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KS§XX Dnr. XXX/XXX 

Ferieplatser för ungdomar sommaren 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har, genom ett av ordföranden i nämnden taget delegationsbeslut, 

beslutat hemställa om medel för ytterligare SO ferieplatser för sommaren 2017. Totalt 100 

platser. 
Det föreslås att 466 tkr, från KS medel till förfogande, avsätts för ändamålet. 

Det har framförts önskemål om samverkan med lokala näringsidkare i samband med 
anordnande av ferieplatser, från såväl näringsidkare som kommunala företrädare. 
När det nu föreslås att antalet ferieplatser fördubblas är det viktigt att denna nämnda 

samverkan sker i så stor utsträckning som möjligt. 

Underliggande handlingar 

Tjänsteskrivelse upprättad av Socialförvaltningen och delegationsbeslut av 

Socialnämndens ordförande bilägges. 

Finansiering 

466 tkr avseende kostnader för SO ytterligare platser, lön och handledare föreslås avsättas 

från KS medel till förfogande . 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. utöka antalet ferieplatser från SO till 100 sommaren 2017 

2. samverkan med kommunens näringsidkare ska ske vid anordnandet av 

ferieplatser. 
3. 466 tkr från medel KS till förfogande avsätts för utökning av antalet ferieplatser. 

Beslutsexpediering: 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Dag Tingsgård 
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Kommunstyrelsen 

Ferieplatser för ungdomar sommaren 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. utöka antalet ferieplatser från 50 till 100 sommaren 2017 
2. samverkan med kommunens näringsidkare ska ske vid anordnandet av 

ferieplatser. 
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3. 466 tkr från medel KS till förfogande avsätts för utökning av antalet ferieplatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har, genom ett av ordföranden i nämnden taget delegationsbeslut, 
beslutat hemställa om medel för ytterligare 50 ferieplatser för sommaren 2017. Totalt 100 

platser. 
Det föreslås att 466 tkr, från KS medel till förfogande, avsätts för ändamålet. 

Det har framförts önskemål om samverkan med lokala näringsidkare i samband med 
anordnande av ferieplatser, från såväl näringsidkare som kommunala företrädare. 
När det nu föreslås att antalet ferieplatser fördubblas är det viktigt att denna nämnda 
samverkan sker i så stor utsträckn_ing som möjligt. 

Underliggande handlingar 

Tjänsteskrivelse upprättad av Socialförvaltningen och delegationsbeslut av 
Socialnämndens ordförande bilägges. 

Finansiering 

466 tkr avseende kostnader för 50 ytterligare platser, lön och handledare föreslås avsättas 
från KS medel till förfogande. 



Kommundirektör 

Delges 
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Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Ferieplatser för ungdomar sommaren 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att 

1. utöka antal ferieplatser från 50 till 100 sommaren 2017 

2. 466 tkr från medel KS till förfogande avsätts för utökning av antalet ferieplatser 
sommaren 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen föreslår en utökning av antal ferieplatser 2017 för att tillgodose 
behovet av platser för ungdomar i Salem. Soci~lförvaltningen föreslår också att medel för 
den ökade kostnaden finansieras från KS medel till förfogande. 

Ärendet 

Bakgrund 
Socialförvaltningen har budget för 50 ferieplatser som täcker lönekostnader för 

feriearbetarna. Inför sommaren 2015 utökades uppdraget till 75 platser, vilket 

genomfördes. 

Inför 2016 utökades antal platser till 160, varav 50 platser var riktade till 

ensamkommande flyktingungdomar. 142 ungdomar fick feriearbete, varav 32 

flyktingungdomar. För de ensamkommande ungdomar som inte hade arbetstillstånd 

anordnades ett sommarprogram. Programmet omfattade tre delar, sommarskola på 

Rönninge gymnasium två veckor efter vårterminens slut samt två veckor innan höstens 

skolstart, språkkurs på Björkåsen under tre veckor samt 2,5 vecka 

arbetsmarknadskunskap. 1112 tkr av flyktingbidraget från staten avsattes för utökning av 

antalet ferieplatser sommaren 2016. 

Varje år prioriteras ett antal ungdomar att få företräde. Det handlar om ungdomar som 

inte kan konkurrera om de på vanliga arbetsmarknaden förekommande sommarjobben 

på grund av exempelvis en fu nktionsvariation eller social utsatthet. Information om att 

prioritera ungdomar spreds inom både Barn- och Utbildnings- samt hela 
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Socialförvaltningen.44 ungdomar (icke flyktingar) prioriterades och fick fer iearbete 2016. 

Resten av platserna fördelades genom lottning. 

Ferieplatser 2017 

Då intresset av att få feriearbetsplats var stort 2016, då 243 ungdomar sökte, så föreslås 

en utökning av antal platser från SO till 100. Förutsättningarna för detta är att 

arbetsplatser tillskapas. MSB kan 2017 tillhandahålla ett stort antal fer ieplatser och det 

föreslås extra finansiering till en handledare. En handledare bedöms kosta ungefär 80 tkr 

för hela perioden. Många ferieplatser finns också inom äldreomsorg och förskola. 

Som förra året kommer socialförvaltningen att prioritera ett antal ungdomar, därefter sker 

fördelningen av platser genom lottning. 

De ungdomar som ska prioriteras från socialtjänsten är de som är aktuella på 

Familjeenheten och inte ingår i andra aktiviteter på sommaren. 2016 var 

flyktingungdomarna prioriterade utökningen av antal ferieplatser finansierades med 

statliga flyktingmedel. 2017 kommer flyktingungdomar att få söka feriearbete på samma 

villkor som andra Salems ungdomar. 

Finansiering 

Befintlig budget feriearbeten 2017, löner till SO platser: 386 tkr 

Löner och bidrag till ytterligare SO platser: 386 tkr 

1 handledare MSB: 80 tkr 

Summa kostnader för 50 nya platser, lön och handfedare: 466 tkr 

Finansieringsförslag: Medel från KS till förfogande. 

Christina Häckner 
Socialchef 

Delges 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
KS 
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DELEGATIONSBESLUT 

Dnr 2016/42.767 
2017-02-21 

Socialförvaltningen 

Ferieplatser för ungdomar sommaren 2017 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att utöka antal 
ferieplatser från 50 till 100 sommaren 2017. 

