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Kultur- och fritidsnämnden

Tid: Torsdagen den 1 september 2022, kl. 19:00

Plats: Kommunhuset, rum Bergaholm

Gruppmöten

Borgerliga alliansen kl. 18:00-19:00 i rum Bergaholm

(S) kl. 18:00-19:00 i rum Lideby

Ärenden: 1 Uppdragsbeskrivning för konstnärlig utsmyckning på nya
Fågelsångsskolan

2 Delårsbokslut 2022-07-31 för Kultur- och fritidsnämnden

3 Måldokument för Kultur- och fritidsnämnden 2023

4 Yttrande "Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur"

5 Information: Verksamhetsrapport Medley Säby sim- & sporthall 2021

6 Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2023

7 Avslutningsaktivitet för kultur- och fritidsnämnden 2022

8 Ordförande och förvaltningschef informerar

9

10

Anmälningsärenden

Avrapportering av delegationsbeslut

Andreas Lundvall Henrik Svensson
Ordförande Sekreterare
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Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid: Torsdag den 1 september 2022, kl. 19:00-, rum Bergaholm, Salems kommun

Beslutande: Andreas Lundvall (M), ordförande
Åsa Dahl (L)
Sead Kosevic (M)
Leif Ståhl (C)
Björn Wivallius (S)
Katarina Larsson (S)
Michael Lindahl (R)

Ersättare: Mauno Simonen (M), Anna Brandt (C), Ninos Garis (L), Pernilla Schubert (KD),
Mats Gustafsson (S), Tom Lindgren (S), Bernd Priemer (R)

Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef
Henrik Svensson, Nämndsekreterare
Annika Holmertz, Fritidskonsulent

Utses att justera: Åsa Dahl (L)

Justeringens
plats och tid: Torsdag den 8 september 2022 kl. 14:00, Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrifter: Sekreterare …………………………
Henrik Svensson

Ordförande …………………………
Andreas Lundvall

Justerande …………………………
Åsa Dahl

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-09-01

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-09-09

Överklagande tiden går
ut: 2022-09-30

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-10-01

Förvaringsplats
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift: …………………………
Henrik Svensson

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Uppdragsbeskrivning för konstnärlig utsmyckning på nya Fågelsångsskolan

2 Delårsbokslut 2022-07-31 för Kultur- och fritidsnämnden

3 Måldokument för Kultur- och fritidsnämnden 2023

4 Yttrande "Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur"

5 Information: Verksamhetsrapport Medley Säby sim- & sporthall 2021

6 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2023

7 Avslutningsaktivitet för kultur- och fritidsnämnden 2022

8 Ordförande och förvaltningschef informerar

9 Anmälningsärenden

10 Avrapportering av delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 1
Dnr. KFN/2022:38

Uppdragsbeskrivning för konstnärlig utsmyckning på nya
Fågelsångsskolan
I uppdraget för den nya Fågelsångsskolan finns uppdrag att utföra en konstnärlig 
utsmyckning motsvarande 600 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen, projektledare för Fågelsångsskolan och Art Platform 
tagit fram en uppdragsbeskrivning för konstnärlig utsmyckning för nya Fågelsångsskolan. 
Den innehåller en process där styrgruppen för projektet ger tre stycken konstnärer 
skissuppdrag och därefter återkopplar till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
I uppdragsbeskrivningen finns även en tidplan för processen och genomförandet samt en 
projektbudget. Uppdragsbeskrivning tjänar även som underlag för de konstnärer som 
kommer lämna intresseanmälan.

Åsa Viktoria Wihlborg, Art Platform presenterar uppdragsbeskrivningen.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa den av Kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslagna uppdragsbeskrivningen.

_________________

Beslutsexpediering:

Projekt Fågelsångsskolan

……………
Ordf. sign.

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

KUltur- och fritidsnämnden

Uppdragsbeskrivning för konstnärlig utsmyckning på nya
Fågelsångsskolan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa den av Kultur- och fritidsförvaltningen
föreslagna uppdragsbeskrivningen.

Sammanfattning av ärendet
I uppdraget för den nya Fågelsångsskolan finns uppdrag att utföra en konstnärlig
utsmyckning motsvarande 600 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med
Art Platform tagit fram en uppdragsbeskrivning.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen,
projektledare för Fågelsångsskolan och Art Platform tagit fram en uppdragsbeskrivning för
konstnärlig utsmyckning för nya Fågelsångsskolan. Den innehåller en process där
styrgruppen för projektet ger tre st konstnärer skissuppdrag och därefter återkopplar till
Kultur- och fritidsnämnden för beslut. I uppdragsbeskrivningen finns även en tidplan för
processen och genomförandet  samt en projektbudget. Uppdragsbeskrivning tjänar även
som underlag för de konstnärer som kommer lämna intresseanmälan.

Finansiering
Medel och uppdrag  för konstnärlig utsmyckning finns inom projektet för
“Fågelsångsskolan”

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Art Platform: Uppdragsbeskrivning Fågelsången

Delges

Projekt Fågelsångsskolan



Uppdragsbeskrivning
Fågelsången

Beställare: Salems kommun

Utfärdat av: ArtPlatform 2022
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Introduktion
Den 23 februari 2017 beslutade kommunfullmäktige i Salems kommun att en ny 
grundskola i Fågelsången ska byggas. Platsen har gett skolan dess namn och är en 
helt ny grundskola i Salem 3 mil söder om Stockholm. Beställare är Salems Kommun 
och projektet omfattar två nybyggnader, en skolgård och en tillfartsväg med 
tillhörande parkering. Grundskolan är dimensionerad för 500 elever i årskurs F-9. 
Skolbyggnaden är på 7,400 kvm BTA. Idrottshallen är fullt utrustad och avsedd som 
matcharena med läktare för 300 personer. Idrottshallen är 2,500 kvm stor inklusive 
teknik, omklädnad och café. Både skolbyggnaden och idrottshallen byggs i hållbart 
material för att kunna hålla i en lång tid framöver. Anbudskostanden för byggnation 
av Fågelsångens skola och idrottshall är omkring 320 miljoner. Utöver det 
tillkommer kostnader för inventarier, projektering mm.

Bakgrund
Den nya skolan Fågelsången kommer göra det möjligt för Salems kommun att ta 
emot fler skolelever när kommunen växer. Kommunen har länge varit beroende av 
friskolor och andra kommuner eftersom det ej funnits tillräckligt med platser i 
befintliga skolor. I och med färdigställandet av Fågelsången kommer fler 
Salemelever ha möjlighet att gå kvar i kommunen.

Vision och Mål
Visionen är att uppföra en ny skola kommunen och dess invånare kan vara stolta 
över, och då inte enbart för den spännande arkitekturen. Man har även tagit tillvara 
på nya rön och erfarenheter både vad gäller pedagogiken och den sociala och 
fysiska arbetsmiljön. Målet är att skapa en flexibel och hållbar skola som både är 
trivsam och som stimulerar barnens och elevernas lärande och inspirerar till 
kreativitet och nyfikenhet

Området 



Kommunen har valt platsen i området för sitt centrala läge mitt i kommunen. 
Platsen är dessutom en del av ett grönt stråk fritt från bilar och nära naturen. 
Tidigare fanns en park där valborgsfirandet firades, det fanns även en fotbollsplan. 
Vid slutet av Piabacken åker man pulka om vintern, och pulkabacken kommer att 
finnas kvar även när skolan är klar. Fågelsången var historiskt en plats för fåglar och 
natur. 

Byggnaderna och utomhusmiljön
Fågelsången skola och idrottshall är ett projekt som tar sin utgångspunkt i platsen, 
landskapet och naturen. I arbetet med arkitekturen har man tittat på hur 
bebyggelsen i Salem enligt tradition formar sig böljande efter det kuperade 
landskapet. Båda fastigheterna blir runda till formen och på idrottshallens tak 
installeras solcellssystem. Skoldelen, som är i suterräng med fem halvplan i den 
runda formen, kommer att bli olivgrön med keramiska plattor på fasaden. 
Idrottshallen kommer att bli röd, i materialet fibercementskivor. Våningsplanen är 
runda, men uppdelade i halvcirklar, mellan varje halvcirkel finns det även en 
höjdskillnad. Här finns ljusa anpassade utrymmen för bland annat slöjd, musik, 
naturvetenskapliga ämnen och hemkunskap.

I idrottshallen hittar man en toppmodern och rymlig hall för många ändamål. Den är 
2500 m² stor – inklusive teknik, omklädnad och café. Idrottshallen kan enkelt delas 
av på mitten för att ge utrymme för olika aktiviteter. I de övriga utrymmena hittar 
man omklädningsrum, träningssal, servering med mera. Läktarna kommer att 
rymma cirka 300 sittande åskådare i totalt två plan.

  

Skolans yttre miljö kommer att upplevas som tillgänglig och trivsam, de runda 
byggnaderna utan hörn inger en trygghetskänsla då det inte uppstår några vinklar 



att dölja sig bakom eller skapas någon ”baksida”. Tillsammans med en genomtänkt 
belysning, växter och möjlighet till olika aktiviteter kommer skolområdet addera ett 
trevligt inslag i Salems kommun, både under skoltid och för fritidsaktiviteter.

Byggnaderna är certifierad SILVER enligt Miljöbyggnad 3,0. Byggnadernas kompakta 
runda former har varit en fördelaktig faktor att uppnå höga betyg på energi 
indikatorer. Stora fönsteröppningar tillåter mycket dagsljus och innovativa fönster 
med automatiska persienner reglerar solvärmelaster som tillsammans med komfort 
kyla ger ett behagligt inomhus klimat året runt.

Värdeord
Trygghet, tillgängligt lärande, eleven i centrum.

Konsten
I samband med att det fattades ett beslut om att uppföra en ny skola i Salems 
kommun, beslutade man även att avsätta medel för en konstnärlig gestaltning. En 
budget om 600 000 sek eskades av Kultur- och fritidsförvaltningen och arbetet med 
konsten igångsätts under våren 2022, för att vara klar inför färdigställande och 
inflytt. Uppdraget med den konstnärliga gestaltningen ligger inom 
Skola/Idrottshallsprojektets ram.

Varför konst
I Salem finns det offentlig konst, det är konstverk som skapats för särskilda miljöer 
och som kan ta plats både utomhus och inomhus. I Salems kommun eskas särskilda 
medel för konst i relevanta projekt och investeringar. Att arbeta med konstnärlig 
gestaltning i skolmiljö är ett sätt att arbeta för en hållbar och stimulerande miljö för 
barnen och personalen på skolan. Skolan arbetar aktivt för att stimulera barnens 
aktivitet, och konsten kan bidra till detta genom att locka till interaktion i form av 
lek, dialog och reflektion. Att arbeta med konst i skolmiljö är också ett sätt att visa 
att skolmiljön och eleverna är värdefulla och att deras arbetsmiljö är värd att satsa 
på. 

