Slam/kombibil (slamsugning och påfyllning av vatten)  

Pris per timme 

1 733 kr  

TMA-bil (skyddsbil) pris per timme 1 415 kr  

Kranbil pris per timme  1 680 kr  

Hetvattenspoling, pris per timme 2 299 kr  

Bil och släp, pris per timme 2 069 kr  

 

 
2 Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, d.v.s. mätningen kan komma att 
omfatta mark utanför fastighetsgränsen.  
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Slamkärra och liten garagebil, pris per tillfälle 4 420 kr  

Extra personal till exempel tungt lock eller lång 
slangdragning, pris per person och timme 

485 kr  

  

Tabell 19 Tömningsavgift från toalettvagn 

I avgiften ingår sanitetsvätska 

Volym kbm Avgift vardag Avgift utanför ordinarie 
arbetstid 

Per toalettvagn, per tömning 
1kbm 

1 471 kr Se tabell 18 Jourtömning 
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AVSNITT 5: 
LATRINHÄMTNING 
 
 
Kärl ska vara förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Krav på att märkning 
ska klistras fast på kärlet, börjar gälla när SRV meddelar det. 
 
Tabell 20 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka, pris per år  7 817 kr  

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning, 

pris per kärl 

 287 kr  

Extra kärl inom 5 arbetsdagar, pris per kärl  1 188 kr  

Extra kärl inom 2 arbetsdagar, pris per kärl  1 900 kr  

 
 
Tabell 21 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning var tredje vecka, 8 
gånger per säsong, pris per säsong 

3 508 kr  

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning, 

pris per kärl 

 287 kr  

Extra kärl inom 5 arbetsdagar, pris per kärl  1 188 kr  

Extra kärl inom 2 arbetsdagar, pris per kärl  1 900 kr  
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AVSNITT 6: 
FLERBOSTADSHUS 

6A. Grundavgift flerbostadshus  
 
Tabell 22 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgift Pris per lägenhet och år 

Flerbostadshus 990 kr 

 

6B. Avfallshämtning för flerbostadshus – kärl   
 
Avgifter för abonnemang beräknas genom avgift per kärl gånger antal kärl + eventuellt dragvägstillägg. 
 
Tabell 23 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  
26 
hämtningar 

Pris per år,  
52 
hämtningar 

Pris per år, 
104 
hämtningar 

Pris per år, 
156 
hämtningar 

Extra 
hämtning per 
kärl 

Avgifter per kärl      

140 l, matavfall3 200 kr 400 kr 800 kr 1 200 kr 607 kr 

370 l, matavfall4 Erbjuds inte 984 kr 1 967 kr 2 952 kr 619 kr 

190 l, restavfall 625 kr 1 251 kr 2 502 kr 3 753 kr 624 kr 

240 l, restavfall 790 kr 1 581 kr 3 162 kr 4 743 kr 630 kr 

370 l, restavfall 1 218 kr 2 436 kr 4 872 kr 7 308 kr 647 kr 

660 l, restavfall 2 248 kr 4 495 kr 8 990 kr 13 485 kr 684 kr 

190 l, osorterat mat- 
och restavfall 

1 126 kr 2 252 kr 4 504 kr 6 756 kr 
643 kr 

240 l, osorterat mat- 
och restavfall 

1 422 kr 2 845 kr 5 690 kr 8 535 kr 
655 kr 

370 l, osorterat mat- 
och restavfall 

2 193 kr 4 386 kr 8 772 kr 13 158 kr 
684 kr 

660 l, osorterat mat- 
och restavfall 

3 911 kr 7 822 kr 15 644 kr 23 466 kr 
750 kr 

 

 
3 Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och 
vecka 
4 Endast kombination med kärlskåp 
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6C. Avfallshämtning för flerbostadshus – bottentömmande behållare och 
sopsug 
 
För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 
matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 25.  
 
Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 kbm för restavfall och osorterat, 3,5 kbm för 
matavfall. 

 
Tabell 24 Bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år,  
26 hämtningar 

Pris per år,  
52 hämtningar 

Pris per år, 
104 hämtningar 

Pris per år, 
156 hämtningar 

Extra 
hämtning 
per gång 

Matavfall      

Upp till 1,0 kbm 2 624 kr 5 248 kr 10 496 kr 15 744 kr 701 kr 

1,1 – 1,5 kbm 3 936 kr 7 871 kr 15 742 kr 23 613 kr 751 kr 

1,6 – 2,5 kbm 6 560 kr 13 119 kr 26 238 kr 39 357 kr 852 kr 

2,6 - 3,5 kbm 9 184 kr 18 367 kr 36 734 kr 55 101 kr 953 kr 

Restavfall      

Upp till 1,5 kbm 3 338 kr 6 676 kr 13 352 kr 20 028 kr 728 kr 

1,6 – 2,0 kbm 4 451 kr 8 902 kr 17 804 kr 26 706 kr 771 kr 

2,1 – 3,0 kbm 6 677 kr 13 353 kr 26 706 kr 40 059 kr 857 kr 

3,1 – 4,0 kbm 8 902 kr 17 804 kr 35 608 kr 53 412 kr 942 kr 

4,1 – 5,0 kbm 11 128 kr 22 256 kr 44 512 kr 66 768 kr 1028 kr 

Osorterat mat- 
och restavfall 

     

Upp till 1,5 kbm 6 009 kr 12 017 kr 24 034 kr 36 051 kr 831 kr 

1,6 – 2,0 kbm 8 012 kr 16 024 kr 32 048 kr 48 072 kr 908 kr 

2,1 – 3,0 kbm 12 018 kr 24 036 kr 48 072 kr 72 108 kr 1 062 kr 

3,1 – 4,0 kbm 16 024 kr 32 048 kr 64 096 kr 96 144 kr 1 216 kr 

4,1 – 5,0 kbm 20 030 kr 40 059 kr 80 118 kr 120 177 kr 1 370 kr 
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Tabell 25 Mobil sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling, pris per ton 755 kr       

Tömning mobil sopsug, pris per timme 3 297 kr  

 
Tabell 26 Stationär sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Osorterat mat- och restavfall, pris per ton 755 kr  

Tömning lastväxlarcontainer, pris per tömning 1 875 kr  

 

 

6D. Grovavfall flerbostadshus 
 

Tabell 27 Hämtning av grovavfall, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, pris per ton. 
minidebitering 0,5 ton 

  2 531 kr  

 

6E. Övriga tjänster flerbostadshus 
 
Tabell 28 övriga tjänster flerbostadshus 

Tjänst Pris 

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl  109 kr 

Förändring av abonnemang, utkörning och hämtning av kärl samt byte av tjänst 418 kr 

Administrativ avgift t.ex. delning av faktura 250 kr 

Felsorteringsavgift enligt beskrivning 1H   500 kr 

Eget kärl för returpapper, pris per hämtning och kärl 129 kr 
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AVSNITT 7: 
VERKSAMHETER  
Abonnemang med osorterat mat- och restavfall för restauranger och storkök får endast användas när 
kommunen skriftligt medgivit undantag från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens 
avfallsföreskrifter. Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell 29. 

7A. Grundavgift verksamheter 
 

Tabell 29 Grundavgift för verksamheter 

Grundavgift Pris per år 

Verksamheter, kr per verksamhet på 
hämtningsadressen 

550 kr 

7B. Avfallshämtning med kärl 
Avgift tas ut även om kärl inte är framställt. Avgifter beräknas genom en hämtningsavgift + gånger 
antal kärl + eventuellt dragvägstillägg. 
 
Tabell 30 Avgifter för tömning av kärl, per år 

Tjänst Pris per år,  
26 
hämtningar 

Pris per år,  
52 
hämtningar 

Pris per år, 
104 
hämtningar 

Pris per år, 
156 
tömningar 

Extra 
hämtning 
per gång 

Avgifter per kärl      

140 l, matavfall 186 kr 373 kr 746 kr 1 119 kr 607 kr 

140 l, restavfall 625 kr 1 251 kr 2 502 kr 3 753 kr 619 kr 

190 l, restavfall 625 kr 1 251 kr 2 502 kr 3 753 kr 624 kr 

240 l, restavfall 790 kr 1 581 kr 3 162 kr 4 743 kr 630 kr 

370 l, restavfall 1 218 kr 2 436 kr 4 872 kr 7 308 kr 647 kr 

660 l, restavfall 2 173 kr 4 346 kr 8 692 kr 13 038 kr 684 kr 

140 l, osorterat mat- 
och restavfall 

1 126 kr 2 252 kr 4 504 kr 6 756 kr 
643 kr 

190 l, osorterat mat- 
och restavfall 

1 126 kr 2 252 kr 4 504 kr 6 756 kr 
643 kr 

240 liter, osorterat 
mat- och restavfall 

1 422 kr 2 845 kr 5 690 kr 8 535 kr 
655 kr 

370 l, osorterat mat- 
och restavfall 

2 193 kr 4 386 kr 8 772 kr 13 158 kr 
684 kr 

660 l, osorterat mat- 
och restavfall 

3 911 kr 7 822 kr 15 644 kr 23 466 kr 
750 kr 
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7C. Övrig avfallshämtning  
Bottentömmande behållare 
För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 
matavfall, eller tvärtom, gäller avgifter för kärl enligt avsnitt 7B.  
 
Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 kbm för restavfall och osorterat, 3,5 kbm för 
matavfall. 

Tabell 31 Bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år,  
26 hämtningar 

Pris per år,  
52 hämtningar 

Pris per år, 
104 hämtningar 

Pris per år, 
156 hämtningar 

Extra 
hämtning per 
gång 

Matavfall      

Upp till 1,0 kbm 2 624 kr 5 248 kr 10 496 kr 15 744 kr 701 kr 

1,1 – 1,5 kbm 3 936 kr 7 871 kr 15 742 kr 23 613 kr 751 kr 

1,6 – 2,5 kbm 6 560 kr 13 119 kr 26 238 kr 39 357 kr 852 kr 

2,6 - 3,5 kbm 9 184 kr 18 367 kr 36 734 kr 55 101 kr 953 kr 

Restavfall      

Upp till 1,5 kbm 3 338 kr 6 676 kr 13 352 kr 20 028 kr 728 kr 

1,6 – 2,0 kbm 4 451 kr 8 902 kr 17 804 kr 26 706 kr 771 kr 

2,1 – 3,0 kbm 6 677 kr 13 353 kr 26 706 kr 40 059 kr 857 kr 

3,1 – 4,0 kbm 8 902 kr 17 804 kr 35 608 kr 53 412 kr 942 kr 

4,1 – 5,0 kbm 11 128 kr 22 256 kr 44 512 kr 66 768 kr 1 028 kr 

Osorterat mat- 
och restavfall 

     

Upp till 1,5 kbm 6 009 kr 12 017 kr 24 034 kr 36 051 kr 831 kr 

1,6 – 2,0 kbm 8 012 kr 16 024 kr 32 048 kr 48 072 kr 908 kr 

2,1 – 3,0 kbm 12 018 kr 24 036 kr 48 072 kr 72 108 kr 1 062 kr 

3,1 – 4,0 kbm 16 024 kr 32 048 kr 64 096 kr 96 144 kr 1 216 kr 

4,1 – 5,0 kbm 20 030 kr 40 059 kr 80 118 kr 120 177 kr 1 370 kr 
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Tank för matavfall 
Matavfall kan malas ned i avfallskvarn kopplad till tank. Avgiften beräknas genom hämtningsavgift 
 + behandlingsavgift. 
 