2. 466 tkr från medel KS till förfogande avsätts för utökning av antalet ferieplatser 
sommaren 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen föreslår en utökning av antal ferieplatser 2017 för att tillgodose 
behovet av platser för ensamkommande flyktingungdomar samt övriga Salems 
ungdomar. Socialförvaltningen föreslår också att den ökade kostnaden tas från KS till 

förfogande. 

,,,,.--· .. 

_ ;fiä4'äl!ftiiz~1i1 -L-{.-._ 
Elisabeth Bovin Exner 

Ordföranden 

1 av 1 
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Kommunstyrelsen 7 
KS§XX Dnr. KS/2016:91.133 

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
av platser för bostadspaviljonger för nyanlända 
Förvaltningsrätten i Stockholm har i ett föreläggande begärt Salems kommuns yttrande i 
en fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

I ärendet finns redovisat till förvaltningsrätten inkomna handlingar och ett förslag till 

yttrande till densamma. 

Kommunstyrelsens/nämndens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande daterat 2017-03-06 till förvaltningsrätten i 
ärende med målnummer 27073-16. 

Beslutsexped ie ring: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Dag Ti ngsgå rd 
Tf kanslichef 

Kommunstyrelsen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-02-27 
Dnr 

1 av 1 

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
av platser för bostadspaviljonger för nyanlända 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande daterat 2017-03-06 till förvaltningsrätten i 
ärende med målnummer 27073-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten har förelagt Salems kommun att yttra sig i ärende angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Till förvaltningsrätten inkomna besvärshandlingar, över vilka föreläggande om yttrande 

har begärts, bifogas ärendet. 

I samråd med juridiska sektionen på Sveriges kommuner och landsting har ett förslag ti ll 

yttrande tagits fram. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Bilaga 

Dag Tingsgård 
t.f. Kanslichef 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 
27073-16) 

Delges 

Förvaltningsrätten 



Salems 
kommun 

Förvaltningsrätten 
Avdelning 33 
115 76 Stockholm 

YTTRANDE 
2017-03-06 

Dnr KS/2016:91.133 
1 av 2 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 27073-16) 

Förelagt begäran om yttrande i mål med ovanstående målnummer avger Salems kommun 
följande yttrande: 

Michael Liljeroth m.fl . ./. Salems kommun 

Mikael Liljeroth, Gabriel Åberg, Lars-Göran Sundstrand, Helena Sundstrand, Sten Ah I berg, 
Christer Roos, Per-Ivar Corin och Carl Ahlberg (klagandena) har överklagat 
Kommunstyrelsen i Salems kommuns beslut den 28 november 2016 att ansöka om 
tidsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger för nyanlända på fastigheten Uttringe 1:12 
m.fl. fastigheter. 

Salems kommun (kommunen) bemöter nedan klagandenas överklaganden var för sig. 

Michael Liljeroths överklagande 

De omständigheter som Michael Liljeroth anför i sitt överklagande berör det aktuella 
beslutets lämplighet och kan inte prövas inom ramen för laglighetsprövning. 

Gabriel Åbergs överklagande 

Gabriel Åberg har anfört i sitt överklagande att det överklagade beslutet innebär en 
annan användning av marken än vad gällande detaljplan föreskriver. -Gabriel Åberg har 
vidare anfört invändningar mot placeringen av den planerade byggnaden. Dessa 
omständigheter påverkar dock inte det överklagade beslutets laglighet utan är sådana 
lämplighetsfrågor som kan beaktas vid en senare prövning i ärendet om bygglov. 

Enligt 4 § förvaltningslagen ska myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan 
sådan hjälp när enskilda vänder sig till myndigheten i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. I 26 § förvaltningslagen anges att en myndighet får rätta ett beslut 
som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans 
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. I detta fall har kommunstyrelsen, utan att ha 
någon lagstadgad skyldighet, valt att anordna ett informationsmöte för 
kommuninvånarna innan beslutet att ansöka om tillfälligt bygglov fattades. Att 
byggnadens uppgivna placering inte har stämt överens med den placering som 
kommunstyrelsen sedermera beslutat att ansöka om bygglov för påverkar inte det 
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överklagade beslutets laglighet. 

Lars-Göran Sundstrands och Lena Sundstrands överklagande 

YTTRANDE 

2017-03-06 
Dnr KS/2016:91.133 
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Kommunen kan inom ramen för den kommunala självstyrelsen välja att bebygga sin mark 
i stället för att sälja den, även om en försäljning av den aktuella fastigheten skulle inbringa 

stora intäkter. Bestämmelsen i 8 kap. 1 § kommunallagen om god ekonomisk hushållning 
har karaktären av ändamålsregel. Avsikten är således inte att den ska ligga till grund för 
domstolsprövning av kommunala beslut (se RÅ 2000 ref. 1). 

Sten Ahlbergs överklagande 

Kommunens inställning är densamma som avseende Gabriel Åbergs överklagande. 

Christer Roos överklagande 

Kommunens inställning är densamma som avseende Gabriel Åbergs och Lars-Göran 
Sundstrands och Lena Sundstrands överklagande. 

Per-Ivar Corins överklagande 

Kommunens inställning är densamma som avseende Gabriel Åbergs överklagande. 

Carl Ahlbergs överklagande 

Kommunens inställning är densamma som avseende Gabriel Åbergs överklagande. 

Lennart Kalderen 
Kommunstyrelsens ordf 

Dag Tingsgård 
Tf kanslichef 
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Mikael Liljeroth ./. Salems kommun 

Salems kommun 
144 80 Rönninge 

angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Ni ska yttra er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 1 och 5-1 O. 

Yttrandet ska vara skriftligt och ha kommit in till domstolen senast den 30 januari 2017. 

Om Ni inte yttrar Er kan målet ändå avgöras. 

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser 
finns nedan. 

Om ni har några frågor kan ni kontakta förvaltningsrätten. 