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas”. (Kapitel 1 Skolans uppdrag, s. 8 LGR11) 

Förutsättningar för konsten



Då skolbyggnaderna är under byggnation kommer konstnären ha den befintliga 
platsen och miljön att förhålla sig till. Ett konstverk för skolmiljö behöver dessutom 
fungera i enlighet med lärandemiljöns tillgänglighet samt säkerhetskrav gällande 
lekutrustning. 

Grundläggande värden
Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande genom att förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 
värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 
sitt bästa i ansvarig frihet. (Utdrag ur introduktionen, Läroplan för grundskolan)

Plats för konst
I samarbete med arkitekt föreslås skolans ljusgård med tillhörande gradäng som 
bästa placering av ett offentligt konstverk. Ljusgården är den naturliga 
samlingspunkten på skolan och kommer att upplevas av många. Konsten kan här 
aktivera betraktaren, skapa nyfikenhet och bli en del av det utforskande lärandet.

  

Pedagogik
För att förankra konsten och både berätta dess historia samt inspirera till nya 
läsningar, tar vi hjälp av Kulturskolans konstpedagog. Tillsammans med den 
konstnär som tilldelas uppdraget att uppföra ett nytt konstverk planeras hur 
verksamheten, barn och ung kan involveras i processen på olika vis, genom 
workshops, samtal och verkstad.



Organisation
Urval- och styrgrupp
Kultur- och fritidschef
Förvaltningschef och Skolchef
Projektledare
Konstkonsult
Extern person med konstkompetens

Arbetsgrupp
NCC
Projektledare
Konstnär
Arkitekt
Konstkonsult

Urvalsförfarande
Arbetet med konsten sker i enlighet med LOU.

Konstkonsult presenterar ett brett urval av konstnärer om ca 10 (tio) stycken för 
urval- och styrgruppen.

3 (tre) konstnärer ombeds inkomma med ett anbud innehållande 3-5 (tre-fem) 
referensprojekt, CV samt F-skattsedel.

Anbuden presenteras av konstkonsult för styr-och urvalsgruppen som väljer att 
förorda en av anbuden. Alla anbud presenteras för ordförandeberedningen inför 
slutgiltigt beslut att tilldela skissuppdraget.

Tidsplan
2022
juni framtagande av underlag inför ett tjänsteutlåtande 
augusti styr- och urvalsgruppen färdigställer underlaget
20 augusti utskick tjänsteutlåtande för granskning och eventuell 

justering

25 augusti inlämning av eventuella justeringar
1 september fattas beslut att anta tjänsteutlåtandet i kultur och 

fritidsnämnden



5 september- 5 oktober urvalsprocess
6 oktober presentation av anbud för ordförandeberedningen
11 oktober skisstart med konstnär som tilldelats uppdrag
8 december mitt i skissen möte där konstnär får möjlighet att ställa 

frågor till urvals- och arbetsgruppen

2023
7 februari skisspresentation
7 mars produktionsstart

Budget
Total budget: 600 000 sek

Skissuppdrag: 40 000 sek (se nedan)
Utförandebudget: 450 000 sek (se nedan)
Konstkonsult: 90 000 sek (Framtagande konstprogram, projektledning och 
samordning under skiss och genomförandefas)
Pedagog: 15 000 sek + 5000 sek omkostnader (workshop med elever)

Skissuppdraget innefattar

En tydlig skriftlig idébeskrivning av verket och temat
Skalenlig skiss
Materialprov
Visualisering (fysisk modell alt digital)
Tidsplan
Budget
En teknisk beskrivning innehållande:
Skötselanvisningar och materialförteckning. 
l det fall konstverket avser lekutrustning som används i offentlig miljö ska 
konstverket uppfylla kraven i SS EN 1 176 och SS EN 1177

Kommentar: Konstverket ska utföras på ett sådant sätt att det uppfyller gällande 
säkerhets och brandskyddskrav, bestämmelser och övriga myndighetskrav

Utförandebudgeten innefattar:

Konstnärsbudget
Omfattar det konstnärliga 
arbetet och produktionen

Kostnad Bilagor offerter



Konstnärens ersättning för idé 
Konstnärens ersättning för 
arbetstimmar och mötestid 
Kostnader för eventuella 
medarbetare, konsulter eller 
underleverantörer
Materialkostnad och 
framställning (inklusive ev. 
teknisk utrustning)
Erforderliga försäkringar fram till 
godkänd slutbesiktning
Transportkostnader   
Resor och logi
Oförutsedda kostnader 
Totalkostnad
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Delårsbokslut 2022-07-31 för Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen skall enligt reglemente lämna delårsbokslut för 2022-07-31
samt helårsprognos för 2022.

Budgetuppföljningen för Kultur- och fritidsnämnden 2022-07-31 visar en avvikelse på

+ 707 tkr mot budget. Avvikelserna är fördelade över;

● Biblioteket + 254 tkr

● Fritidsgården + 279  tkr

● Kultur- och fritidsenheten (inkl nämnd) + 174 tkr

Totalt + 707 tkr

Överskottet kommer från fritidsgård och bibliotek som visar positiva resultat bl a på grund

av vakanser på främst fritidsgården och att stora delar  av åtgärderna ligger under tredje

och fjärde kvartalet hos bibliotek.

Prognos för helår 2022 visar avvikelse mot budget med + 200 tkr. En avvikelse hos

fritidsgården och dess vakanser påverkar driftsresultatet positivt samt att kultur- och

fritidsenheten beräknas ha mindre underskott. En stor osäkerhetsfaktor i prognos för 2022

ligger i hur påverkan av Coronaviruset påverkar verksamheten under längre sikt vad gäller

besök på ex simhall, kulturarrangemang med mera.

Avvikelse i investeringsbudget +191 tkr kommer av att investeringarna för

arbetsmiljöåtgärder, nyanskaffning av inventarier och bibliotekets investeringsåtgärder har

påbörjats men ej färdigställts eller fakturerats. Prognosen för investeringarna på helår

2022 visar en avvikelse mot budget +-0. Resultat för 2021-07-31 var +65 tkr.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-14.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens delårsbokslut
för 2022-07-31 samt prognos för 2022.

_________________

Beslutsexpediering:

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsbokslut 2022-07-31 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens delårsbokslut

för 2022-07-31 samt prognos för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen skall enligt reglemente lämna delårsbokslut för

2022-07-31 samt helårsprognos för 2022.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningens delårsbokslut för 2022-07-31 visar en avvikelse på

+ 707 tkr mot budget. Överskottet kommer från fritidsgård och bibliotek som visar

positiva resultat bl a på grund av vakanser på främst fritidsgården och att stora delar  av

åtgärderna ligger under tredje och fjärde kvartalet hos bibliotek.

Intäkterna avviker mot budget vilket kommer av tillskott i form av flera statsbidrag,

tilläggsanslag från kommunfullmäktige och uthyrningen av idrottshallar har ökat under

första halvåret. Dessa intäkter kommer balansera mot tillhörande kostnader under året.

Kultur- och fritidsförvaltningen totalt + 707 tkr.  Resultat för 2021-07-31 var + 1074 tkr.

Delårsbokslutet fördelat per enhet :

Biblioteket  +254  tkr

Fritidsgården +279   tkr

Kultur- och fritidsenheten (inkl nämnd) + 174 tkr

Totalt + 707  tkr

Helårsprognos 2022

Prognos för helår 2022 visar avvikelse mot budget med + 200  tkr. En avvikelse hos

fritidsgården och dess vakanser påverkar driftsresultatet positivt samt att kultur- och

fritidsenheten beräknas ha mindre underskott. En stor osäkerhetsfaktor i prognos för

2022 ligger i hur påverkan av Coronaviruset påverkar verksamheten under längre sikt vad

gäller besök på ex simhall, kulturarrangemang mm.

Prognos per enhet beräknas till:

Bibliotek - +-0
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Fritidsgård + 300 tkr

Kultur- och fritidsenhet -100 tkr

Investeringar

Avvikelse i investeringsbudget +191 tkr kommer av att investeringarna för

arbetsmiljöåtgärder, nyanskaffning av inventarier och bibliotekets investeringsåtgärder

har påbörjats men ej färdigställts eller fakturerats. Prognosen för investeringarna på helår

2022 visar en avvikelse mot budget +-0. Resultat för 2021-07-31 var +65 tkr.

Målredovisning

För kultur- och fritidsnämnden föreligger målavstämning på de indikatorer som är

uppföljningsbara vid 2022-07-31 i särskild bilaga. Även målen med sina olika indikatorer

kan komma påverkas av Coronapandemins åtgärder.

Viktiga händelser

Verksamheterna har även under de första månaderna av 2022 varit påverkade av

pandemin vad avser besök på Idrottsanläggningarna, bibliotek, simhall och fritidsgård.

Detta har påverkat verksamheterna både direkt och i återhämtningen efter pandemi.

Dock har bibliotek, fritidsgård och föreningsliv återfått många av sina besökare. Medan

Säby Sim- och sporthall har lägre besök än före pandemin. Kulturarrangennagen utomhus

har varit välbesökta medan de som varit inomhus haft det svårare.

*Kultur- och fritidsförvaltningen erhöll 200 tkr i stöd från KF för sommarlovsverksamhet.

Denna har planerats och marknadsförts och genomförandet pågår.

*Kultur- och fritidsförvaltningen erhöll 200 tkr i stöd från kommunfullmäktige för utökat

aktivitetsstöd. Detta innebar att föreningslivets aktivitetsbidrag 5-20 år kunnat höjas från

6,50 kr/aktivitet till 9.00 kr/aktivitet.

* Nya avgifter för uthyrning av kommunens lokaler har antagits av kommunfullmäktige

2022-06-16.

* Reviderade föreningsbidragsregler  har antagits av kommunfullmäktige 2022-06-16.

* Nytt avtal för drift av Salems Ishall har  antagits av kommunfullmäktige 2022-06-16.

*Biblioteket har med stöd från Kulturrådet fortsatt med uppsökande verksamhet för barn,

unga och äldre, med syfte att öka utbudet och tillgängligheten. Inom biblioteket har även

läsfrämjande åtgärder funnits avseende målgruppen för barn- och ungdomslitteratur.