Tabell 32 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Hämtningsavgift, pris per timme 1 382 kr  

Behandlingsavgift, pris per kbm 663 kr 

Bomkörning, pris per tillfälle 520 kr  
 

Tabell 33 Container 

Container Årspris tömning och 
hyra 

Behandlingsavgift Hämtningsintervall 

2 kbm Osorterat  62 673 kr 1 217 kr per ton 1 gång per vecka 

9 kbm Osorterat  64 885 kr 1 217 kr per ton 1 gång per vecka 

 

Fettavskiljare 
Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 
 
Tabell 34 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris per tillfälle inklusive behandling 

Tömning fettavskiljare  

 upp till 3 kbm  3 137 kr 

3,1 – 6,0 kbm 5 213 kr 

6,1 – 9,0 kbm 7 294 kr 

9,1 – 12,0 kbm 9 373 kr 

12,1 - 15,0 kbm 11 453 kr 
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7D. Övriga tjänster verksamheter 
 
Tabell 35 Extra tjänster fettavskiljare 

  

Slangdragning >10 meter. Pris per påbörjad 10 meter  338 kr  

Jourtömning upp till 3 kbm 5 440 kr  

Sug- och spolbil med ånga (debitering sker även för körtid) pris per timme  2 445 kr  

Specialfordon (debitering sker även för körtid) pris per timme  3 338 kr  

Bomkörning, pris per tillfälle 860 kr  

Extra personal, per person och timme 485 kr  

 

 
Tabell 36 Övriga Extra tjänster 

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl  106 kr 

Förändring av abonnemang, utkörning och hämtning av kärl samt byte av 
tjänst 

418 kr 

Administrativ avgift t.ex. delning av faktura 250 kr 

Felsorteringsavgift enligt beskrivning 1H   500 kr 

 
 

Latrin för verksamheter 
 
Tabell 37 Latrinhämtning för verksamhet 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka, 

pris per år 

 7 817 kr  

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning, 
pris per kärl 

 287 kr  

Extra kärl inom 5 arbetsdagar, pris per kärl  1 188 kr  

Extra kärl inom 2 arbetsdagar, pris per kärl  1 900 kr  
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Antagande - Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur

Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur har under sommaren varit på remiss (16 juni - 16 
september). Under remissperioden har rapporten funnits att läsa i anslutning till Salems 
bibliotek, på hemsidan och information fanns på Salemsdagen den 27 augusti. Under 
remissperioden inkom 13 yttranden varav sex av dessa var utan erinran. Förvaltningen har nu 
sammanställt de inkomna yttrandena och redogjort för förändringarna yttrandena lett till (se 
bilaga 2). Förvaltningen har också uppdaterat rapporten utifrån exempelvis ny lagstiftning 
som möjliggör för inkoppling av publik laddinfrastruktur på befintligt belysningsnät.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som tydliggör vilken roll en kommun har när 
laddinfrastruktur etableras och ger också olika exempel på vad för åtgärder en kommun kan 
göra för att underlätta etablering av laddinfrastruktur. I rapporten finns också förslag på 
platser där etablering av publik laddinfrastruktur kan vara lämpligt. 

Rapporten behöver nu fördjupas med en mer konkret modell för Salems kommun för att 
förtydliga process i (till exempel) de fall där privata aktörer vill bygga ut laddinfrastruktur på 
allmän platsmark. Förvaltningens förslag är därmed att tillskapa en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som tillsammans arbetar fram en mer konkret handlingsplan för etablering och 
förtydligar ansvarsfördelning mellan olika parter. Fortsatt arbete bör också samsynkas med 
Södertörnsgemensamma projekt om laddinfrastruktur samt kapacitet i elnätet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 96/2022                                              
1. Kommunstyrelsens föreslås kommunfullmäktige besluta att anta Rapport - utbyggnad av 
laddinfrastruktur.

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att en intern handlingsplan för 
etablering av laddinfrastruktur i Salems kommun tas fram.

______________________                                                                                                                       
Delges                                                                                                                                                              
KSTU/miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Antagande - Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur

Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur har under sommaren varit på remiss (16 juni - 16 
september). Under remissperioden har rapporten funnits att läsa i anslutning till Salems 
bibliotek, på hemsidan och information fanns på Salemsdagen den 27 augusti. Under 
remissperioden inkom 13 yttranden varav sex av dessa var utan erinran. Förvaltningen har nu 
sammanställt de inkomna yttrandena och redogjort för förändringarna yttrandena lett till (se 
bilaga 2). Förvaltningen har också uppdaterat rapporten utifrån exempelvis ny lagstiftning 
som möjliggör för inkoppling av publik laddinfrastruktur på befintligt belysningsnät.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som tydliggör vilken roll en kommun har när 
laddinfrastruktur etableras och ger också olika exempel på vad för åtgärder en kommun kan 
göra för att underlätta etablering av laddinfrastruktur. I rapporten finns också förslag på 
platser där etablering av publik laddinfrastruktur kan vara lämpligt. 

Rapporten behöver nu fördjupas med en mer konkret modell för Salems kommun för att 
förtydliga process i (till exempel) de fall där privata aktörer vill bygga ut laddinfrastruktur på 
allmän platsmark. Förvaltningens förslag är därmed att tillskapa en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som tillsammans arbetar fram en mer konkret handlingsplan för etablering och 
förtydligar ansvarsfördelning mellan olika parter. Fortsatt arbete bör också samsynkas med 
Södertörnsgemensamma projekt om laddinfrastruktur samt kapacitet i elnätet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022. 

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors (R) och Conny Wessberg (SD) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens föreslås kommunfullmäktige besluta att anta Rapport - utbyggnad av 
laddinfrastruktur.

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att en intern handlingsplan för 
etablering av laddinfrastruktur i Salems kommun tas fram.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
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Antagande - Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur
2. Kommunfullmäktige beslutar att en intern handlingsplan för etablering av

laddinfrastruktur i Salems kommun tas fram.

Ärendet
Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur har under sommaren varit på remiss (16 juni -
16 september). Under remissperioden har rapporten funnits att läsa i anslutning till
Salems bibliotek, på hemsidan: Laddinfrastruktur | Salems Kommun och information
fanns på Salemsdagen den 27 augusti. Under remissperioden inkom 13 yttranden varav
sex av dessa var utan erinran. Förvaltningen har nu sammanställt de inkomna yttrandena
och redogjort för förändringarna yttrandena lett till (se bilaga 2). Förvaltningen har också
uppdaterat rapporten utifrån exempelvis ny lagstiftning som möjliggör för inkoppling av
publik laddinfrastruktur på befintligt belysningsnät.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som tydliggör vilken roll en kommun har när
laddinfrastruktur etableras och ger också olika exempel på vad för åtgärder en kommun
kan göra för att underlätta etablering av laddinfrastruktur. I rapporten finns också förslag
på platser där etablering av publik laddinfrastruktur kan vara lämpligt.

Rapporten behöver nu fördjupas med en mer konkret modell för Salems kommun för att
förtydliga process i (till exempel) de fall där privata aktörer vill bygga ut laddinfrastruktur
på allmän platsmark. Förvaltningens förslag är därmed att tillskapa en
förvaltningsövergripande projektgrupp som tillsammans arbetar fram en mer konkret
handlingsplan för etablering och förtydligar ansvarsfördelning mellan olika parter.
Fortsatt arbete bör också samsynkas med Södertörnsgemensamma projekt om
laddinfrastruktur samt kapacitet i elnätet.

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser.

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg
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Sammanfattning
Salems kommun har antagit ett klimatmål för kommunen. Klimatmålet innebär att Salems kommun

ska vara en klimatneutral kommun senast år 2045. Omställningen av fordonsflottan är en viktig del av

arbetet för att uppnå det övergripande klimatmålet.

Salems kommun kan underlätta och bidra till utbyggnaden genom olika åtgärder men kommunen är

inte en aktör som i egen regi bygger ut och sköter laddstationer/stolpar. För att underlätta kan

kommunen exempelvis överväga att lägga ner tomrör för eldragning i samband med gatuarbeten och

på så sätt förenkla en framtida etablering. Kommunen kan även ställa krav på laddbara fordon i

upphandlingar vilket också gynnar en utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen.  I denna rapport

har inte ställningstaganden gjorts utifrån hur kommunen ska agera utan i denna rapport presenteras

olika förslag på åtgärder. Exakt hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur kommer preciseras i

ett senare skede. Rapporten fokuserar på publik laddinfrastruktur och inte laddning i anslutning till

bostaden.

Generellt är det tre parametrar som är viktiga att tänka på i etableringen av laddinfrastruktur:

● God geografisk täckning

● Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

● Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Ett antal platser som kan vara lämpliga för etablering av laddinfrastruktur har identifierats både i

kommundel Salem respektive Rönninge men också för Salems landsbygd. Utbyggnad på dessa platser

bör inte ske samtidigt utan bör följa ovan nämnda tre parametrar. Kommunen kan bistå marknaden

med analys av nuläget, dels hur många laddbara fordon som finns i kommunen samt dels hur

befintliga laddplatser används. I dagsläget finns fyra laddplatser i anslutning till Rönninge station

samt sex laddplatser vid Salems kyrka, det finns inte några publika laddplatser i kommundel Salem.

Tittar man på rapporter över förväntat behov av laddplatser är det tydligt att fler laddplatser behövs i

kommunen.  Utifrån ovan nämnda parametrar skulle det därmed vara en bra början att få till stånd

laddplatser för allmänt ändamål även i kommundel Salem.
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Inledning
För ungefär 100 år sedan började vi i allt större utsträckning byta ut häst och vagn mot bilar med

förbränningsmotor. Idag, 100 år senare står vi inför nästa omställning av transportsystemet och nu

mot en omställning där fossila drivmedel byts ut mot förnybara drivmedel. Andelen laddbara fordon i

Sverige ökar kontinuerligt och i en allt snabbare takt. I Salems kommun registrerades dubbelt så

många ladd- och elhybridbilar år 2021 jämfört med år 2020 och tre gånger så många elbilar år 2021

jämfört med år 2020. Hittills i år (2022 september) har cirka 75 elbilar och  50  laddhybrider

nyregistrerats i kommunen.  Omställningen av fordonsflottan ställer krav på hur kommuner behöver

tänka och planera den bebyggda miljön framåt. Salems kommun har ett klimatmål om att kommunen

ska vara klimatneutral senast till år 2045, omställningen av fordonsflottan är en viktig del av arbetet.

Kommunen vill stödja denna utveckling och detta dokument är en del av detta arbete.