Klara Axling, Domstolshan 
Telefon 08-561 6800 

Dok.Id 811359 
Postadress 

11 S 76 Stockholm 

I 

SALEMS KOMMU N 
Kommunstyrelsen 

2017 -01- ·1 7 
Diorienr 

Besöksadress Telefon Telefax Expediöonstid 
Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00 08-561 680 01 måndag - fredag 

E-post: forvaltninggattenistockholrn@dom.se 08:00-16:30 
www.domstol.se/forvaltningsratt 
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Förvaltningsrätten i Stockholrn 

{ 

ANKOM 

1cf~Ö;:;RV~A-:-;-L::;;TN~l~NG~S~i,m;~---, 9 
I STOCKHOLM 

SALEMS KOM UN 

2016 -12- 2 2 . . 

·1-1-ö '-:\-~ ·- \b Målnr: ............................ ...................... . 

Klagande: · · Aktbil: .. J.2.: ........... Avd: .. ?.~ ......... . 
Gabriel'Aberg 750714-66.57, Sandbäcksvägen , . 4 nnmge, 39, 
ienriel@gmail.com 

Saken: 
Salems kommunstyrelses beslut om att ansö'ka om tid~begränsat.bygglov för 
bostadspaviljonger för nyanläntja på fastigheten· Uttringe 1.:703· Sandbäcksvägen mittemot 
nr. 52. Oett.a beslut följer inte Förvaltningslag (1986:223) 4 § respektive 26 §.Vidare.så är 
,beslutet fattat i strid mot Miljöbalk (19~8:.808) 2 kap. 6 § och Plan- och bygglag (2010:900) 2 
kap. 2 till 4 §§ och 6 §. 

överklagat avgörande: 
Salems kommunstyrelse har den 28:e: november fattat beslut om att ansöka om ett 
tids.begränsat.bygglov för bostadspaviljonger på fastigheten Uttringe 1:703,_e .... nl .... ia..,_t __ D.....,_n,r::...:.·-------, 
KS/2016.91.1-33. SALEMS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Jag vill överkfaga beslutet 

Jag yrkar på · . 
att beslutet upphävs i de!1 del som rör fastigheten Uttringe 1 :703. 

2017 -01- ·1 7 
Diorienr 

Skälen för min överklagan är 
som kommuninvånare i Salems kommun och som boende mitt emot den tilltänkta 
bostadspaviljohgen har Jag enligt Kommunallag. (1'991 :9.00) 10 kap. 1 och 2. §§ rätt att beg·ära 
laglighetsprövning av kommunens beslut. Eftersom besl!Jtet innebär en annan användning 
av ma~ än gälland~ detaljplan föreskriver så bör lagligheten i beslutet .också prövas mot 
miljöhalken och plan- och bygglagen och inte bara mot Kommunallagen och 
F ö rvaJtn lngslagen. 

Informationen tilf kommuninvånaq1a som föregick beslutet var uppenbart' oriktig och 
v~seledande då placeringen. angavs till mitt emot Sandbäcf<svägen. 32 på ett stälJe på 
kommunens hemsida- (se skärmkopia i bilaga 1), ach mitt emot Sandbäcksvägen 64. (se 
skärrnkopia i pilag~ 2) på ett annat ställe. Den korrekta placeringen angavs endast i b~lutet 
och var int.e enkelt.tillgänglig för kommunens invånare innan beslutet hade fattats. 
Kommunen har därmed inte uppfyllt Förvaltningslag (1986:223) 4 .§. Detta har påverkat 
beslutet då a'lla som påverkas av beslutet inte har·begripit att de påverkas och därmed har 
de inte kuriMt framföra sina synpunkter till kommunstyrelsen, · 

Då vår fastig.het har delgivits et't' grannyttrande om byggnationen så är jag. att anses sqrn en 
laglig p.;1rf i frågan o.ch därför ~9r?e ja~ ha. informerats om d~n råtte_lse av adressen som 
gjordes i samband med beslutet innan beslutet tog.s, Detta roordes mte och kommunen har 
därmed inte uppfyQt Förv:altningslag (1986:223) 26 § .. 

Placeringen av _byggnaden pa fa~igheten har valts så att den stör utsikten för många _ 
närboend'e 0ci:i den ändrar karaktären. på områdetfrån homogen villabebyggelse för eri till 
två familj.er till en·barackmiljö. I stort sett alla andra placeringar på fastigheten- hade orsakat 



mindre störning för omgivningen. Detta är inte i enlighet med kraven på hänsynsfull placering 
på fastigheten enligt M!ljö.balk (1998:808) 2 kap. 6 §. 

Vidare så är fastigheten över huvud taget olämplig för denna typ av bebyggelse då 
bebyggelsen inte hushåller med områdets ekonomiska resurser (enligt beskrivningen i 
ovanstående stycken), med de kulturella värd~na som miljön runt Sandbäcksvillan utgör 
(1-antligt 1920-tal), inte är estetiskt tilltalande I den aktuella miljön (avviker starkt från rådande 
byggnadsstil), minskar möjligheten för en fortsatt ekonomisk tillväxt i området (då på 
bostadsmarknaden attraktiva omgivningsfaktorer·ersätts med oattraktiva 
omgivningsfaktorer), omkullkastar en effektiv konkurrens om tomtmarken i området (då 
boende blir möjligt utan egen finansiering). Detta är inte· i enlighet med Plan- och bygglag 
(20.10:900) 2 kap. 2 till 4 §§ o·ch 6 §. · 

. .,, 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -01- ·1 7 
Diorienr 
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Bilaga 1. Adressen anges felaktigt till mitt emot Sandbäcksvägen 32. 
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FÖRVALTNlNGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM ANK( ':. 

Datum 
2016-12-18 2016 -12- 2 2 2016 -12- 19 

. • . '.2.. t0 1-3 - \ (o SALEMS KOMMUN 
Till: Malnr: .................................................. . 
Förvaltningsrätten i Stockholn . 0) ·3 3. 
. Aktbil: ..... ............... Avd: ....... ............. .. . 

Klagande: . 
Lars-Göran Sundstrand., 670119-9330 samfHelena Sundstrand, 720415-0507, 
Sandbäcksvägen 56, 144 62 Rönninge, 070-5773088; Ig@sundstrand.se 
helena@sundstrand.se .. 