Biblioteket har under perioden erbjudit både skolklasser, förskolegrupper och riskgrupper

att boka in sig för att kunna låna utanför öppettid.

*Biblioteket har fått två statsbidrag från Statens kulturråd på inköpsstöd till media för

barn och unga samt bidrag för “Stärkta bibliotek”.
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*Under sportlovet, påsklovet och sommarlovet  har biblioteket, föreningslivet, Ersboda

4H, fritidsgården Salems Ishall, Medley erbjudit digitala tips, digitala quiz, bio, teater,

frågesporter och andra lovaktiviteter för barn och unga.

*För fritidsgården har verksamheten påverkats av pandemin då fritidsgården under de

första månaderna. Under våren har bl a musikverksamheten utvecklats. Verksamheten

har under våren och sommaren varit både på fritidsgården och ute i parker mm.

*Årets Kulturstipendiat blev Karin Holmström, bildkonstnärinna.

*Särskild besiktning av vattensäkerheten har genomförts inför sommaren på Möllebadet

med nya skyltar, både taktila och vanliga, megafon till driftsansvarig, information om

parkering, fler sommararbetare, extra bevaknings insatser mm. Under våren har även en

investeringsinsats genomförts av MSB genom att asfaltera och märka upp

parkeringsplatser vid Möllebadet i syfte att fler ska kunna parkera.

*Säbyhallens golv i lilla idrottshallen och matthissar byts ut under sommaren.

*Projektet med att byta belysning till LED på Berga bollplan har påbörjats.

*Byte till digitala lås  sk I-LOQ på genomförts på berga sporthall under sommaren

*Utomhusbelysning på Ersboda 4h-gård har genomförts och larm i ladan har påbörjats.

*Biblioteket har satt upp solskydd på taket och påbörjat byte av bokhyllor på vuxen-

avdelningen, uppdatering av in- och utlåneautomaterna, ny uppdaterad webb samt

förbättrad belysning.

Framtid

*I samband med att projektet “Stadskärna Salem” aktualiseras kommer Kultur- och
fritidsnämnden att få åtskilliga frågeställningar att ta fasta på, både vad gäller
verksamhetslokaler, utformning och service, främ vis projektet “Medborgarhus”.

*I Rönninge centrum kommer invigning av offentligt konstverk, men även invigning av
Tibells plats med tillhörande historisk skylt.

* Arbetet med att byta sarg och elslingor i ispisten i ishallen påbörjas tillsammans  med
MSB och Ishalls AB under 2023.

*Arbetet med uppförandet av idrottshallen vid Fågelsångskolan fortsätter.

*Ett investeringsprojekt med en större renovering av Säby Sim och sporthall har påbörjats
av MSB. Det är främst simhallsdelen som är utpekat som nödvändig åtgärd.
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Finansiering
Ärendet föranleder inga ekonomiska åtgärder.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Maria Johansson
Förvaltningsekonom

Bilagor

Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhetsplan 2022

Måluppföljning, Delårsprognos 2022-07-31

Delges

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens ordförande: Andreas Lundvall \(M\)

Delår juli    2022

Vision

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

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

Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar
Målbeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden skall ha en effektiv organisation som fokuserar på de specifika satsningar
nämnden beslutat om.
(2017- ) Visar när indikatorn började användas

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal
invånare 0-17 år 0-17 år (2017-)

13 40%

KoF - Fritidsgård besök antal flickor av
totala besök (2017-)

42 % 30%

KoF - Föreningsliv antal flickor av totala
antalet föreningsaktiva (2017-)

42 % 30%

____________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KoF - Bibliotek - e-utlån/invånare (2017-) 0.16 10%

KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare
(2017-)

5.5 30%

KOF - E-postmätning 90 % 15%

KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i %
(2017-)

90 % 30%

KoF - Telemätning % (2017-) 90 % 15%

____________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice
Målbeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga.

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KoF - Bibliotek antal fysiska
besök/invånare

6.5 20%

KoF - Fritidsgård antal besök, st (2017-) 12000 20%

KoF - Föreningsliv antal deltagare, st
(2017-)

95000 20%

KoF - Kultur antal besökare, st (2017-) 8000 20%

KoF - Säby Sim och sporthall antal besök
bad, st (2017-)

28000 20%

____________________________________________________________________________________

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

Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet
Målbeskrivning
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och
övriga medborgare.

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KoF - Fältstatistik möte med unga,st
(2017-)

4000 20%

KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st
(2017-)

300 20%

KoF - SCB Trygghet - medborgare -
utomhus när det är mörkt

69 % 20%

KoF - Stockholmsenkäten % (2017-) 75 % 20%

KoF- SCB Trygghet - medborgare -
utomhus när det är ljust ute

92 % 20%

____________________________________________________________________________________

Klimat och Miljö - Perspektiv
5a. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
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Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö
Målbeskrivning
Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda och informera om miljövänliga och
energieffektiva material, maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KoF - Besiktningar med miljökrav %
(2017-)

75 % 100%

____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare
Målbeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet.

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KoF - Medarbetarenkät HME (2017-) 75 70%

KoF - Personalavgångar 21.4 % 30%

____________________________________________________________________________________

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

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi
Målbeskrivning
Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KoF - Ekonomi i balans % (2017-) 100 % 60%

KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-) 100 % 40%

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utf Jan -
Jul 2021

Bud Jan
- Jul 202

2
Utf Jan -
Jul 2022

Bud avv
Jan - Jul

2022 Utf 2021
Budget

2022
Prognos

2022
Bud avv

2022

3 - Intäkter 679 620 778 158 1 132 1 063 1 063 -0

9 - Interna intäkter 79 18 200 183 79 30 30 0

INTÄKTER 758 638 978 340 1 211 1 093 1 093 -0

4 - Kostnader/Utgifter -2 204 -2 313 -2 481 -168 -4 077 -3 965 -3 965 -0

5 - Kostnader för arbetskraft -5 462 -6 220 -6 021 199 -9 804 -10 696 -10 496 200

6 - Övr verksamhetskostnader -427 -815 -457 358 -981 -1 397 -1 397 0

7 - Övr verksamhetskostnader -266 -408 -384 24 -750 -699 -699 0

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -4 -4 -4 -0 -8 -7 -7 0

9 - Interna kostnader -48 -28 -74 -46 -87 -48 -48 0

KOSTNADER -8 412 -9 788 -9 421 367 -15 706 -16 813 -16 613 200

Totalt -7 654 -9 150 -8 444 707 -14 495 -15 720 -15 520 200

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utf Jan -
Jul 2021

Bud Jan
- Jul 202

2
Utf Jan -
Jul 2022

Bud avv
Jan - Jul

2022 Utf 2021
Budget

2022
Prognos

2022
Bud avv

2022

400 - Kultur och fritidsnämnd -260 -274 -293 -19 -451 -470 -470 0

4111 - Kultur och
fritidsenheten -3 267 -3 539 -3 346 193 -5 825 -6 073 -6 173 -100

4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n -1 985 -2 658 -2 379 279 -3 752 -4 571 -4 271 300

4113 - Biblioteksenheten -2 142 -2 680 -2 426 254 -4 467 -4 606 -4 606 0

Kultur och fritid -7 654 -9 150 -8 444 707 -14 495 -15 720 -15 520 200

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utf Jan -
Jul 2021

Bud Jan
- Jul 202

2
Utf Jan -
Jul 2022

Bud avv
Jan - Jul

2022 Utf 2021
Budget

2022
Prognos

2022
Bud avv

2022

4111 - Kultur och
fritidsenheten -297 -225 -42 183 -640 -386 -386 0

4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n -35 -35

4113 - Biblioteksenheten -62 -134 -126 8 -89 -230 -230 0

Kultur och fritid -393 -359 -168 191 -764 -616 -616 0
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Ekonomisk redogörelse