Denna rapports syfte är att ge svar på några av de grundläggande frågor som en kommun ställs inför i

samband med omställningen och elektrifieringen av fordonsflottan. Rapporten ger en nulägesbild av

situationen i kommunen idag dels utifrån var det finns laddstationer och dels utifrån perspektivet

elnätsutbyggnad och kapacitet i elnätet. Rapporten presenterar också platser i kommunen som är

lämpliga för etablering av laddinfrastruktur. Stor del av rapportens innehåll är hämtat från den

rapport som Biodriv öst tagit fram för Södertörnskommunerna inom ramen för projektet Fossilfritt

2030. Salems kommun har inte medverkat i projektet men resultat från rapporten kan även

appliceras på Salems kommun.

1.1 Syfte och avgränsning
Det kommunala ansvaret och kommunens roll är i fokus för den här rapporten och nedan

presenteras rapportens syfte samt vilka avgränsningar som gjorts avseende rapportens innehåll.

1.1.1 Syfte
Rapporten ska peka ut platser i Salems kommun som är lämpliga för etablering av laddplatser för
allmänt ändamål samt vilken typ av laddplats (snabb, semisnabb, normal) som är lämplig på
respektive plats. Rapporten ska också beskriva ansvarsfördelningen kring etablering av laddplatser.
Detta för att tydliggöra kommunens respektive marknadens ansvar och roll i frågan om etablering av
laddinfrastruktur. Rapportens syfte är också att ge ökad kunskap om det nationella, regionala och
lokala elnätets kapacitet gällande etablering av laddinfrastruktur.
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1.1.2 Avgränsning
Rapporten fokuserar på laddinfrastruktur för lätta fordon, persontrafik och därmed inte tung trafik1

och godstransporter. Rapporten fokuserar på laddning för allmänt ändamål och inte så kallad

hemmaladdning för privat ändamål som oftast sker i direkt anslutning till bostad.

Rapporten beskriver kapaciteten i elnätet och de risker och utmaningar som finns kopplat till

kapacitetsbrister men har inte för avsikt att presentera lösningar på kapacitetsfrågan. Detta eftersom

kapacitetsbrist och utbyggnad av elnätet hanteras i andra processer och av andra aktörer än

kommuner. Rapporten presenterar dock vissa lösningar för att inte försvåra en eventuell

elnätsutbyggnad samt hur kapacitetsbrister och överutnyttjande av elnätet kan undvikas, samt hur

Salems kommun kan bidra och arbeta med frågan utifrån det kommunala perspektivet.

1.1.3 Ordlista
Nedan är en lista på återkommande begrepp i rapporten och vad som menas med begreppen.

Laddstation: Geografisk plats där det finns möjlighet att ladda sitt fordon

Laddplats: Plats för ett fordon att ladda, på en laddstation kan det finnas flera laddpunkter.

Kilowatt (kW): Ett mått på effekt

Kilowattimme (kWh): Ett mått på energi. Exempel: Laddas bilen med 1 kW i en timme har du laddat

1 kWh i batteriet. En elbil förbrukar cirka 1,5-2 kWh per mils körning.

Publik laddinfrastruktur: Laddinfrastruktur som kan användas av alla som vill ladda elfordon

Laddhybrid: Fordon med förbränningsmotor och elmotor, kan köras på fossilt bränsle eller el.

Fordonet kan laddas

Elhybrid: Fordon med elmotor,kan inte gå enbart på el, ska ses som en bränslesnål

fossilbränsledriven bil. Bilen kan inte laddas

Elbil: Personbil med elmotor som kan laddas.

1.2 Bakgrund till rapporten
I februari 2021 antog kommunfullmäktige ett klimatinitiativ för Salems kommun med syfte att bredda

kommunens klimatarbete. I klimatinitiativet presenteras en rad konkreta klimatåtgärder där en av

åtagandena mynnat ut i denna rapport om laddstolpar för allmänt ändamål på strategiska platser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med denna rapport.

1 Lätta fordon definieras som personbilar och elcyklar/andra mindre elfordon som får framföras på
gång och cykelvägnätet
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Bakgrund

2.1 Elnät och kapacitetsbrister i elnätet
Fler laddbara fordon ställer krav på en utbyggd laddinfrastruktur vilket i sin tur ställer krav på elnätet.

Ju snabbare och mer effektiv laddning desto högre krav ställs på kapaciteten. Nedan är en

genomgång av elnätet och den kapacitetsbrist som råder i Stockholmsregionen just nu.

2.1.1 Kapacitetsbrist i elnätet

Det finns olika kapacitetsbrister som kan uppstå i elnätet då det är uppdelat i tre nivåer:

transmissionsnät/stamnät, regionnät, lokalnät.

Bild 1: Elnätets uppbyggnad från stamnät till lokalnät.  Bildkälla:  Eon

Det är just nu ett ansträngt läge i Stockholmsregionens elnät och det råder kapacitetsbrist i

transmissionsnätet/stamnätet samtidigt som den lokala elproduktionen i regionen är låg. Detta gör

att det finns risk att effektbrist uppstår under perioder när elförbrukningen är hög. 2

2 Elförbrukningen är vanligtvis högst under kalla vintervardagar.
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Just nu pågår utbyggnad av transmissionsnätet för att öka kapaciteten och därmed minska risken för

kapacitetsbrister framöver. Det är omfattande investeringar som ska göras som tar tid. Stockholms

Handelskammare har tagit fram tre olika scenarion för hur länge och i vilken omfattning

Stockholmsregionen kommer omfattas av kapacitetsbrister i elnätet. Oavsett scenario är det tydligt

att kapacitetsbrister i elnätet är ett problem redan nu år 2022 och kommer vara så i upp mot 10 år.

Kapacitetsbrist råder när förbrukningen är som allra högst och för större delen av året är effekten i

elnätet tillräcklig.

Vad gäller det regionala nätet ser de stora nätägare inte några omfattande kapacitetsbegränsningar i

sina egna system. Dock kan det fortsatt finnas enstaka flaskhalsar i regionnätet som kan begränsa

genomförandet av samhällsutveckling som kräver ökad kapacitet i elnätet.

Bild 2: Det mest troliga scenariot för elbrist: 2022-2029. Bildkälla:  Elbrist kortsluter Sverige

Ovan diagram har Stockholms Handelskammare tagit fram och redovisar det mest troliga scenariot

gällande elbristen, det vill säga elbrist år 2022-2029. Salems kommun tillhör kategorin yttre förorter

och enligt denna prognos bör ej elbrist råda i kommunen. I diagrammet är dock

kapacitetsutnyttjandet högre än 90% och det är inte önskvärt att ligga nära 100%

kapacitetsutnyttjande av elnätet då det är viktigt att ha utrymme i systemet för oförutsedda

händelser.

2.1.2 Konsekvenser av kapacitetsbrist
Elektrifiering av personbilar och andra mindre fordon är en viktig del för att bland annat nationella

mål om utsläppsminskningar ska kunna nås. Med kapacitetsbrister i elnätet finns en överhängande
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risk att en väl utbyggd laddinfrastruktur försvåras vilket då påverkar attraktiviteten för laddbara

fordon och därmed också omställningen till allt fler laddbara fordon.  I flera rapporter lyfts

kapacitetsbrister i elnätet fram som ett hot för utvecklingen av laddinfrastruktur och då

också som hot för att uppnå de nationella klimatmålen.

2.2 Olika laddtyper
Det finns flera varianter av laddning av elfordon. Denna rapport fokuserar på laddning för allmänt

ändamål på allmänna platser och inte hemmaladdning i anslutning till bilens ordinarie

parkeringsplats. Värt att nämna är dock att cirka 90% av laddningen av elfordon sker i anslutning till

hemmet eller arbetsplatsen och därmed beräknas enbart 10% av den totala laddningen ske vid

allmänna publika laddstationer. De publika laddstationerna är dock mycket viktiga för att göra

laddbara fordon mer attraktiva och för att de ska vara ett alternativ vid tex längre resor.

Laddplatser brukar delas in i tre varianter: snabb-, semisnabb och normalladdning de olika

laddtyperna ställer olika krav på elnätet och lämpar sig olika bra beroende på hur länge fordonet

förväntas stå parkerat. Nedan är en genomgång av respektive laddtyp.

2.2.1 Normalladdning (3,7 kW - 11 kW)
Normalladdning passar bra på platser där fordon står parkerade under längre tid. Med

normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar beroende på storleken på

batteriet och tillgänglig effekt. Oftast laddas minst två mil per timme och laddningen sker via 1-fas,

fordonets ombordladdare används.

2.2.2 Semisnabb laddning (laddning upp till 43 kW)
Semisnabb laddning är en snabbare version av normalladdning och kallas ibland även för

destinationsladdning. Laddeffekten är ungefär 2-3 gånger högre än vid normalladdning. Observera

att det är fordonets ombordladdare som används för denna laddtyp och kan sätta begränsning i hur

snabb laddningen kan vara. Vid 11 kW blir laddtiden cirka 2-9 timmar och vid 43 kW 0,5-2 timmar

beroende på batteriets storlek.

2.2.3 Snabbladdning (43 kW och uppåt)
Snabbladdningen har en högre spänning och strömstyrka som gör att fordon kan laddas mycket

snabbare än vid normal och semisnabb laddning. Laddningen sker med likström och via en extern

laddare och begränsas därmed inte av kapaciteten hos ombordladdaren. Tiden för att ladda är cirka

20 minuter - 1 timme beroende på batteriets storlek och vilken effekt laddstationen har.  Denna typ

av laddstationer är i dagsläget vanliga att se vid exempelvis bensinstationer som ligger strategiskt i

anslutning till större vägar med stora trafikflöden.
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2.3 Aktörer som etablerar publik laddinfrastruktur
Jämfört med drivmedel för fossildrivna fordon är det många fler aktörer inblandade i utbyggnaden av

laddinfrastruktur. Att sälja el till fordon har blivit ett vanligt komplement till att sälja el till fastigheter

för energibolag, energibolagen är således en drivande aktör i etableringen av laddinfrastruktur. Även

biltillverkare har byggt ut publik laddinfrastruktur. Drivmedelsleverantörer är en tredje aktör och det

pågår utbyggnad av snabbladdning på ett flertal bensinstationer som är strategiskt placerade längs

större vägar. Även snabbmatsrestauranger som är strategiskt placerade har och bygger ut publik

laddinfrastruktur. Parkeringsbolag är ytterligare en aktör som bidrar till utbyggnad av publik

laddinfrastruktur.

Även staten spelar en roll för att främja utbyggnad av laddinfrastruktur. Detta genom att statliga

myndigheter stöttar utbyggnaden genom regelverk, nationell samordning och finansiellt stöd till olika

typer av laddinfrastruktur. Exempelvis Naturvårdsverket som administrerar och betalar ut bidrag via

Klimatklivet.