Saken: 
Salems. kommunstyrelses beslut om att ansöka om tidsbegr~t bygglov. för 
bo~tadspaviljonger för nyanlända på fastigheten Uttringe i :703 Sandbäcksvägen.mittemot nr. 
52. Detta beslut följer inte Kommwiållag (1991:900) 8 kap. 1 §. · 

Överklagat avg~rande: 
Salems kommunstyrelse·har den 28:e november fattat beslut om att ansöka om ett 
tidsbegränsät bygglov för bostadspaviljonger p~.fastigheten, Uttringe 1 :703 enligt Dnr. 
K.S/2016.91.133. 

J.ag vill överklaga beslutet 

Jag· yrktt på 
att beslutet ~pphävs i den del som rör fastigheten Uttringe: 1:703. 

SALEMS KOMMUI\J 
Kommunstyrelsen 

·2017 ~01- ·1 7 
Diorienr 

Skälen för min överklagan är . 
Som kommuninvånare i Salems kommun ocn som boende mitt emot den tilltänkta 
bostadspaviljongen har jag enligt Kommunallag (1991 :900) 10 kap. 1 och 2 §§ rätf att begära 
lagligb.etsprövning av kommllnens beslut. · 

Den.mark som kommunen avser att ta i anspråk för bostadspaviljonger är enligt en påbörjad 
detaljplan avsedd för villabebyggelse och lig$er intill en sammanhängande VI11abebyggelse. 
Det är därförrimligt att anta att den mm. som.nt1 är tänkt att tas i anspråk skulle kunna säljas 
som villatomter. Ett marknads.mässigt tomtpris för den aktuella marken bordeligga·i trakten.J 
till 6 m,11joner kröner baserat på de senaste försäljningarna.i området. Om marken nu istället 
tas i anspråk för paviljonger går kommunen miste om intäkter på fleta miljoner. Dessutom 
sänks·marknadsvärdet på omkringliggande ion;i.1marknär en för området uq.da byggnad 
upprors utan större anpassning till områdets karaktär. Den totala förlusten bör överstiga 10.-15 
miljoner kronor .. Detta kan inte anses vara god husb.å11niilg med kommunens tillgångar och 
strider därför mot K,oIIimunallag (1991 :900) 8 kap. l §. 



) 
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Datum 
20 I 6-l 2-18 

Till: 
Förvaltningsrätten i Stockholm 

FÖRVALTN1NGS1'J .... I i:.~< 
I STOCKH0U.1l 

2016 -12- f 9 

Oiorienr 

· Klagande: 
Sten AblbergFislaruddsvägen 31144 62 RÖNNTNGE 

Saken: 
Salems kommunstyrelses beslut om att ansöka om tidsbegränsat bygglov för 

N 

· bostadspaviljonger för t1yanlända på fastigheten Uttringe l :703 Sandbäcksvägen mittemot nr. 
52. Detta beslut följer 4lte- Förvaltningslag (1986:223) 4 § respektive 26 §. Vidare så är 
beslutet fattat i strid mot Miljöbalk ( 1998:808) 2 kap. 6 § och Plan- och bygglag (20 l 0:900) 2 
kap. 2 till 4 §·§ och 6 §. · 

Överklagat avgörande: 
Salems kommunstyrelse har den 28.:e november fattat beslut om att ansöka om ett 
tidsbegränsat bygglov ror bostadspavilj.onger på fastigheten Uttringe 1 :703 enligt Dnr. 
KS/2016.91.133·· ~SA-:-:L:-::E:-:--M~S_K_O_M_M-1U_N_ 

Kommunsl'frelsen 

.Jag viU öfer klaga beslutet 

Jag yrkar på 
att. beslutet upphävs i den.del som rör fastigheten Uttrfuge 1:703. 

Skälen .för min överklagan är 

2017 -01- 1 7 
~D~ia~rie_n_r _____ _ 

Som kommuninv4na,re i Salems kommun och som närstående till boende i anslutnmg till den 
tilltänkta bostadspavilj~ngen har jag enligt Kommunallag (l 991 :900): JO kap. l och 2 §§ rätt 
att begära laglighetsprövning av kommunens beslut. Eftersom beslutet .innebär en annan 
användning e.:v mark än. gällande detaljplan föreskriver så bör lagligheten i beslutet också 
prövas mot rrrilj.öbalken och plan- och bygglagen och inte bara mot Kommunallagen och 
Förvaltningslagen. · 

Informationen. till kommun.invånarna som föregick beslutet var uppenbart oriktig <>eh 
vilseledande då placeringen angavs till mitt emot Sau.dbäcksvägen 32 på ett ställe på 
kommunens J}ernsida (seskwkopia i bilaga 1.) och mitt emqt Sandbäcksvägen 64 (se 
skärmkopia :i bila~ 2) på ett annat ställe. Den ko~kta placeringen angavs endast i beslutet. 
och var inte enkelt tillgänglig ror komrµunens invånar-e innan beslutet hade fattats. 
Kommunen har dä.nned inte uppfyllt Föryaltnj.ngslag ( 1986·:223} 4 §'. Detta har påverkat 
beslutet då.alla som påverkas av beslutet inte nar begripit att de på~kas och därmed har de 
inte kunnat framföra si.tia synpunkter till kommunstyrelsen:. 

Som kommuninvånare så är jag att anses som en. laglig· part i .frågan: och därfor borde jåg och 
alla andra kommuninvånare.ha informerai;s om de11 rättelse· av adressen som gj'ordes i 
samband med beslutet innan beslutet togs, Detta gjordes inte o~h kommunen 'har därmed inte 
upp.fyllt Förvaltningslag (198.6:223) 26 §. · · 



Placeringen av byggnaden på fastigheten har va.J.ts så att den stör utsikten för många 
närboende och den ändrar karaki:ären på området från homogen villabebyggelse för en till två 
familjer till en barackmiljö. l stort sett alla andra placeringar på fastigheten hade orsakat 
mindre störning för omgivningen. Detta är inte i enlighet med kraven på hänsynsfull placering 
på fastigheten enligt Miljöbalk {1998:808) 2 kap. 6 §. · 

Vidare så är fastigheten över huvud taget olämplig för denna typ av bebyggelse då 
bebyggelsen inte.hushåller med oinrådets ekonomiska resu,;~ier (e11µgt beskrivningen i 
ova~eude stycken), med de kulturella värdena som miljön runt Sandbäcksvillan utgör 
(lantligt 1920..tal), inte åt estetis:kt tilltalande i den aktuella miljön (awik~r starkt~ rådande 
byggnadsstil). minskar möjligheten for en fortsatt ekonomisk tillväxt i området ( då på 
bostadsmarknaden attraktiva omgivningsfaktorer ersätts med oattraktiva omgivoingsfaktorer),. 
01nkullkastar en effe~v konkurrens om tomtmarken i området ( då boende blir möjligt utan 
egen finansiering). Detta är inte i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 2 till 4 §§· 
och 6 §. 