Kultur- och fritidsförvaltningens delårsbokslut för 2022-07-31
Kultur- och fritidsförvaltningens delårsbokslut för 2022-07-31 visar en avvikelse på + 707 tkr mot budget.
Överskottet kommer från fritidsgård och bibliotek som visar positiva resultat bl a på grund av vakanser
på främst fritidsgården och att stora delar av åtgärderna ligger under 3:e och 4: kvartalet hos biblioteket.
Intäkterna avviker mot budget vilket kommer av tillskott i form av två statsbidrag till biblioteket,
tilläggsanslag från KF för sommar verksamhet och stöd från Försäkringskassan till Biblioteket. Dessa
intäkter kommer balansera mot tillhörande kostnader under året. Dessutom har intäkter från uthyrning
av idrottshallar ökat mot budget.
Kultur- och fritidsförvaltningen totalt + 707 tkr. Resultat för 2021-07-31 var + 1074 tkr.
Delårsbokslutet fördelat per enhet :
Biblioteket + 254 tkr
Fritidsgården + 279 tkr
Kultur- och fritidsenheten (inkl nämnd) + 174 tkr
Totalt + 707 tkr
Helårsprognos 2022
Prognos för helår 2022 visar avvikelse mot budget med + 200 tkr. En avvikelse hos fritidsgården och dess
vakanser påverkar driftsresultatet positivt samt hos kultur- och fritidsenheten. En stor osäkerhetsfaktor i
prognos för 2022 ligger i hur påverkan av Coronaviruset påverkar verksamheten under längre sikt vad
gäller besök på ex simhall, kulturarrangemang mm.
Prognos per enhet beräknas till:
Bibliotek - +-0
Fritidsgård + 300 tkr
Kultur- och fritidsenheten -100 tkr
Investeringar 2022-07-31
Avvikelse i investeringsbudget +191 tkr kommer av att investeringarna för arbetsmiljöåtgärder samt
nyanskaffning av inventarier påbörjats men ej färdigställts eller fakturerats. Prognosen för
investeringarna på helår 2022 visar en avvikelse mot budget +-0. Resultat för 2021-07-31 var +65 tkr.
Viktiga händelser 2022-07-31
Verksamheterna har även under de första månaderna av 2022 varit påverkade av pandemin vad avser
besök på Idrottsanläggningarna, bibliotek, simhall och fritidsgård. Detta har påverkat verksamheterna
både direkt och i återhämtningen efter pandemi. Dock har bibliotek, fritidsgård och föreningsliv återfått
många av sina besökare. Medan Säby Sim- och sporthall har lägre besök än före pandemin.
Kulturarrangemangen utomhus har varit välbesökta.
*Kultur- och fritidsförvaltningen erhöll 200 tkr i stöd från KF för sommarlovsverksamhet. Denna har
planerats och marknadsförts och genomförandet pågår under sommaren.
*Kultur- och fritidsförvaltningen erhöll 200 tkr i stöd från kommunfullmäktige för utökat aktivitetsstöd.
Detta innebar att föreningslivets aktivitetsbidrag 5-20 år kunnat höjas från 6,50 kr/aktivitet till 9.00
kr/aktivitet.
*Nya avgifter för uthyrning av kommunens lokaler har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige
2022-06-16.
*Reviderade föreningsbidragsregler har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige 2022-06-16.
*Nytt avtal för drift av Salems Ishall har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige 2022-06-16.
*Ett arbete har genomförts med att etablera ett nytt lokalboknings- och bidragssystem. Detta beräknas
vara på plats under HT 2022.
*Biblioteket har med stöd från Kulturrådet fortsatt med uppsökande verksamhet för barn, unga och
äldre, med syfte att öka utbudet och tillgängligheten. Inom biblioteket har även läsfrämjande åtgärder
funnits avseende målgruppen för barn- och ungdomslitteratur.
*Biblioteket har fått två statsbidrag från Statens kulturråd: Inköpsstöd till media för barn och unga 75 tkr
samt bidrag för Stärkta bibliotek 400 tkr.
*Under sportlovet och påsklovet har biblioteket, föreningslivet, Ersboda 4H, fritidsgården, Medley mfl
erbjudit digitala tips och quiz, bio, teater, frågesporter och andra lovaktiviteter för barn och unga.
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*För fritidsgården har verksamheten påverkats av pandemin då fritidsgården under de första månaderna
av året. Under våren har bl a musikverksamheten utvecklats. Verksamheten har under våren och
sommaren varit både på fritidsgården och ute i parker mm.
*Årets Kulturstipendiat blev Karin Holmström, bildkonstnärinna
*Särskild besiktning av vattensäkerheten har genomförts inför sommaren på Möllebadet med nya
skyltar, både taktila och vanliga, megafon till driftsansvarig, information om parkering, fler sommar-
arbetare, extra bevaknings insatser mm. Under våren har även en investeringinsats genomförts av MSB
genom att asfaltera och märka upp parkeringsplatser vid Möllebadet i syfte att fler ska kunna parkera
*Säbyhallens golv i lilla idrottshallen och matthissar byts ut under sommaren.
*Projektet med att byta belysning till LED på Berga bollplan har påbörjats.
*Byte till digitala lås s k I-LOQ har genomförts på Berga sporthall under sommaren
*Utomhusbelysning runt hagarna på Ersboda 4h-gård har genomförts och larm i ladan har påbörjats.
*Biblioteket har satt upp solskydd på taket och påbörjat byte av bokhyllor på vuxenavdelningen,
uppdatering av in- och utlåneautomaterna och webben samt förbättrad belysning.



Salems Kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Delårsprognos 2022-07-31 - Måluppföljning
Kultur- och fritidsförvaltningens redovisning av de indikatorer som är uppföljningsbara vid prognostillfället 2022-07-31:

1. Välfärdsservice - Kultur och fritidsnämndens mål

1. Bibliotek - statistik - besök per innevånare
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
6,00 2,88 2,77 6,00 Samma nivå som för 2021

Trots Covid-påverkan, mycket besök 2022
fysiskt samt uppsökande.

2. Kulturverksamhet - besök st
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
8000 st 1800 st 4742 st 8000 st Ökar mot 2021. Viss Covid-påverkan

3. Säby sim- och sporthall - statistik besök  bad
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
28000 st 7108 st 12728 st 20 000 st Ökar mot 2021. Når ej mål 2022

Covid-påverkan på både vuxen och skolbad
4. Föreningsaktiviteter 5-20 år - st
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
95000 st 47 664 st 47088 st 95000 st Samma nivå som 2021. Trots



Covid-påverkan, minskar ej mycket.

5. Fritidsgårdsstatistik - besök totalt /år
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
12000 st 2807  st 4413 st 8000 st Ökar mot 2021 bl a sommarverksamheten.

Covid-påverkan bl a stängt under 7 veckor i
början av året

Kultur- och fritidsnämndens mål  “Effektivitet i satsningar”

1. Fritidsgårdsstatistik - besök flickor totalt /år
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
42 % st 32,4 % 32,3 % 35 % Samma nivå som för 2021. Stängt

påverkar besöken totalt.
2. Bibliotek - statistik - utlån  0-17 år/innevånare 0-17 år
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
13.0 6,70 6,85 13.0 Samma nivå som 2021

Covid-påverkan, men fortsatt fokus på att
upprätthålla samverkan med skola/förskola

3. Föreningsaktiviteter 5-20 år - st flickor
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
42 % 41,5 % 38,7 % 42,0 % Minskning jmf 2021  Fotboll, Tennis, innebandy

och 4H redovisar minskning i aktiviteter

2. Kultur- och fritidsnämndens mål  “Tillgänglighet”
1. Bibliotek, statistik - utlån e-böcker per innevånare

Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
0,16 0,11 0,11 0,16 Samma nivå som 2021. Liten covidpåverkan då

fler väljer digitala lån framför fysiska



2. Bibliotek - statistik - utlån per innevånare
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
5,5 2,65 st 3,05 st 5,5 st Covidpåverkan, Ökar lite mot 2021.

3. E-postmätning ej utförd, utförs årsvis
4. Telemätning ej utförd, utförs årsvis
5. Idrottshallar Uthyrning totalt ej utförd, utförs årsvis

3. Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål

1. Fältstatistik - möte med unga - aktiva kontakter
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
4000 st 3582 st 1818 st 4000 st Minskar mot 2021

Covid-påverkan och de digitala mötena har
inte varit lika många under 2022

2. Fältstatistik - möte med vuxna - aktiva kontakter
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
300 st 232 st 362 st 400 st Ökar mot 2021. Aktivare nattvandrare och

sommarverksamheten

3. Stockholmsenkäten ungas trygghet, ej utförd, utförs årsvis
4.Trygghetsmätning enkät vuxna, ej utförd, utförs årsvis

4. Kultur- och fritidsnämndens  mål  “Miljö”
För att målet skall anses som uppnått skall minst sex av åtta besiktningar ha tagit upp miljökrav
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
8 st 5 st 6 st 8 st Samma nivå som för 2021



5. Kultur- och fritidsnämndens mål “Personal”
1. Medarbetarenkät - jämför inom kommunen , Förvaltningens indikator vad avser “HME - Hållbart Medarbetarindex/Organisationsklimat”
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
75 - - - genomförs okt/nov

2. Personalavgångar. Hur många anställda slutar under året på Kultur- och fritidsförvaltningen
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
26,9 % 13,33 % 13,33 % 21,74 % Samma nivå som 2021

6. Kultur- och fritidsnämndens mål- Perspektiv “Ekonomi”
1.Ekonomi i balans definieras att nämnds resultat följer budget.
Målsättning-KOF 2021-07-31 2022-07-31 Prognos 2022-12-31 Kommentar
+-0 tkr +1074 tkr + 707 tkr + 200 tkr Fritidsgård, sjukvakanser. Bibliotek köp kv 3-4

2. Hög prognossäkerhet definieras som att nämnds helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut.
Målsättning-KOF 2020-07-31 2019-07-31 Prognos 2020-12-31 Kommentar
0 % - % - % - % Mäts efter bokslut
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 3 Dnr. KFN/2022:43

Måldokument för Kultur- och fritidsnämnden 2023
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att bryta ner övergripande mål som fastställts av
kommunfullmäktige till egna mål, indikatorer och viktningar.

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2023 korresponderar enligt uppdrag med
övergripande perspektiv och mål:

● Medborgare - tillgänglighet och trygghet
● Miljö - hållbar miljö
● Medarbetare - attraktiv arbetsgivare
● Ekonomi - stabil ekonomi

Utifrån dessa övergripande mål och perspektiv har Kultur- och fritidsnämnden fastslagit
följande mål för sin verksamhet; “Tillgänglighet”, “Välfärdsservice”, “Effektivitet i
satsningar”, “Trygghet”, “Hållbar miljö”, “Medarbetare” och “Stabil ekonomi”. För 2023
finns även möjlighet för de enskilda nämnderna att tillfoga ett perspektiv som kommer
vara aktuellt för framtida mål- och indikator sättning, “Klimat”. Kultur- och
fritidsnämndens har för 2023 valt att införa en indikator för målet “Klimat”

Indikatorer och viktningar för Kultur- och fritidsnämndens  mål redogörs för i bilaga.

Kultur- och fritidsnämndens mål har arbetats fram från en målgrupp bestående av:
Andreas Lundvall (M), Åsa Dahl (L) och Björn Wivallius (S), Rolf Johanson Kultur- och
fritidschef, Katarina Sjödin, kommuncontroller, Alina Ruda, hållbarhetsstrateg.

Förändringar och justeringar  i måldokumentet från år 2022 finns på indikatorer för
Uthyrning idrottshallar, Fritidsgård enkät, Bibliotek e-lån,  Stockholmsenkäten samt i
målskrivning för “Välfärdsservice”. Efter beslut 2022-02-02 har även  indikator om “SCB-
Trygghetsmätning “ ändrats.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget till mål och indikatorer inför
verksamhetsåret 2023.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Måldokument för Kultur- och fritidsnämnden 2023

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget till mål och indikatorer inför
verksamhetsåret 2023.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att bryta ner övergripande mål som fastställts av
kommunfullmäktige till egna mål, indikatorer och viktningar.

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2023 korresponderar enligt uppdrag med
övergripande perspektiv och mål:

● Medborgare - tillgänglighet och trygghet
● Miljö - hållbar miljö
● Medarbetare - attraktiv arbetsgivare
● Ekonomi - stabil ekonomi

Utifrån dessa övergripande mål och perspektiv har Kultur- och fritidsnämnden fastslagit
följande mål för sin verksamhet; “Tillgänglighet”, “Välfärdsservice”, “Effektivitet i
satsningar”, “Trygghet”, “Hållbar miljö”, “Medarbetare” och “Stabil ekonomi”. För 2023
finns även möjlighet för de enskilda nämnderna att tillfoga ett perspektiv som kommer
vara aktuellt för framtida mål- och indikator sättning, “Klimat”. Kultur- och
fritidsnämndens har för 2023 valt att införa en indikator för målet “Klimat”

Indikatorer och viktningar för Kultur- och fritidsnämndens  mål redogörs för i bilaga.