2.3.1 Utmaningar i tidig elbilsmarknad och utbyggnad av
laddinfrastruktur
Än står antalet elbilar och hybrider för en liten andel av den totala fordonsflottan. För att aktörer ska

kunna bygga ut laddinfrastruktur krävs det att det finns en lönsamhet att etablera och driva en publik

laddstation. Det är flera parametrar som bidrar till kalkylen om det är lönsamt eller inte att etablera.

Vilken effekt som erbjuds är en av nyckelfaktorerna. En snabbladdare kan kosta 350 000 - 800 000

kronor att bygga medan en normalladdare kostar mellan 5000 - 12 000 kronor. Hur mycket

markarbeten som krävs påverkar prisbilden samt marknadsförutsättningar. Platser som många

passerar (större motortrafikleder exempelvis) är attraktiva medan platser med färre förbipasserande

och/eller besökare är mindre attraktiva.

Laddinfrastrukturen behöver i ett tidigt skede nå god geografisk täckning (läs mer om strategier för

etablering av laddinfrastruktur under rubrik 2.6). Det betyder att publika laddplatser även behöver

etableras på platser som åtminstone inte initialt är lönsamma. På dessa platser kan offentliga aktörer

aktivt verka för att etablera laddinfrastruktur för allmänt ändamål. Det kan exempelvis handla om

finansiering till aktörer i form av olika bidrag.

2.3.2 Betalningslösningar
Något som ofta lyfts fram av de som laddar på publika laddstationer är att det är komplicerat och

finns många olika betalningslösningar. De som laddar sitt elfordon på flera olika ställen får räkna med

att ha olika abonnemang, kundkort och appar med mera för att kunna ladda. Sommaren 2020

uppmanade dåvarande energiministern branschen att komma överens om mer enhetliga och

gemensamma betalningslösningar. Gemensamma enkla betalningslösningar skulle underlätta för

användare och bidra till att göra elfordon mer attraktiva.  En lösning som funkar på samtliga publika

laddstationer finns dock inte ännu.
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2.3.4 SMART laddning
Som tidigare nämnt är kapacitetsbristen i elnätet en utmaning för elektrifieringen av fordonsflottan.

Generellt så finns tillräckligt med effekt men nätet är högt belastat under vissa timmar per dygn. Ett

sätt att inte ytterligare belasta nätet är att arbeta med så kallad smartladdning. Detta kan ske på olika

sätt. För publik laddning kan effekten i laddstolparna begränsas under de så kallade maxtimmarna för

att sedan öka när belastningen på elnätet inte är lika stor. Även prisbilden kan justeras så att det är

dyrare att ladda när belastningen i elnätet är hög och billigare när belastningen på elnätet är mindre.

2.4 Framtidsspaning elnät och laddbara fordon
Nedan följer en analys av vad som troligen kommer hända med elfordon och omställningen till mer

laddbara fordon.

2.4.1 Antalet laddbara fordon
Att förutsäga hur många elfordon som kommer registreras dels på nationell nivå dels på kommunal

nivå är svårt då omställningen fortfarande är i ett tidigt skede. Genom att studera de prognoser som

finns är det dock tydligt att antalet och andelen laddbara fordon kommer att öka och den svenska

personbilsflottan på ganska kort sikt kommer ställas om från fossila till förnybara drivmedel.

Ett ökat modellutbud och sjunkande priser på elfordon är viktiga parametrar för att laddbara fordon

ökar i popularitet. Även EU:s krav på koldioxidutsläpp för nya fordon och bonus-malussystemet är

drivkrafter till att omställningen troligen kommer gå snabbt. Det finns också allt fler elbilar på

marknaden som har räckvidd på över 40 mil vilket gör att det blir ett alternativ för allt fler

privatpersoner som går i tankarna att köpa en ny personbil.

Vad gäller övriga fordon sker där också en breddning av modellutbud och utökning av räckvidd samt

lägre inköpspriser. Exempelvis olika varianter av elcyklar, elsparkcyklar, elfyrhjulingar och elmopeder

vilket tyder på att även andra typer av elfordon kommer bli allt vanligare framöver.

Personbilsflottans sammanställning med avseende på drivlina
Nedan är en prognos för hur fördelningen och antalet fordon (personbilar) kommer utvecklas fram

till och med 2030. Prognosen är framtagen av Trafikanalys och uppskattar att antalet laddbara fordon

år 2030 kommer vara drygt 1,5 miljoner.
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Bild 3 Fordonsflottans utveckling till och med år 2030. Bildkälla: Vägfordonsflottans utveckling till år
2030 (trafa.se)

Stockholms handelskammare har publicerat en rapport i oktober 2020 där man tagit fram tre olika

prognoser för antalet laddbara personbilar till och med år 2030. I Scenario låg beräknas det finnas

1,4 miljoner laddbara bilar, i scenario medel 2,6 miljoner och hög 3,4 miljoner.

Bil Sweden som är den svenska branschorganisationen för tillverkare av bland annat personbilar

bedömer att 80 procent av nyregistreringarna år 2030 kommer att vara laddbara personbilar.

Trafikanalys bedömer att 60 procent av nyregistreringar år 2030 kommer vara laddbara personbilar.

Bil Sweden och Trafikanalys gör samma bedömning av hur stor andel av personbilsflottan som

kommer vara laddbara bilar år 2030:  cirka 30-35%. Stockholms handelskammares scenario låg är

samstämmigt med Trafikanalys prognos vilket tyder på att det finns viss samstämmighet i prognoser

för andelen eldrivna personbilar på nationell nivå.

Det finns fler prognoser som presenterar andra scenarion bland annat har Power Circle tagit fram ett

scenario som tyder på att elbilarna kommer bli fler än ovan nämnda prognoser.

2.4.2 Framtidens laddbara fordon och personbilar
Det sker mycket forskning och innovationer när det gäller framtidens fordon och resor och allt fler

innovativa lösningar presenteras. Nedan är en kort framtidsspaning gällande detta och framtidens

fordon.
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Inget privatägande

Det etablerar sig allt fler olika varianter av delningstjänster och bilpooler. En privatägd bil står

parkerad mellan 90-95% av livstiden och allt fler ser fördelarna med att ingå i en bilpool och boka bil

när man behöver en bil i stället för att ha en egen bil med lågt nyttjande. Ökad mängd bilpooler

kommer på sikt minska privatägandet av bil. Enligt en rapport från tankesmedjan RethinkX kommer

bilägandet i USA minska med 80% fram till 2030. Fordonen kommer i stället ägas av företag inom

delningsekonomin (bilpooler till exempel). Ekonomiska incitamen, att det blir billigare att ha tillgång

till bil på detta sätt påstås vara den största drivkraften till utvecklingen. De förutspår också att många

av dessa fordon kommer vara självkörande.

Det kommer också allt fler varianter på leasing/månadskort för att få tillgång till bil. Dels varianter

där du själv alltid har tillgång till egen bil men kan låta andra använda den när du själv inte behöver

den och på så sätt minska månadskostnaden. Dels varianter där du själv inte har tillgång till bil men

kan låna andras när de finns till förfogande.

Övriga elfordon utvecklas i snabb takt och det finns idag ett brett utbud av olika varianter av

lådcyklar och elsparkcyklar. Det troliga är att delningsekonomi även gällande andra typer av elfordon

kommer att utvecklas. Idag är det enkelt att i större städer boka och ta sig fram på elsparkcyklar men

i framtiden kommer även sannolikt andra fordon finnas att boka.

Batteribyte

Det pågår mycket forskning kring möjligheter att byta ut batterier i elbilar i stället för att ladda dem.

En del företag tror på idén med utbytbara batterier medans andra menar att framtidens laddning

kommer vara så snabb att utbytbara batterier inte kommer behövas. Att byta ut batterierna skulle

vara bra utifrån perspektivet med kapacitetbrist i elnätet. Urladdade batterier som behöver laddas

upp skulle då kunna laddas när kapacitetsutnyttjandet i elnätet är lägre (på nätterna till exempel) och

på så sätt minska belastningen på elnätet under maxtimmar. Att byta ut batterier skulle göra att

frågan om vilken laddeffekt som är bäst lämpad på olika platser inte skulle vara aktuell i och med att

det inte handlar om etablering av laddstationer utan snarare etablering av batteribytesplatser.  I

dagsläget testas enbart utbyte av batterier i några pilotprojekt och det är i dagsläget oklart om det

kommer etableras i större utsträckning.

Autonoma fordon

Idag finns många exempel på självkörande bilar men inget som etablerats fullt ut i samhället ännu.

Det pågår forskning gällande autonoma fordon och etablering av dessa på marknaden. Vid

omfattande etablering av självkörande bilar skulle sättet vi reser och äger fordon ändras markant.

2.4.3 Flexibilitet i elnätet
Just nu pågår omfattande utbyggnad av elnätet. Svenska kraftnät stärker upp

transmissionsnätet/stamnätet i hela Sverige med nya ledningar och transformatorstationer. Det pågår

också olika forskningsprojekt för ett mer flexibelt utnyttjande av kapaciteten i elnäten, så kallade

lokala flexibilitetsmarknader. Idén med projektet är att om aktörer tillfälligt minskar sin elanvändning

eller ökar sin elproduktion skapas flexibilitet i elnätet. Tillgänglig effekt kan på så sätt användas mer
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effektivt och situationer med kapacitetsbrist kan i större utsträckning undvikas då kapacitet inte låses

fast i koncessioner.

2.4.2 Ladda via belysningsnätet
I takt med att det publika belysningsnätet går mot mer och mer energisnåla belysningsarmaturet (till

exempel LED). Finns där en överkapacitet i nätet. En lagändring tidigare i år gör att laddplatser kan

etableras direkt i belysningsnätet. Dessa laddare blir så kallade långsamladdare och kan vara lämpliga

på publika parkeringsplatser där bilar står parkerade en längre tid, till exempel pendlarparkeringar.

2.5 Nulägesanalys Salems kommun
Nedan är en analys av situationen i Salems kommun. Dels hur många laddpunkter som finns och

vilken effekt dessa har och hur kapaciteten i lokalnätet ser ut.

2.5.1 Elnät och kapacitet lokalt i Salems kommun
Enligt Vattenfall som är lokalnätsägare är möjligheten att bygga ut publik laddinfrastruktur god.

Salem ligger relativt nära närmsta matningsstation och har relativt stora anslutningar redan idag.

Enstaka laddpunkter på olika ställen i de centrala delarna av Salem och Rönninge bör inte vara svårt

att etablera. Norr i kommunen är kapacitetssituationen något sämre. Det kan också finnas enstaka

flaskhalsar i tätorterna.

Beroende på vilken effekt och antalet laddpunkter på en specifik plats påverkar möjligheterna att

bygga ut laddinfrastrukturen. Ska väldigt många platser byggas på ett och samma ställe med hög

laddeffekt kan utbyggnad av elnätet behöva ske innan laddstation kan tas i bruk. Det är därmed

viktigt att ha en kontinuerlig dialog med Vattenfall och ta kontakt i god tid vid etablering av

laddinfrastruktur.