Rönninge 2016-12-18 

08 532 54578 0700·917500 

SALEMS KOMMUN 
KommunstyrE' Isen 

2017 -01- 1 7 

._D_io-rie-nr ____ -· •. __ J 

L:J \ ' /1S KOMMUN 
kornn1ur·.st,~cls_en 

2U16 ~ 12- ·t g 
Di;._,:_ .r - --· ____ __, 
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Bilaga 1. Adressen anges felaktigt till mitt emot Sandbäcksvägen 32. 
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Bilaga 2 .. Adressen anges folaktigt till mitt emot Sandbäcksvägen 64, 
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Bygg- och miljönämnden Salems kommun 
· . 144 80 RÖNNINGE 

överklag'3n 

. 2. 'i - I{ :-: )ö/h 

cJ01'7/Z/M 

Salems kommun har lämnat information om att besluta om bygglov för att uppföra baracker för 
flyktingboende på Sandbäcksvägen i anslutning till busshållplatsen Sa ridbåck. 

Jag överklagar förslaget och up,pmanar kommunen att <:>medelbart dra tillbaka detta försfag av 

följande skäl. 

området har enligt historien och hembygdsföreningen ett mycket stort historisl<t och kulturellt 

värde. 

Kommunen har utvecklat ett fantastiskt dagvattenprojekt I dalen ner mot .sjön Uttran som också är 
ett pedagogiskt utflyktsmål för våra skolbarn. 

Hela dalen rped gångvägar fria grönytor på sommaren och skid och pulkaåkni'ng på vintern är ett 

område får rekreation och samvaro för skolbarn, familjer och framförallt uppskattas området av den 

äldre. generatlonen. 

Den föreslagna platsen angränsar till. Sandbäd<svägen som är en huvudled med omfattande trafik 

från .de stora bostadsområdena kring Utt.rlng·e Hage. Dessa områden fortsätter att växa med fler 
invånare och täti)re trafi~. 

Deo plan~rad~ anläggningen angränsar tfll trottoar för gående som används 'ilY 100 tals skolbarn soin 
pr.omenerar t!II skolorna Bönnlnge skola och Rosenfundsskolan. och ofta tillsammans med föräldrar 
eller a,ndra !'lärståe·r;i.de. 

Rent estetisl<t och med häl')syn till, den miljö som finns· blir en" barackbyggnation" ett skönhetsbr.ott 

och helt i strid· mot vad kommunens policy föreskl:iver när det gäller att bevara en del av den 

kulturella miljön. Dessutom torcl:e ~ommunens slfönhetsråd avråda Tran byggnation på denna plats. 

Att driva en flyktingförläggninir ,är en· komplicerad verksamhet som kräver stora insatser fr.ån 

kommunen. erfarenheten av att ej.riva dessa anlä_ggnlngar ställer stora· krav på övervakning och ofta 

polisiära insatser. Det Jnnebär att. hela .området riskerar att tappa sin identitet och att området 

kommer att präglas av oro och bristande trygghet då en polisiär närvaro kati bli vardag. 

Det måste finnas andra platser inom kommunen som bättre lämpar sig för ett flyktingboende och 
som. då Inte skapar mots~ttningar mellan .kommunlrrvåoare . och nyinflyttade. Det finns öppna 

· områden på På.da .sidör om vägen in mot Rönninge från motorvägen som.slcµlle lämpa sig för denna 

typ av verksamhet. Dessutom bör området kring E.rsboda passa utmärkt med·större närh~t till natur 

och att kommunen då kan påbörja planerna för att upp~rader.i· gårdsbyggnader etc. 

RÖNNINGE 2011-11-26 

Sten Ahlberg 481030· 5096' 

FtSkarud'dsvägen31144 62-Römiinge 

Mobil 0700-91750Ö. 

) 
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Datum 
2016-12-19 

ANKOM 

2016 -12- 19 FÖRVALTN iNGSRÄ ITEN 
. 1 STOCKHOLM 

SALEMS KOMMUN 

Till: 
Förvaltningsrätten i Stockhohn 

2013 -12- 2 2 
Målnr: .. 2-1-o 1 ?) - \ b 

~ ....................................... .. 

Aktbil: .................... Avd· . 0 .:?. . . Klagande: · 
Christer Roos 610613-2431, Sandbäcksvägen 51, 144 62 Rönninge. 
Telefon; 0768-94!1500, e-post: christer_r9os@bredband.net 

Saken: 
Salems kommunstyrelses beslut om att ansöka om tidsbegränsat bygglov för 
bostadspaviljonger för nyanlända på fastigheten Uttringe 1:703' Sandbäcksvägen mittemotnr. 
52. 

betta beslut är fute fattat i enlighet med Kommunallag(I99!:900) 8 kap. i § och 
informationen till konimuninvånarna som föregick beslutet uppfyller inte Förvaltningslag 
(1986:223).4 §.och,26 §. 

Överklagat avgörande: 
Salems kommunstyrelse har den 28:e november fattat beslut om att ansöka om ett 
tldsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger på fastigheten Uttringe 1 :703 enligt Dnr. 
KS/2016.91.133. 

JM: vill överklaga beslutet 

Jag yrkar på . 
att beslutet upphii.vs i den del som rör fastigheten Uttringe 1:703. 

Skälen för min överklagan är följande. 