Kultur- och fritidsnämndens mål har arbetats fram från en målgrupp bestående av:
Andreas Lundvall (M), Åsa Dahl (L) och Björn Wivallius (S), Rolf Johanson Kultur- och
fritidschef, Katarina Sjödin, kommuncontroller, Alina Ruda, hållbarhetsstrateg.

Förändringar och justeringar  i måldokumentet från år 2022 finns på indikatorer för
Uthyrning idrottshallar, Fritidsgård enkät, Bibliotek e-lån,  Stockholmsenkäten samt i
målskrivning för “Välfärdsservice”. Efter beslut 2022-02-02 har även  indikator om “SCB-
Trygghetsmätning “ ändrats.

Rolf Johansson
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Bilagor

Måldokument för Kultur- och fritidsnämnden 2023



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

Kultur- och fritidsnämnden

Måldokument för Kultur- och fritidsnämnden 2023
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att bryta ner övergripande
mål som fastställts av kommunfullmäktige till egna mål, indikatorer och
viktningar.
Röd text = förändring 2023 eller minnesanteckning
Grön text - fråga el ej klar

Övergripande mål

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2023  korresponderar enligt
uppdrag med övergripande mål:

Perspektivet “Medborgare”

“Salems kommun ska ta tillvara den lilla kommunens fördelar för att
med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende.”

“Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en
välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län”

Perspektivet “Miljö”
“Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer
hållbar miljö.”

Perspektivet “Medarbetare”
“Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.”

Perspektivet “Ekonomi”
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.”

Övergripande mål - “Tillgänglighet”
“Salems Kommun ska ta tillvara den lilla kommunens fördelar med
närhet, tillgänglighet och effektivitet för att skapa förtroende”

Kultur- och fritidsnämndens mål 1 A
“Effektivitet i satsningar”
Kultur- och fritidsnämnden skall ha en effektiv (Bort) organisation med
hög kvalitet som fokuserar på de specifika satsningar nämnden



beslutat om.

Indikatorer
1. Fritidsgårdsstatistik - besök flickor totalt /år,
2019- 37,65%, 2020-43,4 %, 2021 31,2 %
Grönt 42%, Gult 36-41,9 %, Rött upp till 35,99 % Bort

Istället nytt

1. Fritidsgård, enkät årk 6-9 i grundskolorna, svar på fråga
“Känner du dig nöjd med fritidsgårdens utbud?
Indikatorsvärde
Grönt 65 %, Gult 50-64,9 %, Rött upp till 49,99 %

2. Bibliotek antal utlån st 0-17 år/antal 0-17 år st.
2019 12,26, 2020-12,55, 2021 12,48

Grönt 13,0, gult 11,5-12,9, rött 11,4-0

3. Föreningsliv - statistik antal flickor 5-20 år %,

2019 - 39,31, 2020-39,91, 2021- 41%

Grönt 42%, Gult 36-41.99 %, Rött upp till 35,99 %

“Effektivitets” - målet, Viktning 100 %, fördelning
För att målet skall anses som uppnått är bedömningen

1. Fritidsgård, enkät utbud - 30 %
2. Biblioteksutlån - barn och unga - 40  %
3. Föreningsliv flickor - 30 %

Övergripande mål - “Tillgänglighet”
“Salems Kommun ska ta tillvara den lilla kommunens fördelar för att
med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende”

Kultur och fritidsnämndens mål 1 B
“Tillgänglighet”

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos
medborgare.

Indikatorer
1.Bibliotek -e-utlån -Salems e-boksutlån totalt per invånare
2019- 0,15, 2020- 0,19, 2021- 0,19
Grönt Gult Rött
0,16 0.13-0.15 0.12 Bort

1. Bibliotek -utlån totalt per år/antal invånare. 2018- 5,66,
2019-5,3, 2020-5,15, 2021- 5,11

Grönt Gult Rött
över 5,5 st 5,49 st-5,0 4,99-0



2. E-postmätning- mål, 90 % svarsfrekvens, Övergripande indikator
2019 - 2021 100 %
Grönt Gult Rött
90 % 80,1-89,9 % 0-80 %

3. Telemätning- mål, 90 % svarsfrekvens, Övergripande indikator
2019 = 92%, 2020- 83%, 2021- 100 %
Grönt Gult Rött
90 % 80,1-89,9 % 0-80 %

4. Idrottsanläggningar - Utnyttjandegrad. Mät stora och medelstora
idrottshallarnas utnyttjandegrad per år.
2019 - 75%, 2020-56 %*, 2021-62 %*, 2022 en termin) - 74% (endast
stora). *påverkan pandemin

Grönt över 74%, Gult 65 - 74,.9 %, Rött upp till 0-64,,9 %

“Tillgänglighet” - målet, Viktning 100 %, fördelning

För att målet skall anses som uppnått är bedömningen:

1. Biblioteket - e-boksutlån/inv  - 10 % Bort
1. Bibliotekstatistik - Utlån - totalt - 35%
2. Förvaltningen E-postmätning - 15 %
3. Förvaltningen Telemätning - 15 %
4. Idrottsanläggningar - Utnyttjandegrad - 35 %

Övergripande mål - “Tillgänglighet”
“Salems Kommun ska ta tillvara den lilla kommunens fördelar för att
med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende”

Kultur- och fritidsnämndens mål 1 C
“Välfärdsservice”
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en aktiv fritid för Salems
medborgare med fokus på barn och unga

Indikatorer
1. Bibliotek statistik - besök totalt/år/ innev. endast fysiska besök
2021 - 6,08 st

Grönt Gult Rött
6,5 6,00-6,49 0-5,99



2. Kulturstatistik antal besökare - 2019- 9386 st, 2020-4679 st, 4135 st

Grönt över 8000 st,Gult 7000- 7999 st, Rött upp till 6999 st

3.Säby Sim- och sporthall - statistik besök bad

2019 - 27515 st, 2020- 17135 st, 2021 - 14333 st

Grönt över 28000 st, Gult 26000-27999 st, Rött upp till 25999 st

4. Föreningsliv - statistik antal deltagare 5-20 år

2019 - 98496 st, 2020-98479 st, 2021- 94105 st

Grönt över 95000 st, Gult 90000-94999 st, Rött upp till 0-89 999 st,

5. Fritidsgårdsstatistik - besök totalt /år, 2019 - 8264 st, 2020- 6517 st,
2021 - 7201 st

Grönt 12000 st, Gult 9000-11999 st, Rött upp till 8999 st

“Välfärdsservice” - målet, Viktning 100 %

För att målet skall anses som uppnått är bedömningen:

Viktning 100 %, fördelning

1. Biblioteket - besök/inv  20- %
2. Kulturverksamhet besök - 20 %
3. Säby sim- och sporthall besök bad 20 %
4. Föreningsliv, antal deltagare - 20 %
5. Fritidsgårdsstatistik, besök, aktiviteter  20 %

Övergripande mål - “Trygghet”
“Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en
välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län”.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2 “Trygghet”
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket
skapar trygghet för ungdomar och övriga medborgare.

Indikatorer
1.Stockholmsenkäten, de som svarat på frågan “Om du går ut ensam
sent en kväll i området där du bor, känner du dig då…? skall minst
75% ge positivt svar av upplevt trygghet. Medelvärdet av årk  9 och
årk 2 gymnasiet.  2018- 75% 2020-75,33 %
Mäts vartannat år, jämna år Bort 2023

Grönt över 75 %, Gult 65 - 74%, Rött upp till 64%.



1. Fältstatistik - möte med unga - aktiva kontakter st/år (inkl
nätfältande). 2019 - 6363 st, 2020 - 3982 st, 2021- 4458 st
Grönt över 4000 st, Gult 3300- 3999 st, Rött upp till 3299 st.

2. Fältstatistik - möte med vuxna - aktiva kontakter st/år.
2019 - 631 st, 2020- 603st, 2021- 380 st
Grönt över 300 st, Gult 220-299 st, Rött upp till 219 st.

3. SCB - Trygghetsmätning - Mörkt
Svar på fråga i SCB enkät: "Hur trygg känner du dig utomhus i det
området där du bor när det är mörkt  ute"  och tar sikte på
Södertörnskommunernas resultat 69,5 % för 2021 riktvärde för
uppnått värde.
Grönt 69,00-100 %, Gult 60-68,99%, Rött: 0-59,99 %,

4. SCB - Trygghetsmätning - Ljust
Svar på fråga i SCB enkät: "Hur trygg känner du dig utomhus i det
området där du bor när det är ljust ute"  och tar sikte på
Södertörnskommunernas resultat 92,7 % för 2021 riktvärde för
uppnått värde.
Grönt 92.00-100 %, Gult 80-91,99 %, Rött 0-79,99 %

5. Fritidsgård, enkät årk 6-9 i grundskolorna, svar på fråga
Känner du dig trygg på fritidsgården?
Indikatorsvärde: Grönt 65 %, Gult 50-64,9 %, Rött upp till 49,99 %

Trygghetsmålet - viktning 100 %

För att målet skall anses som uppnått är bedömningen:
Viktning 100 %, fördelning. Viktas om vartannat år om efter svar på 1

1. Stockholmsenkäten Trygghet unga 25% Bort 2023
1. Fritidsfältstatistik-möte med unga 25 % 20 %
2. Fritidsfältstatistik-möte med vuxna 25 % 20%
3. SCB - Trygghet - Fråga: Är du trygg när det är mörkt ute - 20 %
4. SCB - Trygghet - Fråga: Är du trygg när det är ljust ute - 20 %
5. Fritidsgården, enkät “Känner du dig trygg på fritidsgården?” - 20 %

Övergripande mål 5 “ Klimat och Miljö”

Övergripande mål 5A - “Hållbar miljö”
“Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer
hållbar miljö”

Kultur- och fritidsnämndens mål 3 -“Hållbar miljö”
Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda och
informera om miljövänliga och energieffektiva material, maskiner och
metoder och naturmiljövärden skall beaktas.



Indikatorer
*Andel besiktningar som tagit upp miljökrav

Måluppfyllelse
1. För att målet skall anses som uppnått skall minst sex av åtta
besiktningar ha tagit upp miljökrav och kommunicerat Kultur- och
fritidsförvaltningen miljöfolder.

Grönt minst 75% av besiktningarna, Gult 62,5% - 74% av
besiktningarna, Rött 0% - 62,4% av besiktningarna.
2019, 2020 och 2021-100 %

För att målet ska vara uppnått följande viktning:
1. *Miljökrav Besiktningar - 100 %

Övergripande mål 5 - “Klimat och Miljö”

Övergripande mål 5B - “Klimat”
Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för
kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett
klimatneutralt Salem senast år 2045.