2.5.2 Laddplatser
Idag finns två laddstationer med totalt åtta laddpunkter för allmänt ändamål i Salems kommun.

Laddeffekten gör att de klassas som semisnabb laddning/destinationsladdning.

2.6 Regionala analyser och behov
I och med att det är svårt att förutspå exakt hur många laddbara fordon det kommer finnas framöver

är det också svårt att förutse behovet av laddplatser. Förhållandet mellan el- och laddhybrider och

rena elfordon är en av flera parametrar som kommer påverka behovet. Hybridfordon har generellt

kortare räckvidd och där är behovet av laddinfrastruktur på fler platser större än för fordon med

längre räckvidd. Det viktiga är att antalet laddpunkter motsvarar efterfrågan på laddning, det

behöver finnas lediga laddpunkter eller laddpunkter med kort väntetid för att det ska vara attraktivt.

IVL Svenska miljöinstitutet har gjort en studie som visar att de kommuner som erbjuder mycket

publik laddning har fler laddbara fordon, vilket också är ett argument till att utbyggnaden av
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laddinfrastruktur är viktig. Generellt är det tre parametrar som är grundläggande att tänka på i

etableringen av laddinfrastruktur:

● God geografisk täckning

● Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

● Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Att ha en god geografisk täckning är viktigt för att skapa förutsättningar för fler att välja ett laddbart

fordon i stället för ett fordon med förbränningsmotor. För att täckningen ska bli god behöver det

finnas laddplatser på platser som besöks ofta (destinationsladdning) samt med lagom avstånd längs

större vägar för att tillgodose behovet av laddning vid långresor.

Vilken effekt laddplatsen ska ha är också en viktig parameter. Här behöver hänsyn tas till hur länge

ett fordon står parkerat på platsen i genomsnitt. Ju kortare den genomsnittliga parkeringstiden är

desto snabbare behöver laddningen vara för att den ska vara attraktiv och ändamålsenlig. Där fordon

står parkerade cirka fem timmar eller mer räcker det ofta med normalladdning med låg effekt medan

platser där fordon står parkerade kortare tid, cirka en timme eller kortare är semisnabb eller

snabbladdning att föredra.

Antalet laddpunkter behöver vara dimensionerat efter behov och efterfrågan. Att använda statistik

över hur många registrerade laddbara fordon det finns inom ett område och utgå från det i

etableringen av laddpunkter är generellt inte en bra princip. Detta eftersom dessa fordon ofta har

nära till laddplatsen som är fordonets ordinarie parkeringsplats och behovet av att ladda fordonet på

en publik laddstation därmed är litet, framförallt  i en geografiskt liten kommun som Salem. För

laddhybrider med några mils räckvidd kan det dock vara aktuellt att vid vissa ärenden kunna ladda

bilen publikt trots att det är relativt nära bilens hemvist. Laddbara fordon som rör sig många mil inom

ett begränsat område, exempelvis taxi kan också ha behov av publik laddning för att klara en

arbetsdags körning på el.  En bättre princip att utgå från vid analys av behov av laddplatser är antalet

långväga bilister som passerar platsen respektive har sin destination i området, detta är dock svårt

att få fram säkra underlag på.

Behovet av antal laddpunkter påverkas av vilken effekt de har. Snabbladdning kan ladda fler fordon

då de har kortare laddtid och har på så sätt kapacitet att ladda fler fordon per dygn. Ju fler

laddpunkter med hög effekt desto färre laddpunkter behövs och vice versa.

En bra utgångspunkt är att i ett första skede bygga ut laddinfrastrukturen utifrån principen god

geografisk täckning. På respektive plats behöver det i ett initialt skede inte etableras många

laddpunkter men det bör förberedas för att antalet laddpunkter kan byggas ut när/om behovet och

efterfrågan ändras. På så sätt minskar risken för överetablering samtidigt som det finns flexibilitet

och möjlighet att utöka antalet laddpunkter.
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Resultat

3.1 Hur många laddpunkter behövs?
Som tidigare beskrivet i kapitel 2.6 spelar den lokala kontexten och vilken effekt laddpunkterna har

stor roll för hur många laddpunkter som behövs för att möta eventuellt behov från invånare och

besökare. För att ge en indikation på vad som kan vara lämpligt finns olika mått med tillhörande

rekommendationer om antal som tagits fram inom EU bland annat. Dessa generella mått tar inte

hänsyn till den lokala kontexten utan den behöver beaktas i efterhand. Dessa mått ska därmed ses

som en fingervisning som sedan kompletteras med kvalitativa aspekter och lokalkännedom.

3.1.1 Rena elbilar per snabbladdare
Ett mått som följts upp i många studier är antalet rena elbilar per snabbladdare. Detta mått tar inte

hänsyn till att det på samma plats kan finnas destinationsladdning och/eller normalladdning det tar

heller inte hänsyn till laddbehovet som laddhybrider har utan enbart elbilars laddbehov.

Transport & Environment 2020: en snabbladdare per 40 elbilar
2025: en snabbladdare per 80 elbilar
2030: en snabbladdare per 130 elbilar.

International council on clean transportation
ICCT

Tidig marknadsutveckling: en snabbladare per
50 elbilar
Etablerad marknad: en snabbladdare per 100
elbilar

International energy agency IEA Etablerad marknad: en snabbladdare per 130
elbilar

De siffror som dessa oberoende studier kommit fram till är liknande och ger en god fingervisning i

vad som kan tänkas vara en lagom mängd snabbladdplatser för rena elbilar i en kommun.

3.1.2 Laddkapacitet per laddhybrid och elbil
I somras kom förslag på ny EU förordning för utbyggnad av infrastruktur för förnybara drivmedel

vilket också omfattar laddinfrastruktur. Förslaget från kommissionen är att slopa rekommendation

om visst antal laddpunkter per elbil och i stället föreslå att det ska finnas 1 kW publik laddkapacitet

per elbil och 0,66 kW publik laddkapacitet per laddhybrid. Längs de stora vägarna ska det vara max 6

mil mellan publika snabbladdplatser. Då måttet är inriktat på laddkapacitet i stället för antal gör att

man kan uppnå kravet genom många laddpunkter med låg effekt eller några färre med hög effekt.

Kommissionens förslag bygger på antaganden om att 60% av elbilar och 33% av laddhybrider laddas

publikt. I Sverige stämmer inte dessa siffror då cirka 90% av all laddning sker via hemmaladdning
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vilket gör att förslaget på utbyggnad från EU-kommissionen ur ett nationellt perspektiv är högt

räknat.

3.1.3 Installerad effekt i Salems kommun
I Salems kommun fanns i slutet av december 2020 53 registrerade elbilar och 102 laddhybrider .

Utifrån statistik över nyregistrerade fordon vet vi att denna siffra är mycket högre nu. Under år 2021

nyregistrerades 70 elbilar och 71 laddhybrider i kommunen och hittills i år har 75 elbilar och 50

laddhybrider registrerats. Ett antagande som troligen är något lågt räknat är att det i dagsläget finns

cirka 250 laddhybrider och 200 rena elbilar registrerade i kommunen.

Utifrån förslaget till EU förordningen gällande laddkapacitet per elfordon skulle detta innebära att det

skulle behöva finnas 100 kW publik laddkapacitet för elbilar och ytterligare 99 kW publik

laddkapacitet för laddhybrider, totalt 199 kW. Idag finns vid Rönninge station 88 kW publik

laddkapacitet fördelat på fyra platser och sex platser vid Salems kyrka. För att komma upp i den nivå3

som föreslås i förordningen behövs därmed fler laddplatser i kommunen.

Antal elbilar: 200

Laddbehov enligt EU-rekommendation: 200 kW

Antal laddhybrider: 250

Laddbehov enligt EU-rekommendation: 165 kW

Samlat laddbehov: 365 kW

Laddkapacitet idag: 124 kW

I dagsläget finns det inte någon snabbladdplats i kommunen, för att uppnå behovet av snabbladdare

per elbil utifrån mått redovisat ovan behövs två snabbladdplatser etableras med förberedelse för tre

laddplatser. De senaste två åren har det som tidigare nämnt varit en ökad nyregistrering av rena

elbilar i kommunen, denna utveckling kommer högst sannolikt att fortsätta och därmed bör det

finnas beredskap för upp mot tre snabbladdplatser i kommunen i närtid.

3.2 Långsiktig prognos elbilar och laddpunkter
Power Circle har gjort en prognos över förväntat antal laddbara bilar i Salems kommun fram till och

med år 2030. Prognosen är en uppräkning av antal fordon utifrån hur stor andel av Sveriges laddbara

fordon kommunen har idag, siffrorna kan därmed bli något felaktiga på längre sikt.

3 Det finns även en laddplats vid Församlingshemmet i Salem. Denna plats har inte räknats med ovan
då den inte finns tillgänglig dygnet runt utan mellan kl 18 - 07.
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Det är svårt att säga exakt behov av laddplatser på längre sikt men utifrån schabloner och prognos är

det mest troligt med totalt cirka 10 snabbladdpunkter med möjlighet upp till 20 i kommunen till och

med år 2030.4

Prognos för behovet att publika normalladdpunkter är att det till år 2030 behöver finnas 100-2605

stycken på strategiska platser i enlighet med platser som är utpekade på bild 5 nedan.

3.3 Lämpliga platser i kommunen och vilken typ av laddning
En bra utgångspunkt vid etablering av laddinfrastruktur är som sagt att nå grundläggande geografisk

täckning. Nuvarande laddpunkter finns i kommundel Rönninge och kommundel Salems landsbygd.

Nedan listas ett antal platser som skulle kunna vara lämpliga för etablering av publik

laddinfrastruktur. Platserna är utpekade utifrån sitt geografiska läge.  Faktiska förutsättningar för

etablering på respektive plats behöver utredas i senare skede. Flera av platserna är destinationer i

kommunen och etablering av laddplatser på dessa platser ska i huvudsak vara till för destinationens

besökare och inte för de som enbart behöver ladda sitt fordon.

Det är inte lämpligt att laddplatser anläggs på alla dessa ställen samtidigt med tanke på att

laddinfrastrukturen ska möta behovet och efterfrågan. Antalet laddpunkter på respektive plats kan

också vara svårt att förutsäga men en bra grundförutsättning är att initialt anlägga en eller ett par

laddplatser men möjliggöra för utbyggnad av fler ifall behov uppstår längre fram. Det kan även finnas

andra platser som är lämpliga för etablering av laddinfrastruktur.

3.3.1 Salem
I kommundel Salem finns inte någon publik laddstation. Nedan redovisas några lämpliga platser.

Salems centrum

Några av parkeringsplatserna i Salems centrum är lämpliga för laddning för elbilar. Med tanke på att

besökare i Salems centrum inte parkerar särskilt länge (p-skiva två timmar ) skulle semisnabb eller

5 I gjord prognos är definitionen för normalladdpunkt upp till 22 kW
4 I gjord prognos är definitionen av snabbladdpunker >22 kW
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snabbladdning vara mest lämpligt. Marken ägs av Stockholms stad men kommer säljas till

tomträttsinnehavaren.