• Som kommuninvånare i· Salems kommun .och som boende med tomt gränsande till den 
tilltänkta. bostadspaviljongen.har jag eriligt Kommunallag (1991:900) lo:kap. 1 och 2 
§§ rätt att begära faglighetsprövning av kommunens beslut. Eftersom J:,esh,1tet innebär 
en annan anvful4ping a.v m~k än vad gällande detaljplan foreskriver så bör IagU,gheten 
i beslutet också prövas mot miljöba,U<en och plan- och bygglagen och inte bara mot 
Kommuna1lagen och Förvaltningslagen. · · · 

• Informationen till kommuninvånarna som föregick beslutet var uppenbart oriktig och 
vilseledande då placeringen angavs till mitt emotSandbäcksväge:q. 3;2 på ett ställe på 

· kommunens hemsida (se sk.ärm.kopia i bilaga: 1) och mitt emot SandbäGksv.ägen 64: (se 
skärmkopia i bilaga 2) _på ett annat 'Ställe. Den korrekta placeringen angavs· endast i 
beslutet och var inte enkelt tillgänglig för kmnm,une)J.S inyånare·innan beslutet hade 
fa~ts. KQmmunen har därmed inte uppfylltFörvaltningslag (1986~223) 4· §. Detta har 
påverklit beslutet ~ .alla som..påverkas av beslutet·(inkiusive undertecknad) :in~ har 
begripit att.de påverkas och därmed har ,de. :inte kunnat fiamföra sina synpunkter till 
kommunstyrelsen. 

... ····· ...... . 



2(3) 

• Trots att jag har delgivits ett grannhörande om den aktuella byggnationen och därmed 
lagligen anses som part i målet så har jag inte i förväg informerats om den rättelse av 
adressen som gjordes i samband med beslutet. Jag har därmed inte kunnat utnyttja min 
lagliga möjlighet att uttrycka min meni~g om beslutet innan beslutet fattades. 
Kommunen har därmed inte uppfyllt Förvaltningslag (1986:223) 4 § o~b 26 §. 

• Den mark som kommunen avser att ta.i. anspråk.:f/5r bostadspaviljonger är enligt en 
påbörjad-detaljplan avsedd for villa.bebyggelse och ligger intill en sammanhängande 
villabebyggelse. Det är därför rimligt att anta att den mark som nu är tänkt att tas i 
anspråk skulle kunna säljas som villatomter. ·Ettmarknadsmässigt tomtpris.för den 
aktuella marken borde _ligga} trakten 3 till 6 miljoner kronor baserat på de ·senaste 
rorsäljningarna i området. Om marken nu· istäliet tas i anspråk för paviljonger går 
kommunen miste om intäkter på flera i;nil.Joner. Dessutom Sänks marknad.svärdet på 
omkringliggande tomtmark när en för området udda byggnad uppförs utan större 
anpassning ti11 områdets karaktär. Den totala förlusten_bör över~ga 10-15.m.iljöner 
kronor. Detta kan ~te anses vara god hushållning med kommunen,s tillgångar och 
strider därför mot Kommunallag (1991;900) 8 kap. 1 §. · 

Rönninge 2016-12-19 

Christer Roos 

.. 
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Bilaga 1. Adressen anges felaktigt till mitt emot Sandbäcksvägen 32. 
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Bilaga 2. Adr~sen anges felaktigt till:mitt emot Sandbäcksvägen 64. 
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Datum 2016-12-14 

Till: Förvaltningsrätten i Stoc~olm 

F(;K//--\_;..,'fNiNGSi<Ä TIEN 
1 STOCKHOLM 

2016 -12- 2 2 

Målnr: ........... '?:1.Q.1} .. ~.\.~ ......... . 
Aktbil: .. .... 'P. ........... Avd: .... :? .............. . 

--- J:61 ~?f 

Klagande: Per-Ivar Carin, 670312-6299, Sandbädrsvägen 52 144 62 Rönninge, 08-
881849 e!Jer 070-5887474, pe-r-ivar.corin.@live.se 

Saken: Salems kommunstyrelses beslut om att ansöka om tidsbegränsat bygglov för 
bostadspaviljopger för·nyanlända på fastigheten Uttringe 1:703 Sandhäcksvägen 
mittemot nr. 52. Detta beslut är fattat på felaktigt sätt och infonnatiorien till 
kommuninvåna~na som föregick b~slutet uppfyller inte serviceskyldigheten enli~ 
Förvaltn.ingslag (1986:223) 4§. · 

överklagat avgörande: Salems kommunstyrelse har den "28:e november fattat beslut 
om att ansöka om ett tidsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger på fastigheten 
Uttringe 1:703 enligt Dnr. KS/2016.91.133. · 

Yrkande 

att beslutet upphävs i dimdel som rör fastigheten Uttringe 1:703. 

Skälen för min överklagan 

Som kommuninvånare i Salems ko:rnmun och som boende mitt emot den tnltänkta 
bostadsp~viljongen-har jag enligt Kommun·anag (1991 :900) 10 kap. 1 och 2 §§ rätt att 
begära laglighetsprövning av kommunens beslu.t. 

Informationen tili kommuninvånarna som.(öregkk beslutetvar·uppenbart oriktig o.ch 
viiseledartde då placeringen angavs till mitt.emot Sandbäcksvägen 32 på ett ställe på 
kommunens· hemsida ( se skännkopia. i bilaga 1) och mitt emot Sandbäcksvägen 64 ( se 
skännkop1a i bilaga 2} på ett annat ställe. Den korrekta pla.cerin:gen angavs endast f 
·beslutet och var inte· enkelt tillgänglig för kommW1ens invånare innan beslutet hade 
fattats. KommuneJ:t har därmed inte uppfyllt serviceskyldigheten enligt 
förvaltni.ngslagen 4 §. Detta .har påverk,at beslutet då alla som påverkas av beslutet inte 
har begripit att de påverkas och därmed har de inte. kunnat framföra sfna synpunkter tiU 
kommunstyrelsen. 

Som uppenbc:1r part i frågan borde jag ha informerats· om den rättelse av adressen som 
gjordes i sarripand med beslutet Detta gjordes inte och kommunen har därmed åter igen 
inte uppfyllt servic·eskyldighete'n enligt förvaltningslagen 4 §, 

Beslutet är fattat,på ett fe_laktigt sät+ på vilseledande grunder där berörda grannar till 
det aktuella tillfälli.ga bygglovet inte e1_1S har fått veta -den konekta adress.en för 
bygglovet, utan två.inkorrekta adresser. 