Kultur- och fritidsnämndens mål nr 10 “Klimat”
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att alla verksamheter
arbetar för att nå målsättningen om ett klimatneutralt Salem
senast år 2045.

Andel enheter som källsorterar, andel i enlighet med avfallsplanen (%)
Mäter: Bibliotek, Fritidsgård, Bollplaner, Ishallen, Säby Sim- och sporthall,
Villa Skönvik, Ersboda 4H, Skogsängshallen, Möllebadet
Grönt: över 47% , Gult: 37-46,9 % , Rött: under 36,9%

För att målet ska vara uppnått följande viktning:
1. Källsortering inom KOF- 100 %

Övergripande perspektiv 7 “Attraktiv arbetsgivare”
“Salems Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare”

Kultur-och fritidsnämndens mål 4- “Medarbetare”
Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och
välutbildad personal som trivs på jobbet.

Indikatorer
1. Medarbetarenkät - jämför inom kommunen , Förvaltningens
indikator vad avser “HME - Hållbart
Medarbetarindex/Organisationsklimat” skall ligga över referensvärde,
77, i kommunens medarbetarenkät el motsv.
2016- Kof 81, 2017 67, 2018- 72,5, 2019 - 78,1, 2020-79, 2022- 81,1



Mätvärdet “Organisationsklimat” i kommunens medarbetarenkät eller
motsvarande.

Grönt 75-100 Gult 65-74 Rött 0-64

2. Personalavgångar. Hur många anställda slutar under året på Kultur-
och fritidsförvaltningen.

KOF i % 2018 - 50,45, 2019- 21,1, 2020- 21,2, 2021-13,6
KOF i antal st 2018 - 7         2019- 3 2020- 3       2021- 2

Kommunen i % 2018 -15,8, 2019-15,2, 2020-14,8, 2021-14,4

Grönt- 0-21,4 %, Gul 21,5-49,9, % Röd 50 -100 %
21,4 % 3 st anställda, 50 % motsvarar 7 st anställda

2. Frisktalet: Friskfrånvaro för Kultur- och fritidsförvaltningen.?
Totala andel av personalen som är friska under året i %
KOF i % 2018-87,2%,2019-82,7%, 2020-81,8%, 2021-82,2%
Kommunen i % 2018-92,0%,2019-93,8%,2020-90,4%,2021-91,6%
Antal anställda KOF 13 eller 15 st tillsvidare anställda
En person ger större utslag i % för KOF
Grönt- 80-100%, Gul 12,1 70-79,9,% Röd 0 -69,9 %

“Medarbetar” - målet, Viktning 100 %, fördelning

Viktning 100 %

För att målet skall anses som uppnått är bedömningen:

1. Medarbetarenkät 40 %
2. Personalavgångar 30 %
3. Frisktalet 30 %

Perspektiv Ekonomi

Övergripande mål 9 “Stabil ekonomi”
Salems Kommun skall ha en stabil ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens mål 5 -
“Salems kommun skall ha en stabil ekonomi”
Budgetavvikelse - Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikatorer
1.Ekonomi i balans definieras att nämnds resultat följer budget.
Övergripande indikator
Nämndens helårsresultat i förhållande till budget
100 %. ingen eller positiv avvikelse grönt
99,1-99,9%. 0,1-0,9 % negativ avvikelse gult
0-99,0 % eller större negativ avvikelse rött



Nämndmål prognossäkerhet
Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets
resultat.

Indikatorer
2. Hög prognossäkerhet definieras som att nämnds helårsprognos
första kvartalet stämmer med årsbokslut. Övergripande indikator
Nämndens helårsprognos första kvartalet i förhållande till årsbokslut

100% Utfallet är lika med eller bättre än prognosen grönt
99,0-99,9%. Utfallet är högst 1 procent sämre än prognosen    gult
0-98,9%. Utfallet är mer än 1 procent sämre än prognosen    rött
Indikatorer

“Ekonomi” - målet

För att målet skall anses som uppnått är bedömningen:

Viktning 100 %, fördelning

1. Ekonomi i balans 60 %

2. Prognossäkerhet 40 %

2022-06-20 /RJ
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 4 Dnr. KFN/2022:40

Yttrande "Rapport  - utbyggnad av laddinfrastruktur"

Kommunstyreleseförvaltningen önskar yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen över

"Rapport  - utbyggnad av laddinfrastruktur". Svar skall ha inkommit senast 16 september

2022. Salems kommun tar därför just nu fram en rapport för etablering av

laddinfrastruktur för personbilar och mindre laddfordon.

Rapportens syfte är att klargöra vilken roll som kommunen har i frågan om etablering av

laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har. Rapporten innehåller också förslag

på hur kommunen kan stötta marknaden i fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Exakt

hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur behöver preciseras efter denna

remissomgång.

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för personbilar och andra typer av

lätta fordon och hanterar därmed inte laddning av godstransporter eller laddning i

anslutning till bostad. Rapporten pekar ut ett antal platser i kommunen där etablering av

laddinfrastruktur anses lämpligt. Rapporten anger också ett antal grundförutsättningar

som är viktiga att förhålla sig till i etablering av laddinfrastruktur:

1. God geografisk täckning

2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot  "Rapport  - utbyggnad av
laddinfrastruktur"

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

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

Kommunstyrelsen

Yttrande "Rapport  - utbyggnad av laddinfrastruktur"

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot  "Rapport  - utbyggnad av
laddinfrastruktur"

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyreleseförvaltningen önskar yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen över

"Rapport  - utbyggnad av laddinfrastruktur". Svar skall ha inkommit senast 16 september

2022. Salems kommun tar därför just nu fram en rapport för etablering av

laddinfrastruktur för personbilar och mindre laddfordon.

Rapportens syfte är att klargöra vilken roll som kommunen har i frågan om etablering av

laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har. Rapporten innehåller också förslag

på hur kommunen kan stötta marknaden i fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Exakt

hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur behöver preciseras efter denna

remissomgång.

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för personbilar och andra typer av

lätta fordon och hanterar därmed inte laddning av godstransporter eller laddning i

anslutning till bostad. Rapporten pekar ut ett antal platser i kommunen där etablering av

laddinfrastruktur anses lämpligt. Rapporten anger också ett antal grundförutsättningar

som är viktiga att förhålla sig till i etablering av laddinfrastruktur:

1. God geografisk täckning

2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Ärendet

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, det finns inte några

publika laddplatser i kommundel Salem eller på landsbygden. Tittar man på rapporter
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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 och eventuellt även på

landsbygden.

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.

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.

Installerad effekt i Salem

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. Ett

antagande som troligen är något lågt räknat är att det i dagsläget finns cirka 150

laddhybrider och 100 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. För att komma upp i

den nivå som föreslås i förordningen behövs därmed fler laddplatser i kommunen.

Lämpliga platser i kommunen och vilken typ av laddning

Salemsdelen

● Salems centrum - parkeringen

● Möllebadet

● Bilmack

● Ishallen

Rönningedelen

● Rönninge centrum/Rönninge torg

● Rönninge Tennisklubb

● Rönninge Kungsgård



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-17
Dnr. KFN/2022:40

3 av 3

● Salemsvallen

Salems Landsbygd

● Salems Kyrka

● Ersboda 4H-gård

● Salems Golfklubb

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot rapporten och dess slutsater. Ej
heller de valda platserna för utbyggnad, men väljer att lämna några kommentarer ang
platser för utbyggnad av laddstruktur:

*Möllebadet- Används flitigt under två månader på sommaren, därutöver är tillsynen och
besök av Möllebadet liten. Risk för åverkan mm är större än på övriga platser.

*Salemsvallen - Är ett bra val, men är ej den mest besökta bollplanen i Rönningeområdet.
Berga bollplan besöks av flera bilburna.

*För att öka geografiska spridningen lämnar Kultur- och fritidsförvaltningen ytterligare
förslag att fundera på:
*För området Söderby, Prästboda Bollplan som har många besökare under
träningstiderna.

*I Glesbyggden - Vällinge Stridsskolor, som har kurser för långväga besökare.

Finansiering
Rapporten beräknas ej påverka Kultur- och fritidsförvaltningens budget.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

*Kommunstyrelseförvaltningen: Remissmissiv "Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur"

*Kommunstyrelseförvaltningen: Underlag "Rapport  - utbyggnad av laddinfrastruktur"

Delges

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Remissmissiv

Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer enligt prognoser att öka i en allt
snabbare takt. Detta ställer krav på att det finns infrastruktur som möter behov och
efterfrågan på laddning av fordon. Omställningen av fordonsflottan är en viktigt del i att
minska utsläppen i kommunen. Salems kommun tar därför just nu fram en rapport för
etablering av laddinfrastruktur för personbilar och mindre laddfordon.

Rapportens syfte är att klargöra vilken roll som kommunen har i frågan om etablering av
laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har. Rapporten innehåller också förslag
på hur kommunen kan stötta marknaden i fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Exakt
hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur behöver preciseras efter denna
remissomgång.

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för personbilar och andra typer av
lätta fordon och hanterar därmed inte laddning av godstransporter eller laddning i
anslutning till bostad. Rapporten pekar ut ett antal platser i kommunen där etablering av
laddinfrastruktur anses lämpligt. Rapporten anger också ett antal grundförutsättningar
som är viktiga att förhålla sig till i etablering av laddinfrastruktur:

1. God geografisk täckning

2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Inkomma med synpunkter
Rapporten är utsänd på remiss mellan 16 juni till 16 september 2022 .
Synpunkter på remissen kan skickas via post till:

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge

märk kuvertet med: Remissvar Rapport - utbyggnad av publik laddinfrastruktur

eller skickas per e-post till

alina.ruda@salem.se ange: Remissvar Rapport - utbyggnad av publik laddinfrastruktur i
ämnesraden

mailto:alina.ruda@salem.se
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Vid frågor om remissen kan Alina Ruda, projektledare kontaktas
e-post: alina.ruda@ salem.se
telefon: 08 532 59 709

Mer information och utställning finns på kommunens bibliotek: Säbyhallsvägen 30 144 80
Rönninge
samt på kommunens hemsida: www.salem.se/laddinfrastruktur

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg
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Sändlista

Kommuner:
- Södertälje kommun
- Botkyrka kommun
- Ekerö kommun
- Nykvarns kommun
- Nynäshamns kommun
- Haninge kommun
- Tyresö kommun
- Huddinge kommun

Nämnder

- Socialnämnden
- Bygg- och miljönämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelsens tekniska utskott

Övriga

- Region Stockholm
- Länsstyrelsen Stockholm
- Vattenfall
- Salemsföretagarna
- Företagarna Botkyrka - Salem
- Salems församling
- Stockholm vatten
- Trafikverket, Region Stockholm
- Södertörns Brandförsvarsförbund
- Energi- och klimatrådgivningen
- Salems golfklubb
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Förord
-

Sammanfattning
Salems kommun har antagit ett klimatmål för kommunen. Klimatmålet innebär att Salems kommun

ska vara en klimatneutral kommun 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 behöver 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:
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1. God geografisk täckning

2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

3. 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, det

finns inte några publika laddplatser i kommundel Salem eller på landsbygden. 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 och eventuellt även på landsbygden

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 . 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 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.