På parkeringsytan finns ett antal parkeringsplatser som är 24 timmars parkering här skulle några

platser med normalladdning kunna anläggas då dessa bilar oftast står parkerade längre tid. Mark ägs

av Salems kommun.

Vid församlingshemmet har nyligen två laddstolpar med fyra uttag etablerats. Dessa är avsedda för

personal och utredning pågår om dessa ska öppnas upp för allmänt ändamål när de inte används av

personal.

Möllebadet

Parkeringen vid Möllebadet skulle kunna kompletteras med laddplatser. Möllebadet är en destination

som framförallt besöks under sommarhalvåret för bad. Laddplatser med normal- eller semisnabb

laddning är lämpliga vid Möllebadet. Då platsen används utifrån säsong är detta rimligen inte en av

de första platserna där laddplatser bör etableras. Marken ägs av Salems kommun.

Bilmack

En i dagsläget logisk plats att leta efter en laddpunkt är befintliga bilmackar.  Macken längs

Salemsvägen i kommunen är en lämplig plats för etablering av laddplatser.  Stationen har butik och

tjänster i form av bland annat biltvätt, släp- och biluthyrning. Då man oftast inte besöker en

bensinstation särskilt länge är snabbladdning lämpligt. Marken ägs av privat fastighetsägare.

Ishallen

Idrottsanläggningar är lämpliga för etablering av laddplatser. Dels bedrivs träningsverksamhet med

många besökare dels tävlingar och olika läger som gör dessa platser till välbesökta destinationer

både för kommuninvånare men även för andra som rest längre. Vid en idrottsanläggning är

semisnabb laddning lämpligt. Mark ägs av Salems kommun.

3.3.2 Rönninge
Rönninge centrum /Rönninge torg

I Rönninge finns laddplatser i anslutning till Rönninge station dessa är strategiskt placerade och kan

både användas av pendlare och besökare till Rönninge C. En vidareutveckling skulle kunna vara att på

sikt även etablera laddplatser på norra sidan av järnvägen i anslutning till Skönviksparken där skulle

semisnabb laddning kunna vara lämpligt. Vid behov kan även fler laddpunkter vid Rönninge station

vara lämpligt att etablera. Mark ägs av Salems kommun.

Rönninge tennisklubb

Idrottsanläggningar är lämpliga för etablering av laddplatser. Dels bedrivs träningsverksamhet med

många besökare dels tävlingar och olika läger som gör dessa platser till välbesökta destinationer

både för kommuninvånare men även för andra som rest längre. Rönninge tennisklubb är ett exempel

på idrottsanläggning där etablering av laddinfrastruktur skulle kunna vara aktuellt. Vid en
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idrottsanläggning stannar besökare oftast så pass länge att semisnabb laddning anses lämpligt.  Mark

ägs av Salems kommun.

Rönninge kungsgård

Rönninge kungsgård är en konferens- och hotellanläggning i kommunen. Besökare till Rönninge

kungsgård besöker oftast platser för konferens, hotellvistelse, middag eller till exempel tillställningar

så som dop med mera. Det är en plats som man oftast besöker några timmar åtminstone och

beroende på vilken målgrupp man riktar sig till kan både semisnabb laddning (för besökare av till

exempel middagar och dop) och normalladdning (för besökare som stannar på konferens och/eller

övernattar) vara ändamålsenligt. Mark ägs av privat fastighetsägare.

Salemsvallen

Idrottsanläggningar är lämpliga för etablering av laddplatser. Dels bedrivs träningsverksamhet med

många besökare dels tävlingar och olika läger som gör dessa platser till välbesökta destinationer

både för kommuninvånare men även för andra som rest längre. Salemsvallen är ett exempel på

idrottsanläggning där etablering av laddinfrastruktur skulle kunna vara aktuellt. Vid en

idrottsanläggning stannar besökare oftast så pass länge att semisnabb laddning anses lämpligt. Mark

ägs av Salems kommun.

3.3.3 Salems landsbygd
Salems kyrka

Kyrkan är en destination som besöks av mer långväga resenärer men även lokalt vilket gör platsen

lämplig för etablering av laddinfrastruktur. Kyrkan har nyligen etablerat tre laddstolpar med sex uttag

som är för publikt allmänt ändamål.

Ersboda 4H-gård

Till Ersboda 4h-gård är besökare välkomna för att titta på djuren och det anordnas bland annat

kurser och dagläger. Precis som Salems kyrka är det rimligt att anta att platsen besöks både av mer

långväga resenärer och lokalt. Semisnabb laddning anses lämpligt på denna plats.  Mark ägs av

Salems kommun.

Salems golfklubb

Golfklubben i kommunen är en strategisk plats för etablering av laddplatser. Dels utifrån att det är en

destination som besöks av flertal mer långväga resenärer som kan ha ett behov av att ladda dels att

golfbanan ligger i norra delen av kommunen och för att få en bra geografisk täckning är det

strategiskt att etablera laddmöjligheter här. I dagsläget finns fyra laddstolpar för klubbens

medlemmar. Betalningslösning för dessa diskuteras.
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Förslag på platser laddstationer tätort

Bild 4: Om laddinfrastruktur byggs ut på samtliga föreslagna ställen, tätort.

21



Förslag på platser laddstationer hela kommunen

Bild 5: Om laddinfrastruktur byggs ut på samtliga föreslagna ställen, hela kommunen.

3.3.4 Laddning för övriga fordon
Ovan text fokuserar på laddning av laddbara personbilar men det kan även finnas behov av laddning

av andra typer av elfordon i kommunen. Andra typer av laddbara fordon kan till exempel vara

elcyklar, och elsparkcyklar. Behovet för dessa fordon anses avsevärt mindre då de används mer i en

lokal kontext och laddning hemma är den plats som i huvudsak används för laddning. Om man ska

göra flera ärenden i kommunen kan det finnas behov av att ladda även på språng. Hur laddning bäst

bör utformas är inte helt enkelt. Övriga elfordon laddas idag vanligen via vanligt vägguttag och har

ganska långa laddtider på mellan 4-8 timmar.  De behov som eventuellt skulle finnas i Salems

kommun är att ladda upp batteriet när man är på språng och då är en laddtid på 4-8 timmar inte

tillräckligt snabb. Utvecklingen av laddfordon går dock fort och det är inte orimligt att anta att det

kommer finnas mer snabbladdade övriga elfordon i framtiden och redan idag kan det vara bra att

fundera på laddmöjligheter för denna typ av fordon för etablering i framtiden.

Eventuellt kan det finnas behov av att ladda sitt fordon på till exempel Rönninge station om man

använder elfordonet som färdmedel till och från kollektivtrafik. Batterier och denna typ av elfordon

är tyvärr stöldbegärliga och möjligheten att ladda ställer också krav på att laddplatsen är säker och

att risk för stöld minimeras. Detta kan göras genom att laddpunkten finns i ett abonnemangsstyrt

cykelgarage (se tex Katrineholms kommun) där enbart de som har abonnemang har tillgång till
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garaget. Själva batterierna skulle sedan kunna laddas i låsbara skåp med timer som slår ifrån när

batteriet är fulladdat för att minska risk för överladdning och till exempel brand.

3.4 Kommunens roll kontra marknadens roll
Beroende på vem som är markägare ser rollerna lite olika ut. När kommunen äger marken kan

kommunen ta en mer aktiv roll i etableringen av laddinfrastruktur,när kommunen inte äger marken

har kommunen en mer stödjande roll. Kommunen är inte en aktör som säljer drivmedel och kan

därmed inte bygga egna laddstolpar och driva dem i kommunal regi för allmänt ändamål. När

kommunen är markägare är det således viktigt att det är en annan aktör än kommunen som äger och

sköter själva laddstationerna. Det är också viktigt att aktörerna tar betalt för laddning.

Som tidigare nämnt befinner vi oss i ett tidigt skede av utbyggnad av laddinfrastruktur och en

grundförutsättning är att  ha en god geografisk täckning av laddinfrastruktur. Kommunen kan göra

analyser och stötta marknaden och komma med rekommendationer om var det är lämpligt att

fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur för att uppnå god geografisk täckning. För att denna typ

av analys ska fungera är det viktigt med en nära dialog mellan marknad och kommun. Kommunen

kan ta en roll som rådgivande part och i de fall som kommunen är markägare och mark är utlagd som

allmän platsmark kan intresserade aktörer söka tillstånd hos kommunen för att installera och driva

laddstolpar för allmänt ändamål på kommunens mark så som exempelvis sker vid vid Rönninge

station i kommunen.

Med tanke på den snabba utveckling som förutspås för laddbara fordon kan kommunen också bistå

med att omvärldsbevaka frågor som rör laddinfrastruktur och laddbara fordon. När nya riktlinjer och

direktiv kommer som påverkar hur laddinfrastruktur bör etableras kan kommunen förmedla detta till

berörda. Kommunen kan också följa upp statistik för laddbara fordon i kommunen för att bevaka

utvecklingen av laddbara fordon lokalt i förhållande till exempelvis nationella prognoser och

utveckling.

Kommunen ska också medverka i regionala projekt kopplat till elektrifiering. Kommunen har bland

annat undertecknat ett elektrifieringslöfte som syftar till att kommunen ska vara med och bidra till

ökad elektrifiering i Stockholmsregionen.

3.5 Vad kan kommunen göra för att främja etablering av
laddinfrastruktur?
Utöver att omvärldsbevaka, stötta marknadsaktörer med analyser och statistik samt medverka i

projekt kopplat till elektrifiering kan kommunen ställa krav och planera för etablering av

laddstationer i olika processer. Kommunen vill gynna utveckling av laddinfrastruktur men samtidigt

inte hämma möjligheter för aktörer att etablera laddinfrastruktur på den fria marknaden. Nedan

listas vad kommunen kan göra för att främja etablering av laddinfrastruktur på olika sätt.
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3.5.1 Ta hänsyn till i planprocesser och bygglov
Kommunen kan ställa krav på laddinfrastruktur eller förberedelse för detta i markanvisningsavtal och

bygglov. Antingen i enlighet med lagkrav som finns eller högre krav. Kravnivå bör analyseras utifrån

geografisk plats och hur utbyggnad av laddinfrastruktur ser ut i närområdet. Platserna ska lokaliseras

på allmän platsmark för att kunna nyttjas för allmänt ändamål.

3.5.2 Ställa krav på elfordon i offentliga upphandlingar
Kommunen kan ställa krav på laddbara fordon i offentliga upphandlingar av fordon och

transporttjänster. Genom att ställa krav på laddbara fordon i upphandlingar som inkluderar mycket

transporter ökar efterfrågan på laddning. På detta sätt kan kommunen bidra till att skapa en marknad

för privata aktörer att bygga ut publik laddinfrastruktur i kommunen. Att ställa krav på eldrift (och

biogas) där det är möjligt är också i linje med den drivmedelsprioritering som finns regionalt i planen

för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Enligt EU-direktivet (Clean Vehicles Directive)

ska högre krav på vissa offentliga upphandlingar ställas gällande förnybara drivmedel och särskilt

elfordon när det handlar om lätta fordon. EU-direktivet ska tydligare implementeras i svensk

lagstiftning men gäller redan nu.