• 

) 

) 

Beslutet är fattat på ett felaktigt sätt på vilseledande grunder där berörda grnnnar till 
det aktuella tillfälliga bygglovet inte ens har fått veta den korrekta adressen för 
bygglovet, utan två inkorrekta adresser. 

/};y lvew-lÄ~ - . 
Per-Ivar Corin 



Bilaga l. Adressen anges fela~gt tt11 mitt emot Sandbäcksvägen 32. 
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Bilaga 2. Adressen anges felaktigt till mitt emot Sandbäcksvägen 64, 
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Datulll 
2016-12-19 

Till: 
Förvaltningsrätten i Stockholm 

Saken: 

-----~--'"'t'16 -12- i 9 
FÖRVALTNINGSRÄ TTEN 

I STOCKHOLM . ~A' MS f.(m:J,v1UN 

Salems kommunstyrelses beslut om att ansöka om tidsbegränsat bygglov för 
bostadspaviljonger fö'r nyanlända på fastigheten Uttringe 1 :703 Sandbäcksvägen mittemot nr. 
52. Detta beslut följer inte Förvaltningslag (1986-:223) 4 § respektive 26 §. Vidare ·Så ~ 
beslutet fattat i strid mot Miljöbalk. (1,998 :808) 2 kap. (? § och Plan-· oc~ bygglag (2010:900) 2 
kap. 2 till 4 §§ och 6 §. · 

Överklagat avgörande: . . 
Salems kommunstyrelse har den 28:e november fattat ·b~lut om att ansöka om ett 
tidsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger på fastigheten Uttringe 1 :703 enligt Dnr. 
KS/20'16.91.133. 

Jag vill överklaga beslutet 

Jagyrkarpå 
att beslutet upphävs. i den del som tör fastigheten Uttringe 1 :703. 

Skälen för min överklagan är 
Som kommuninvånare i. Salems kommun och som boende mitt emot den tilltänkta 
bostadspaviljongen.ha( jag enligt Kommunallag (199'1 :900) 10 kap. i och 2 §.§ rätt att begära 
Iaglighetsprövning av kommunens beslut. Eftersom beslutet innebär en ·annan användning av. 
mark än gällande detaljplan föreskriver så bör lagligheten i beslutet också: prövas mot 
miljöbalk.en och plan- och bygglag~~ och inte bara mot Kommunallagen och 
f öryaltningslagen. 

Informationen till kommuninvånarna som föregick beslutet var uppenbart.oriktig o.ch 
vilseledande då placeringen angavs till mitt emot Sandbäcksvägen32 på ett ställe på 
kommunens hemsida ( se skärmkopja i bilaga l) och mitt emot Sandbäcksväg~n 64 (se 
skännkopia i bilaga 2) på ett annat ställe. Den kor.rek:tä :placeringen angavs endast i beslutet 
·och var inte enkelt tillgänglig för kommunens invånare innan beslutet hade fattats. 
Kommunen har därmed inte uppfyllt .Fötvaltningslag (1986:223) 4 §.Detta har påverkat 
beslutet då alla som påverkas av beslutetinte har begripit att de påverkas och därmed har de 
inte kunnat framföra sina synpunkter till kommunstyrelsen, 

D~ vår fastighet har delgivits ett grann.yttrande <llD. byggnation.en sa är.jag att anses som en 
lagli,g part i frågan och clärfor borde jag.ha informera~ orq den·r!i,ttelse av adressen som 
gjordes, i samband med.beslut~t innan beslutet ·togs, Detta gj·ordes ~ te o~h komtnunen har 
därmed inte uppfyllt Förvaltnmgslag (1986;223) 2'6 §. 



Placeringen av byggnaden på fastigheten har valts så att den stör utsikten för många 
närboende.och den ändrar karaktären på området från homogen villabebyggelse för en till två 
familjer till en barackmiljö. I stort sett alla andra placeringar på fastigheten hade orsakat 
mindre störning för omgivningen. Detta är inte i enlighet med kraven på hänsynsfull placering 
på fastigheten enligt Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 6 §. . . . 

Vidare så är fastigheten över huvud taget olämplig för denna typ av bebyggelse då · 
bebyggelsen inte hushåll er med områdets ekoi:iomiska resurser ( enligt. beskriVI111:lgen i 
ovanstående stycken.), med de kulturella värdena som miljön runt Sandbäcksvillan utgöt 
(lantligt 1920-tal), inte är estetiskt tilltalande i den aktuella miljön (avviker~ från råd~de 
byggnadsstil), minskar möjligh~t.en för en fortsatt ekonomisk tillväxt i området ( då på 
bostadsmarknaden attraktiva omgivningsfaktorer ersätts med oattraktiva omgivning~faktorer), 
omkullkastar en effektiv konkurrens om tomtmarken i området ( då boende. blir möjligt utan 
egen finansiering). Detta är inte i enlighet med Pl\ill- och bygglag (2:010:900) 2 kap. 2 till 4 §§ 
och.6 §. 

{;J 
Carl Ahlbe g 

~ ·· 
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Bilaga 1. Adressen anges felaktigt till mitt emot Sandbäcksvägen 32. 
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Bilaga 2. Adressen anges felaktigt t:iil mitt emot Sandbäcksvägen 64. 
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Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST 

Från:· 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Annica Sundel <annsun@salem.se> 
den 20 december 2016 09:02· 

FÖRVALTNTNGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

Bifogade filer: 

Hej, 

Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST 
Fwd: överklagan bostadspaviljonger Uttringe 1 :703 
ks-protokoll-2016-11-28.pdf 201s .. ,2~ 2 o· 

MAlnrt .. , .... P,.l.f.?. .. l~ .. (2"", 
t\kmltluu,L .......... ,Avd:,,.,~,2 (.J.~ .. 

Vidarebefordrar överklagande på kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 103. Bifogar även 
kotpmunstyrelsens beslut. 