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 hämtad 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
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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.

1.1.2 Avgränsning
Rapporten fokuserar på laddinfrastruktur för lätta fordon och därmed inte tung trafik och1

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 i första hand 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 och 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/laddplats: Geografisk plats där det finns möjlighet att ladda sitt fordon

Laddpunkt: 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

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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1.3  Process för framtagande

Uppstart utifrån uppdrag från tidigare beslutat klimatinitiativ → Beslut om remiss i KS → revidering

och sammanställning av synpunkter → slutligt antagande i Kommunfullmäktige

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
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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

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%

2 Elförbrukningen är vanligtvis högst under kalla vintervardagar.
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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

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

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

anslutning till större vägar med stora trafikflöden.

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
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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.

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.

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.

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
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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 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.

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

effektivt och situationer med kapacitetsbrist kan i större utsträckning undvikas då kapacitet inte låses

fast i koncessioner.
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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 en laddstation med totalt fyra 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

laddinfrastruktur är viktig. Generellt är det tre parametrar som är grundläggande att tänka på i

etableringen av laddinfrastruktur:

4. God geografisk täckning

5. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

6. 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
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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.

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.
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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 rena elbilar.

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 ren 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

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. Ett antagande som troligen är något lågt

räknat är att det i dagsläget finns cirka 150 laddhybrider och 100 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
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laddkapacitet för laddhybrider, totalt 199 kW. Idag finns vid Rönninge station 88 kW publik

laddkapacitet fördelat på fyra platser. För att komma upp i den nivå som föreslås i förordningen

behövs därmed fler laddplatser i kommunen.

Antal elbilar: 100

Laddbehov enligt EU-rekommendation: 100 kW

Antal laddhybrider: 150

Laddbehov enligt EU-rekommendation: 99 kW

Samlat laddbehov: 199 kW

Laddkapacitet idag: 88 kW

I dagsläget finns det inte någon snabbladdplats i kommunen, för att uppnå behovet av snabbladdare

per elbil utifrån mått redovisat ovan behövs en till 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. Bedömningen är

att siffran för år 2021 (215 laddbara fordon) är en rimlig (eventuellt något låg) uppskattning av

antalet laddbara fordon.
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Som sagt är det 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 2030.3

Prognos för behovet att publika normalladdpunkter är att det till år 2030 behöver finnas 100-2604

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 Salem. 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.

3.3.1 Salem
I 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

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.

4 I gjord prognos är definitionen för normalladdpunkt upp till 22 kW
3 I gjord prognos är definitionen av snabbladdpunker >22 kW
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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.  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 alternativt semisnabb laddning med högre effekt

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

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

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.
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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 3 laddstolpar med 6 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.

19



REMIS
SVERSIO

N
Bild 4: Om laddinfrastruktur byggs ut på samtliga föreslagna ställen, tätort.
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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. 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
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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 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

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 därmed 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. 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 . 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.
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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.

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. 5

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.

5 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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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

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
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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.

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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https://www.transportenvironment.org/discover/recharge-eu-how-many-charge-points-will-eu-countries-need-2030/
https://www.transportenvironment.org/discover/recharge-eu-how-many-charge-points-will-eu-countries-need-2030/
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 5 Dnr. KFN/2022:37

Information: Verksamhetsrapport Medley Säby sim- &
sporthall 2021
Medley AB, som är kommunens driftsentreprenör för Säby sim- och sporthall, redovisar 
sin verksamhetsrapport för Säby sim- och sporthall. Säby Sim- och sporthall ligger i 
medleys kundnöjdhetssystem på 5,0 av 1-6 möjliga. Detta fördelat på “Atmosfären på 
centret 5, Personalens bemötande 5,4, Renlighet 4,8

Säby Sim- och sporthall hade vid årets slut 1540 st medlemmar och hade totalt 67031 st 
besökare för 2021.

För skolsimmet ser medley en fortsatt lägre trend än tillbaka till 2018-2019 med ca 2000 st 
färre besök. För 2021 2853 st besök jämfört med 2020 1220 st. Detta är naturligtvis 
påverkat av pandemin.

2021 såg Medley att det minskade bland  medlemmar på både bad och träningssidan 
beroende av restriktionerna p g a pandemin.  Under 2022 har medley fortsatt att anpassa 
sin verksamhet för att kunna ge en smittsäker service.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar notera till protokollet att nämnden tagit del 

av redovisning avseende verksamhetsrapport Medley Säby sim- och sporthall 
2021.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka “Verksamhetsrapport Medley 
Säby-sim och sporthall 2021” vidare till Barn- och utbildningsnämnden för 
kännedom.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-19
Dnr KFN/2022:37

Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av Verksamhetsrapport Medley Säby sim- och
sporthall 2021

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar notera till protokollet att nämnden tagit del av
redovisning avseende verksamhetsrapport Medley Säby sim- och sporthall 2021.

Ärendet
Medley AB, som är kommunens driftsentreprenör för Säby sim- och sporthall, redovisar
sin verksamhetsrapport för Säby sim- och sporthall. Säby Sim- och sporthall ligger i
medleys kundnöjdhetssystem på 5,0 av 1-6 möjliga. Detta fördelat på Atmosfären på
centret 5, Personalens bemötande 5,4, Renlighet 4,8

Säby Sim- och sporthall hade vid årets slut 1540 st medlemmar och hade totalt 67031 st
besökare för 2021.

För skolsimmet ser Medley en fortsatt lägre trend än tillbaka till 2018-2019 med ca 2000
st färre besök. För 2021 2853 st besök jämfört med 2020 1220 st. Detta är naturligtvis
påverkat av pandemin.

2021 såg Medley att det minskade bland  medlemmar på både bad och träningssidan
beroende av restriktionerna p g a pandemin.  Under 2022 har Medley fortsatt att anpassa
sin verksamhet för att kunna ge en smittsäker service.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Bilaga
Verksamhetsrapport Medley Säby sim- och sporthall 2021



Verksamhetsrapport 2021
Medley Säby Sim- & Sporthall



Inledning

Året 2021 rullade på i skuggan av restriktioner för Säby- Sim & Sporthall hela våren

fram till någon gång i Juli. Vi fortsatte med anpassad verksamhet som både vi och

besökarna vid detta laget redan blivit vana vid. Vi fick mycket kommentarer från

besökarna om hur glada de var för att vi lyckats göra det möjligt att hålla

verksamheten öppen och så säker som möjlig, trots omständigheterna och små

lokaler. Många berättade att detta var “räddningen” som gjorde att de kunde må bra

genom att hålla sig i aktiva.

Trots att vi har lyckats styra om verksamheten på bästa möjliga sätt och hållit

verksamheten öppen så har detta såklart fortsatt satt sina spår med färre antal

besökare överlag på alla olika områden hos oss såsom exempelvis gruppträning och

skolsim.

Det var skönt när vi sakta men säkert kunde börja återgå till det “normala” när

restriktionerna lättade. Vi håller tummarna för att vi nu kan fortsätta på detta spår

utan nya krav på restriktioner som det faktiskt blev en kortare period under vintern

2021 igen.

Vi hoppas på att få se en positiv trend där folk förstår hur viktigt det är att ta hand om

sin hälsa i form av fysisk aktivitet.

/Tanja Ikäheimo Pajala

Anläggningschef Säby- Sim & Sporthall

2022-06-08



Verksamhetsbeskrivning - vad har hänt?

Gruppträning

Vi fortsatte med våra anpassningar gällande gruppträning. Vi körde pass i

skol-korridoren, ute på skolgården, vid fotbollsplanen och runt om på ängarna. Våra

Easy-Line maskiner fick fortsatt under våren stå nere i gt-salen för att skapa mer

utrymme i gymmet, samt att de som oftast kör EL (äldre) kände att de fick vara mer

avskilda från andra. Under sommaren flyttades EL-maskinerna upp till 2 rum i

föreningskorridoren då vi tog tillbaka GT-salen för detta syfte. Det är inte optimalt att

ha maskinerna i 2 olika rum, men det hade heller ej varit ett bra alternativ att flytta in

de i gymmet igen då kunderna önskat sig mer yta för funktionell träning. Vi hoppas

nu på att få ett tilläggsavtal för omkl.rum 3 och 4 så att vi kan ordna bra lösningar för

även EL-kunder.

Medley införde under pandemin ett pass som heter ‘’Utomhus365’’ vilket är ett

samlingsnamn för Medleys uteträning som finns tillgänglig året runt, dessa har man

nu valt att ha kvar på ordinarie schema för tillfället iaf.

Våra kunder är fortsatt nöjda med utbudet på gruppträning. På en skala från 1-10 så

lägger sig ca. 85% av våra kunder på en 8-10 för att rekommendera oss för en vän

eller bekant, enligt vår kundundersökningsprogram.

Simhall

Vi har kvar de specifika banorna för snabbsimmare/crawlare och motionssimmare.

Det verkar fungera bra och de olika kundgrupperna är vana vid att samsas i

bassängen nu.

Vi hade fortsatt lite “tom tid” emellan olika aktiviteter i simhallen för att undvika

trängsel i omkl.rum/duschrum. På det sättet hann ena kundgruppen ut innan nästa

skulle in.

Vi har sett att Corona har satt sina spår vad gäller antalet besökare överlag i

simhallen.

Vi får även in en del negativa kommentarer i kundundersökningsprogrammet

gällande renovering av simhall/duschrum/omkl.rum/lokaler, såsom: “Fräscha upp

omklädningsrum och toaletter”, “Renovera till fräschare lokaler”, “Lokalen behöver



renoveras”, “Fixa duscharna”, “Bättre lokaler”, “Renovera/förnya lokaler,

omklädningsrum m.m”. Detta är ett axplock av kommentarerna som kunder delar

med sig av.