Just nu pågår arbete med en gemensam upphandlingsmodell för hållbara transporter som Biodriv öst

tar fram tillsammans med Södertörnskommunerna inom projektet Fossilfritt 2030, kallad

Södertörnsmallen. Detta för att kommunerna inom Södertörn i större utsträckning ska kunna ställa

samma/liknande krav på transporter i upphandlingar och skapa en större marknad för etablering av

laddinfrastruktur och omställning till fler elfordon. Ett första utkast finns framtaget för kommunerna

att använda i upphandlingar. 6

3.5.3 Överväga tomrör i samband med grävarbeten
I samband med grävarbeten bör kommunen undersöka ifall det i samband med dessa också är

lämpligt att lägga ner tomrör som är lämpliga för eldragning till laddinfrastruktur. Detta gör att

behovet av kostsamma grävarbeten för senare etablering av laddstationer eventuellt kan undvikas.

Att gräva ner tomrör gör att lönsamheten för aktörerna som bygger laddstationer blir bättre då dyra

markarbeten kan undvikas.

3.5.4 Kontinuerliga kontakter med lokalnätsägare
Att ha en kontinuerlig dialog med lokalnätsägaren Vattenfall är viktigt. Kapacitetsbrist i stamnätet

råder och kommer göra så ett antal år framåt. Genom tidig dialog med Vattenfall kan platser där

effektbrist råder för önskvärd etablering undvikas/byggas ut. Tidig dialog tillsammans med kommun

och marknad kan också ge indikationer till Vattenfall kring var och när kapacitet i elnätet behöver

6 Salems kommun är inte med i projektet Fossilfritt 2030 men har tillgång till Södertörnsmallen och de rapporter
som tas fram inom ramen för projektet. Projektet ingår i ett regionalt samarbete för att nå målet om
fossiloberoende fordonsflotta till 2030, delfinansiering fås via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
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byggas ut. Vattenfall tar redan idag del av våra byggnadsplaner och på sikt skulle de kunna ta del av

planer och prognoser för utbyggnad av laddinfrastruktur som en del i sitt lokala planeringsunderlag

3.5.5 Laddning vid kommunens egna parkeringsplatser
Om det är lämpligt kan laddning vid kommunens laddplatser för kommunens egna fordon öppnas

upp de tider på dygnet som kommunens egna fordon inte behöver laddas, så kallad semi-publik

laddning. För att detta förfarande ska fungera är det viktigt att hitta en marknadsanpassad

betallösning.

3.5.6 Regional samverkan
Det är viktigt att se utbyggnad av laddinfrastruktur ur ett större perspektiv än enbart det kommunala

perspektivet. Om laddinfrastruktur byggs ut i grannkommuner kan förutsättningarna i Salems

kommun komma att påverkas och vice versa. Det är därmed av stor vikt att även samordna och

samsynka laddinfrastrukturarbetet i en regional kontext. I de sammanhangen bör Salems kommun

alltid vara med.

Slutsatser
Det är svårt att säga exakt hur många publika laddpunkter som behöver finnas för att möta behov

och efterfrågan, att antalet laddbara fordon kommer öka är dock tydligt. En bra grundläggande

strategi i utbyggnaden är att uppnå god geografisk täckning och där blir det tydligt att det behöver

etableras fler laddplatser i kommunen. Laddstationer behöver i ett första skede etableras i

kommundel Salem samt Salems landsbygd. De kvantitativa mått som presenterats i rapporten

gällande behov av laddplatser visar också att det behövs mer installerad effekt i kommunen. I

dagsläget finns det inte någon snabbladdare i kommunen vilket det borde finnas en marknad för med

tanke på att antal rena elfordon ökat snabbt i kommunen samt att det bör finnas 1-2 snabbladdare

per 100 rena elbilar. Att planera för etablering av snabbladdare på strategisk plats i kommunen är

således något kommunen behöver planera för.

Kommuner är inte en aktör som bygger och förvaltar laddstationer men kan skapa förutsättningar på

flera sätt för att gynna utbyggnad av laddinfrastruktur. Ett viktigt styrmedel för detta är vilka krav

kommunen ställer på laddbara fordon i upphandlingar. Ju hårdare krav kommunen ställer desto mer

kan marknaden utvecklas på lokal nivå vilket i sin tur skapar goda marknadsförutsättningar för

etablering av laddinfrastruktur.

Samverkan mellan marknadsaktörer och kommunen är viktigt. Kommunen kan vara en samordnande

part och omvärldsbevaka vad som händer både regionalt, nationellt och globalt samt följa upp

statistik och genom detta förse marknaden med analyser om när och var utbyggnad kan vara lämplig.

Om behov finns bör kontinuerliga möten mellan kommun och näringsliv startas upp för att skapa

möjlighet att diskutera dessa frågor och samverka.
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Vad gäller mindre elfordon som inte är personbilar är det viktigt att följa utvecklingen framåt. Idag

finns inte några ändamålsenliga alternativ för att ladda dessa fordon då de inte kan snabbladdas.

Kommunen behöver bevaka utvecklingen kring övriga laddbara fordon och publik laddning av dessa

och i framtiden fundera på var denna typ av laddning kan vara lämplig att lokalisera.
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Sammanställning av inkomna yttranden Rapport -
utbyggnad av laddinfrastruktur

Sammanfattning
Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur var ute på remiss mellan den 16 juni - 16
september. Under remissperioden inkom totalt 13 yttranden varav 6 var utan erinran.
Nedan hittas en sammanställning av de inkomna yttrandena. Yttrandena kan ha kortats
ned men synpunkterna från respektive yttrande finns med för samtliga. Kommunens
ställningstagande till respektive yttrande anges kursivt.

Yttranden - ingen erinran
Yttranden utan erinran kom från privatperson, Nynäshamns kommun, Haninge kommun,
Huddinge kommun, Kultur- och fritidsnämnden Salems kommun samt Circle K Rönninge.
Då dessa yttranden inte innehöll några synpunkter på rapporten kommer de inte nämnas
i denna sammanställning.

Yttranden - ingen erinran på rapporten men kommentarer
på processen

Trafikverket
För att nå en fossilfri transportsektor krävs en övergång till andra drivmedel. På 10–20 års
sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken, huvudsakligen genom batteridrift men även
genom bränsleceller.

Trafikverket ser positivt på att Salems kommun undersöker vilken roll som kommunen har
i frågan om etablering av laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har.

Vid eventuella lokaliseringar i närheten av statlig infrastruktur bör kommunen när
planeringen kommit längre initiera en dialog med Trafikverket om eventuella specifika
förutsättningar kopplat till väg eller järnväg.

Svar från Salems kommun: Kommunen har i antagandeversionen tydligare hänvisning till
det transportpolitiska målet om 70% utsläppsminskningar till 2030 jämfört med 2010.
Kommunen kommer också i de fall som laddinfrastruktur planeras i anslutning till statlig
infrastruktur ta kontakt med Trafikverket i tidigt skede.

Vattenfall
Som nämns i rapporten är Vattenfall Eldistribution lokalnätsägare och därmed bör det
informeras om att kontakta nätägaren i tidigt skede för utbyggnad av laddinfrastrukturen,
så det finns tid för förberedelse och hinna med tidsplanen.
Det finns möjlighet för enstaka laddplatser men vissa områden kräver utbyggnad av
elnätet

Svar från Salems kommun: Kommunen och/eller de aktörer som bygger ut
laddinfrastruktur kommer ta så tidig kontakt som möjligt med Vattenfall Eldistribution.
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Yttranden med erinran på rapporten

Region Stockholm
Region Stockholm ser positivt på att kommunen vill vara aktiv i omställningen av
transportsektorn och i arbetet med att nå klimatmålen.

Region Stockholm instämmer i slutsatsen att det är utmanande att göra bedömningar av
behovet av publik laddinfrastruktur. Rapporten bygger samtidigt på en väl underbyggd
analys och platserna som pekas ut är väl avvägda. Det är positivt att kommunen lyfter det
regionala perspektivet och Region Stockholm delar bilden av att detta är viktigt för att
främja omställningen till eldrivna fordon i länet. Region Stockholm ser vidare positivt på
att kommunen nämner Stockholmsregionens elektrifieringslöfte och att kommunen i
arbetet utgår ifrån det som gjorts inom ramen för projektet Fossilfritt 2030.

Rapporten skulle enligt Region Stockholm med fördel kunna ha med ett avsnitt om
kopplingen mellan publik laddning och hur en utbyggnad av laddinfrastruktur ska kunna
kombineras med kommunens förhållningssätt till parkering och en förändrad
markanvändning med mer utrymme till infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik.
Det kan potentiellt handla om vilka fysiska åtgärder som görs för att förbereda för ladd-
infrastrukturen, hur mark upplåts eller parkeringar regleras.

Svar från Salems kommun: Kommunen planerar i ett nästa steg att göra en mer konkret
handlingsplan över hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur. Frågan om
förändrad markanvändning i samband med etablering av laddinfrastruktur ligger utanför
denna rapports avgränsning och kommer hanteras i andra processer och planer som
exempelvis revidering av kommunens översiktsplan och cykelplan.

Länsstyrelsen Stockholm

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen är positiv till rapporten om utbyggnad av laddinfrastruktur för Salems
kommun. Det är många aktörer inblandade i etableringen av laddinfrastruktur och det är
därför positivt att Salems kommun utreder vilken roll kommunen respektive marknaden
har i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för elfordon.

Områden som Länsstyrelsen saknar
Salems kommun hänvisar inte till etappmålet om 70 procent minskning av de
klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn till 2030 jämfört med 2010.
Etappmålet anger hur snabbt omställningen av transportsektorn behöver genomföras. Vi
saknar ett resonemang om möjligheterna med s k smart laddning, som
kan vara ett viktigt verktyg för att minska problemen med kapacitetsbristen. Smarta
laddare möjliggör att ladda med lägre effekt och under tider på dygnet då
elkonsumtionen är lägre, så som sen kväll och natt.
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I rapporten nämns flera källor till prognoser av behovet av antalet
laddfordon till år 2030 (Trafikanalys, Bil Sweden, Stockholms handelskammare). Det finns
dock andra scenarion, från bl a Power Circle och Stockholms handelskammare som pekar
mot ännu flera laddfordon till 2030. Dessa kan vara bra att nämna för att ge en bredare
bild av hur många elfordon som kan finnas framöver.

Områden som behöver förtydligas
Komplettera gärna förslagen under punkt 3.3 Lämpliga platser i kommunen och vilken typ
av laddning med en mer detaljerad karta som visar typ av laddning (normal, semisnabb,
snabb) för att tydliggöra var i kommunen olika typer av laddinfrastruktur kan etableras.

Under punkt 3.3.4 Laddning för övriga fordon skulle det underlätta för läsaren om
exempel ges på andra typer av elfordon såsom elcyklar, elmopeder, elsparkcyklar m fl.

Under punkt 3.4 Kommunens roll kontra marknadens roll nämns kommunens deltagande
i elektrifieringslöftet, som syftar till att kommunen ska vara med och bidra till ökad
elektrifiering i Stockholmsregionen. Beskriv gärna på vilket sätt kommunen arbetar
med elektrifieringslöftet.

Tips om underlagsrapporter
Länsstyrelsen vill tipsa om tre rapporter som vi tror kan vara ett stöd för kommunen i sin
planering av laddinfrastruktur:

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045. I kapitlet Transporter och
resande beskrivs nuläge och trender samt strategiska utmaningar länet har inom
området.

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Planen beskriver
behovet att laddinfrastruktur i länet, med fokus på flera laddpunkter och tankstationer
för förnybara drivmedel.

Rapporten Strategisk plan för omställning av transportsektorn
till fossilfrihet som togs fram gemensamt av Boverket, Energimyndigheten,
Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för
Energimyndighetens samordningsuppdrag.

Svar från Salems kommun: Salems kommun kompletterar antagandeversionen med det
transportpolitiska målet för inrikes transporter och kommer också nämna smart laddning.

Det är utmanande och svårt att göra prognoser för antalet laddbara fordon framåt.
Kommunen står kvar vid den analys som gjorts men problematiserar svårigheten att göra
prognoser.

De olika platsernas laddningstyp finns beskrivna i text, syftet med kartan är att påvisa
vilken geografisk täckning som skulle uppnås om laddinfrastruktur byggs ut på samtliga
av de föreslagna platserna.
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Fler exempel på andra laddbara fordon skrivs med i rapporten.

Då elektrifieringslöftet hittills handlat mest om godstransporter och denna rapport
handlar om mindre fordon kommer inte kommunens arbete med elektrifieringslöftet
nämnas i denna rapport.

Kommunen tackar för bra inspel till rapporten och bra kunskapsunderlag.

Haninge kommun
Vi tycker att rapporten tar upp de väsentliga frågorna kring hur kommunen ska agera för
att stödja utbyggnad av infrastruktur. Det viktigaste är som ni skriver i rapporten att få en
bra geografisk spridning, och detta är ju också relevant ur ett Södertörnsperspektiv för att
gemensamt kunna stödja elektrifiering av fordonsflottan inom hela Södertörn.

Några kommentarer som ni skulle kunna beakta:
- När man skriver om hybridmodeller är det viktigt att betona skillnaden
mellan laddhybrider (som går på eldrift) och elhybrider (som inte är laddbara och
enbart går på el som förbränningsmotorn generear och därmed bara ska anses
vara en bränslesnål bil men inget ”laddbart” fordon). Vår rekommendation är att
alltid skriva ”laddhybrid” om det är det man åsyftar.
- Avsnittet om batteribyte tror vi kan ge lite vilseledande signaler. Det är
teknik som troligtvis ligger en bra bit i framtiden och kan kanske skapa ogrundad
tvivel kring behov av laddinfrastruktur. Biodrivöst tar t.ex. inte upp det i sin
rapport.
- En nya lagstiftning gör det möjligt att koppla på laddstolpar på
belysningsnätet, vilket är en möjlighet som kan vara värd att ta upp i rapporten.

Salems kommuns svar: Benämning av laddhybrid kontra elhybrid ses över i
antagandeversionen.

Kommunen är medveten om att batteribyte (om det blir aktuellt) ligger längre fram i
tiden än utbyggnad av laddinfrastruktur. Kommunen ser dock inte att det bidrar till att
skapa ogrundad tvivel gällande behovet av laddinfrastruktur. Batteribyte nämns för att
beskriva att det händer mycket när det kommer till laddbara och elektrifierade fordon.

Den nya lagstiftningen om laddinfrastruktur i belysningsnätet som inte fanns när
rapporten gick ut på remiss  kommer att nämnas i antagandehandlingen.

Privatperson

I rapporten står det att snabbladning ska vara 43 kW - 150 kW.  Ta bort maxtaket. I
Naturvårdsverkets satsning Klimatklivets senaste bidragsrunda så krävs det minst 150 kW
och 4 laddpunkter för att få bidrag. Moderna elbilar som kan ladda med 350 kW
maxeffekt och elbilsägarna vill kunna ladda snabbt.

Den bästa platsen för en laddare är Circle K. Nära Salem, nära Rönninge och nära
motorvägen.
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När det byggs vid Salems centrum så är kan man säkert bygga en riktigt snabb laddare
med exempelvis 4 laddplatser. Vid Rönninge station finns en laddare med fyra laddplatser.
Max laddeffekt 22 kW. Jag hoppas den kan bytas ut mot en ordentlig snabbladdare.

En laddare vid Skönviksparken föreslås och det är dåligt om den placeras vid parkeringen
vid rondellen. Här finns bara 12 parkeringsplatser. När Rönninge Centrum byggdes om så
togs 3 timmarsparkeringen med 30 platser bort och det blev trångt.

Salems kommuns svar: Taket på definitionen av en snabbladdare tas bort i
antagandeversionen. Kommunen håller med om att platser nära befintlig mack, nära
tätorterna och motorvägen är lämpliga lokaliseringar för laddinfrastruktur.

I samband med att nya områden så som Salems stadskärna finns laddinfrastruktur med
som en parameter att planera för.

Exakt lokalisering av laddstation vid Skönviksparken är inte bestämd utan är enbart en av
flera föreslagna platser. Kommunen vill passa på att lyfta att det på andra sidan
järnvägen nära Skönviksparken oftast finns gott om parkeringsplatser på
pendlarparkeringen.

KSTU

Gatuenheten har märkt att intresset från privata aktörer att etablera laddstolpar i
kommunen finns då man fått in flertalet förfrågningar av privata aktörer som är
intresserade av att etablera laddinfrastruktur i kommunen. Gatuenheten har dock saknat
tydlighet i hur kommunen vill jobba i denna frågan och är därför positiva till att
rapportens syfte delvis är att klargöra kommunens roll i processen.

Rapporten beskriver att möjligheten att bygga ut laddinfrastruktur i Salem är god och att
enstaka laddpunkter inte bör vara svårt att etablera. Ska väldigt många platser byggas på
ett och samma ställe med hög laddeffekt kan utbyggnad av elnätet behöva ske. För att
kunna planera för fler laddstolpar finns ett behov av att veta om/i vilken omfattning
Vattenfall har några planer på att bygga ut elnätet i kommunen. Gatuenheten är därför
positiva till att rapporten beskriver att en kontinuerlig dialog med lokalnätsägaren är
viktig. Enheten ser ett behov av att tydliggöra formen och ansvaret för dialogen med
Vattenfall om kapaciteten på elnätet.

Flera platser som är lämpliga för laddinfrastruktur pekas ut i rapporten, varav flera ligger
på allmän platsmark. Rapporten beskriver att intresserade aktörer kan söka tillstånd hos
kommunen för att installera och driva laddstolpar på allmän platsmark. Gatuenheten vill
betona att det är viktigt att kommunen skapar en tydlig process med ansvarsfördelning i
hur kommunen avser att etablera laddinfrastruktur från privata aktörer på allmän plats.

Gatuenheten önskar även klargörande kring hur beslut ska tas angående vilken privat
aktör som ska få montera laddstolpar på allmän platsmark, vilken placering stolparna ska
ha och vilken typ av tillstånd/avtal som behövs. Om enheten ska kunna arbeta efter den
information som finns i rapporten tror enheten att det krävs ett vidare internt arbete som
är förvaltningsöverskridande där riktlinjer och ansvarsfördelningen tydliggörs.

Salems kommuns svar: Kommunstyrelseförvaltningen delar bilden att ett vidare internt
arbete behövs för att skapa tydlighet och riktlinjer för kommunen. Därmed föreslås
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kommunfullmäktige i samband med antagande av planen för utbyggnad av
laddinfrastruktur också fatta beslut om nästa steg i arbetet, där en mer konktret
handlingsplan tas fram, i den processen kan även Vattenfall eldistribution involveras vid
behov.
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Kommunfullmäktige

NR 10
KS/2022:391 

§ X

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av 
kommunens bollplaner

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen har diskuterat fram ett 
förslag till nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll (RSF). Avtalet löper på fyra år, 
2+1+1 år, och sträcker sig tiden 2023-01-01 - 2026-12-31, med möjlighet till 
uppsägning efter två år. Avtalet avser skötsel, drift och underhåll av Salemsvallen, 
Berga Bollplan samt Prästboda bollplan.

Ärendet behandlades på kultur och fritidsnämndens sammanträden den 13 oktober 
och beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterat den 19 
september 2022.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige § 99/2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftavtal för kommunens 
bollplaner med Rönninge Salem Fotboll att gälla 2023-01-01 - 2026-12-31.

______________________                                                                                                                       
Delges                                                                                                                                                                 
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av
kommunens bollplaner

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftsavtal för

kommunens bollplaner med Rönninge Salem Fotboll 2023-01-01-2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll (RSF), om

nyttjanderätt och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Nytt förslag

till avtal har förhandlats fram tillsammans med RSF.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har diskuterat fram ett förslag

till nytt avtal med RSF. Avtalet är fyrårigt, 2+1+1 år, och sträcker sig tiden 2023-01-01-

2026-12-31, med möjlighet till uppsägning efter två år. Avtalet avser skötsel, drift och

underhåll av Salemsvallen,  Berga Bollplan samt  Prästboda bollplan.

Förändringar i avtalet

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med RSF förhandlat fram ett förslag till avtal

som bygger på tidigare avtal, med vissa förändringar:

*Ersättningen till RSF för avtalet utökas till 517 tkr/år (2023 års medel, KPI-uppräkning

finns inom budgetram för 2023).

*Avtalstiden ändras från 3+1 år till 2+1+1 år för att öka flexibiliteten

*Prästboda bollplan skrivs in på relevanta punkter

*Fördelning av ansvar för städning av Prästboda bollplans toaletter

*Redaktionella ändringar inom force majeure

*Bilagor som inventarielista, skötselinstruktion och gränsdragningslista har uppdaterats.

Finansiering

Förslaget till avtal för kommunens bollplaner ryms inom kultur- och fritidsnämndens

budget för idrottsanläggningar, verksamhet 41111.
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Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Kultur- och fritidsförvaltningen: “Förslag till nytt avtal för kommunens bollplaner 2023-2026”
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

NR 11 
     KS /2022:78                                                                                

 § X                                                                         
                                                                                                                                                                                                                 

Avsägelser och fyllnadsval

Avsägelser
Maria Zitting Nilsson (C), 1:e vice ordförande i socialnämnden samt gruppledare, 1.e vice 
ordförande i socialnämndens utskott, ledamot i näringslivskommittén, ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut                                                                               
Kommunfullmäktige beviljar Maria Zitting Nilssons (C) avsägelse. 

______________________

Delges: 
Lön
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

NR 12

 § x
                           
Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga motioner, interpellationer och frågor har inkommit. 

______________________