Simskola

Under 2021 har vi haft 74 simkurser för barn där beläggningen låg på 89% och 11 st

intensivsimskolor under sommaren som hade en beläggning på 84%. Vi har också

haft 14 crawlkurser med en beläggning på 68 %.

Vi hade även här självklart kvar lösningarna med omstrukturering av våra

omklädningsrum genom att skapa en tillfällig entré ner till simhallen via receptionen.

På så vis hade vi två vägar ner till simhallen. För att göra systemet möjligt har vi varit

tydliga mot kunder om var de ska byta om.

På en skala från 1-6 ligger vi fortfarande på cirka 5.0 i snitt i våra mätprogram för år

2021, alltså densamma som för året innan, och mycket av feedbacken vi får in ligger

bortom vår kontroll (sliten simhall etcetera). Om man ser på siffrorna (se sid. 5) från

år 2018 och framåt så låg vi år 2021 på högsta deltagarantalet á 4399 deltagare. En

siffra som vi är nöjda med.

Skolsim

I skolsimmet ser vi fortfarande en fallande trend för hur mycket skolorna bokar in sig.

Våran tidigare simskoleansvarig skickade tillsammans med tidigare AC ut ett mail till

alla skolor om detta där de informerade om hur viktigt det är med simundervisning

och att det finns tomma tider att boka in sig på. Det kom kanske in ngn bokning efter

det, men inget som sköt i höjden. Se tabellen på sid. 5 som visar hur många

elevbesök från skolorna vi haft hos oss de senaste 4 åren. År 2020 hade vi en siffra på

1220 elevbesök, kontra 2021 som hamnade på 2853 besök. Fortfarande ca. 2000

besök mindre än år 2018 och 2019, och då har vi även låtit andra kommuner boka in

sig på lediga tider nu.

Så länge vi ser att skolorna i Salems kommun inte fyller våra tider som vi erbjuder så

kommer vi låta andra kommuner fortsatt få boka in sig på de som förblir lediga.

Medlemmar & besökare

I december 2021 hade vi 1540 medlemmar, en ökning på 171 st från december 2020.

Totalt antal besök 2021: 67031 besökare (ej unika). Ett tapp på ca. 5000 besök från år

2020.



Personalen och anläggningen 2021 - vad tycker kunderna?

Kundundersökningar skickas med jämna mellanrum ut till våra besökare om hur man

tycker besöket varit.

På en skala 1-6 har vi legat väldigt högt i snitt vilket resulterat i nedanstående:

● Atmosfären på centret 5

● Personalens bemötande: 5.4

● Renlighet 4.8

Vi är nöjda med dessa resultat. Det visar på att vi fortsatt gör ett bra jobb och att

kunderna är nöjda med oss. Vi gör det vi kan för att skapa en bra upplevelse för

kunden och fortsatt leverera bra utbud av aktiviteter för våra besökare. Lokalerna rår

vi fortfarande inte för, men vi tar minsta lilla tillfälle för att försöka skapa bättre

förutsättningar för besökarna.

Summering  2018-2021

Medley Säby Sim- & Sporthall

År
Bad

barn/ungd
Bad
Vuxna Förening

Barnaktivite
t

Gym/G
T Simkurs Skolsim

Varav
kommun

2021 1281 7792 1 0 48060 4399 2853* 5219

2020 4222 9437 0 0 42000 2600 1220* 6278

2019 7343 12093 0 0 68424 2973 4796 7533

2018 7166 11737 0 0 62179 3145 4767 6706

*Ofullständiga uppgifter, estimat
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 6 Dnr. KFN/2022:45

Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2023

Kommunstyrelsens kansli har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2023 med

hänsyn till budgetprocessen.

Utifrån det förslaget föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen nedanstående datum för

sammanträden med Kultur- och fritidsnämnden.

Förslag:

19 januari

9 februari

6 april

11 maj

7 september

5 oktober

30 november

OBS! 6 april är Skärtorsdag

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag till sammanträdesordning för 2023.

_________________
Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-08-25
Dnr. KFN/2022:45

1 av 1

Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2023

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag till sammanträdesordning för 2023.

Ärendet
Kommunstyrelsens kansli har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2023 med

hänsyn till budgetprocessen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att mötet 9 mars tas

bort och ersätts med ett möte 19 januari. Detta för att ha ett nämndmöte som antar

föreningsbidragen nivåer. Vilket är av intresse för föreningarna.

Utifrån det förslaget föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen nedanstående datum för

sammanträden med Kultur- och fritidsnämnden.

Förslag:

19 januari

9 februari

6 april

11 maj

7 september

5 oktober

30 november

OBS! 6 april är Skärtorsdag

Finansiering
Antalet sammanträdesdagar ligger inom budget för 2023.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Bilagor

Kommunstyrelsens kansli: “Förslag till sammanträdesdagar 2023”

Delges

Kommunstyrelsens stab



Sammanträdesdagar 2023

Nämnd Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Sept/okt Okt Nov Dec Dag sammantr rum

Kommunfullmäktige - tors 16 feb. - tors 20 apr. tors 15 juni tors 5 okt. tors 23 nov. tors 14 dec. Torsd Stora murgrönan

KF-gruppmöten Månd

Kommunstyrelsen mån 6 feb. mån 6 mars mån 3 apr. mån 29 maj mån 25 sep. mån 16 okt. mån 6 nov. mån 4 dec. Månd Bergaholm

KSAU mån 23 jan. mån 20 feb. mån 27 mars mån 15 maj mån 12 juni mån 11 sep. mån 2 okt. mån 23 okt. mån 20 nov. mån 18 dec. Månd Högantorp

Tekniska nämnden tors 9 feb. tors 16 mars mån 17 april tors 11 maj tors 15 juni tors 7 sep. tors 21 sep. tors 12 okt. tors 9 nov. tors 7 dec. Torsd kl 15 Bergaholm

Barn- och utbildningsnämnden tis 7 feb. 2023-04-18 2023-05-09 tis 13 juni tis 5 sep. 2023-10-10 tis 7 nov. tis 12 dec. Tisd Bergaholm

Bygg- och miljönämnden tis 7 feb. tis 7 mars tis 4 april tis 9 maj tis 20 juni tis 5 sep. tis 3 okt. tis 5 dec. Tisd bergaholm/högantorp när det är krock med bou

Valnämnd - - - - - - - - - - - Högantorp

Kultur- och fritidsnämnden tors 9 feb. tors 9 mars tors 6 april tors 11 maj tors 7 sep. tors 5 okt. tors 30 nov. Torsd bergaholm/högantorp när det är krock med Soc

Socialnämnden mån 6 feb. mån 13 mars 2023-04-17 mån 8 maj 4 sep. mån 2 okt. 6 nov. Månd Bergaholm

Socialnämndens utskott Månd

Rådet för funktionshinderfrågor tis 14 feb. tis 9 maj tis 12 sep. tis 7 nov. Tisd Bergaholm

Pensionärsrådet ons 22 feb. ons 24 maj ons 20 sep. ons 15 nov. Onsd Lilla Murgrönan

Näringslivskommittén Torsd Högantorp/digitalt

Cesam Onsd
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 7 Dnr. KFN/2022:44

Avslutningsaktivitet för kultur- och fritidsnämnden 2022
Kultur- och fritidsnämnden har som tradition att anordna en gemensam kvällsaktivitet för
kultur- och fritidsnämndens ledamöter och personalen inom kultur- och
fritidsförvaltningen. För 2022 är det avslutning för mandatperioden. Förslaget är att för
2022 förlägga en avslutningsaktivitet för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
personal till den 7 december kl 18.00.

Förslag till beslut
1. Kvällsaktiviteten för nämndens ledamöter och personal förläggs till den 7

december 2022 kl 18.00.
2. Nämnden beslutar tillåta fritidsgården att stänga kl. 17.00 den  7 december 2022.

_________________
Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Avslutningsaktivitet för kultur- och fritidsnämnden 2022

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1.  Kvällsaktiviteten för nämndens ledamöter och personal förläggs till den 7
december 2022 kl 18.00.

2. Nämnden beslutar tillåta fritidsgården att stänga kl. 17.00 den  7 december
2022.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har som tradition att anordna en gemensam
kvällsaktivitet för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och personalen inom
kultur- och fritidsförvaltningen. För 2022 är det avslutning för mandatperioden.
Förslaget är att för 2022 förlägga en avslutningsaktivitet för kultur- och
fritidsnämndens ledamöter och personal till den 7 december kl 18.00.

Finansiering
Kostnaden för avslutningsaktiviteten ianspråktas via verksamhet 4000, Kultur- och
fritidsnämnd.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 8 Dnr. KFN/2022:8 - 006

Ordförande och förvaltningschef informerar
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande dialogmöte Region Stockholm 30 maj

- Salemsdagen 2022

- Möte Södertörns kommuner Kultur- och fritidsnämndens ordförande och
fritidschef 17 juni på Torekällberget

- Sommarlovsverksamhet

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ordförandens och
förvaltningschefens information.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 9 Dnr. KFN/2022:9 - 006

Anmälningsärenden
● 2022-05-17 Namnsättning gång- och cykelbro över Dånviken
● 2022-05-17 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Detaljplan för Södra

Hallsta, plan nr 81-72
● 2022-05-24 Region Stockholm, Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
● 2022-06-01 Sveriges Riksdag, Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek
● 2022-06-14 RF SISU, Över stock, snö och sarg - Rapport om idrottsanläggningar
● 2022-06-22 Kommunstyrelsen, Sponsring av Salems IF säsong 2022-2023
● 2022-06-23 Kommunfullmäktige, KF § 18 Mål och budget 2023-2025 för Salems

kommun
● 2022-06-23 Kommunfullmäktige, KF § 19 Revidering av Avgifter för kopior,

avskrifter med mera av allmänna handlingar
● 2022-06-23 Kommunfullmäktige, KF § 22 Revidering regler för föreningsbidrag och

föreningsregistrering
● 2022-06-23 Kommunfullmäktige, KF § 23 Revidering taxor, avgifter och allmänna

upplåtelsevillkor för idrottsanläggningar, bollplaner och samlingslokaler
● 2022-06-23 Kommunfullmäktige, KF § 24 Nyttjanderätts- och driftsavtal för Salems

Ishall AB 2023-2026
● 2022-06-23 Kommunfullmäktige, KF § 25 Ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda samt förslag från utskottet för nämndorganisation

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-09-01
13 av 13

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 10 Dnr. KFN/2022:10 - 002

Avrapportering av delegationsbeslut

* 2022-06-23 Förordnande av kultur- och fritidschef, KFN/2022:10

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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