Med vänliga hälsningar 

Annica Sundel 

Kanslichef 
Kanslienheten 

· Salems kommun 
Direkt: 08-532 598 10 
Mobil: 070-723 13 70 

---------- Vidarebefordrat meddelande----------
Från: Lennart Kalderen <lennart.kalderen@salem.se> 
Datum: 9 december 2016 10:46 
Ämne: Fwd: Överklagan bostadspaviljonger Uttringe 1 :703 
Till: 11Annica Sundel (Google Drive)1' <annsun@salem.se> 

Enligt samtal. 

LK 
---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Mikael Liljeroth <mikael.lilieroth@icloud.com> 
Datum: 9 december 2016 10:31 
Ämne: Överklagan bostadspaviljonger Uttringe 1 :703 
Till: lennart.kalderen@salem.se 

Hej 

Jag vill med detta mail göra min röst hörd ang det flyktingboende som planeras på tomten 
Uttringe· 1 :703 i Rönninge. 

Jag känner stor oro ror mig och~ familj samt för övriga familjer i detta lugna villaområde. 
Att placera ett flyktingboende för 20st ensamkommande vuxna på denna tomt anser jag va högst olämpligt 
och vill härmed överklaga beslutet att ansöka om tidsbegränsat bygglov för denna plats. 

1 

't 
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Med vänlig hälsning, 
Mikael Liljeroth 
Lustigknoppsvägen 7 

Lennart Kalderen 
Kommunalråd, M 
070-623 29 00 
www.kalderen.info 

~ 
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SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 

2017-03-06 
11 av 11 

Kommunstyrelsen 

KS§XX Dnr. KS/2016:118XX 

Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av 
fastighetsinnehav, inklusive fritidsanläggningar 
På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat styrningen 
och uppföljningen av kommunens fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggningar. 

Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2016. 

KPMG bedömde efter granskningen att kontrollen i huvudsak är tillräcklig.Fyra 
rekommendationer lämnades för att utveckla verksamheten . Dessa rekommendationer 
har kommenterats i PM daterad den 14 februari 2017. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad PM daterad den 2017-02-09 som svar på 
revisionsrapporten. 

Beslutsexpediering: 
Revisorerna 
KPMG 

Ordf. sign. Just. sign. 
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~,-_'- Salems 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-22 
11 av 18 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 25 Dnr. KS/2016:118 

Svar på revisionsrapport; Styrning av fastighetsinnehav 
inklusive fritidsanläggningar 

På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat styrningen 
och uppföljningen av kommunens fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggn ingar. 
Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2016. 

KPMG bedömde efter granskningen att kontrollen i huvudsak är tillräcklig. 

Fyra rekommendationer lämnades för att utveckla verksamheten , I samband med dessa 
lämnas MSB:s kommentarer. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09. 

Tekniska utskottets beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen. 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 

Ordf. sign. 

/ ·· 
~": ........ . 
Just. sign. 



Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anders Ramqvist 

PM 

Dnr. KS/2016:118 

2017-02-09 

Fastighetschef 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på revisionsrapport: 

Styrning och uppföljning av fastighetsinnehav inklusive 
fritidsanläggningar 

Ärendet 

På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat styrningen 
och uppföljningen av kommunens fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggningar. 
Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2016. 

KPMG bedömde efter granskningen att kontrollen i huvudsak är tillräcklig. 

Fyra rekommendationer lämnades för att utveckla verksamheten. I samband med dessa 
lämnas MSB:s kommentarer nedan. 

Rekommendationer och MSB:s kommentarer till dessa 

Fastighetsenheten bör tillse att samtliga rutiner/processer som har att göra med 
fastighetsunderhåll och det arbete som bedrivs med detta fullständigt 
dokumenteras. 
MSB:s kommentar: Vi tillstyrker detta. 

Fastighetsenheten bör tillse att det arbete som pågår med att upprätta aktuella 
underhållsplaner fortsätter och slutförs. 

MSB:s kommentar: Vi tillstyrker detta. 

l 



.. 

PM 

Dnr. KS/2016:118 
2017-02--09 

Fastighetsenheten bör tillse att övergång till komponentredovisning med därtill 
hörande princip om komponentavskrivning sker så snart som möjligt. Nuvarande 

regelverk har gällt sedan 2014. 
MSB:s kommentar: övergång till komponentredovisning med därtill hörande 
princip om komponentavskrivning sker löpande. 

Fastighetsenheten bör undersöka möjligheten att använda en modul i Hypergene 
vad gäller projektredovisning när detta är aktuellt för olika 

fastigheter/anläggningar. 
MSB:s kommentar: Hypergene är inte anpassat för projektredovisning. Andra 
system för detta bör övervägas. MSB tillstyrker att ett behov för projektstyrning 
finns. Ett sådant system bör anpassas till så stora delar av MSB:S verksamhet som 
möjligt. 

Bilagor 

1. Revisionsrapport Maj 2016, KPMG AB 

Anders Ramqvist 
Fastighetschef 
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TW: 
Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
Kom1mmfullmäktiges presidium 

Revisionsrapport: Styrning och uppföljning av fastighetsinnehav inklusive fri tidsanlägg
ningar 

På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat styrningen 
och uppfflljningen av kommunens fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggningar. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2016. 

Efter genomfflrd granskning bedömer vi att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. 

För att ytterligare utveckla verksamheten lämnar vi följande rekommendationer: 

• Fastighetsenheten bör tillse att samtliga rutiner/processer som har att göra med fastig
hetsunderhåll och det arbete som bedrivs med detta fullständigt dokumenteras. 

• Fastighetsenheten bör tillse att det arbete som pågår med att upprätta aktuella under
hållsplaner fortsätter och slutförs. · 

• Fastighetsenheten bör tillse att övergång till komponentredovisning med därtill 
hörande princip om komponentavskrivning sker så snart som möjligt. Nuvarande 
regelverk har gällt sedan 2014. 

• Fastighetsenheten bör undersöka möjligheten att använda en modul i Hypergene vad 
gäller projektredovisning när detta är aktuellt för olika fastigheter/anläggningar. 

Revisionen beslutade att överlämna rappo1ten till Kommunstyrelsen för yttrande senast 2017-
01-31 och för kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 

För Salems kommuns revisorer 

Håkan Dahlström 
Ordförande 

Bo Selander 
Vice ordjorande 
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1. Sammanfattning 

Salfflls kommun 
Styrning och uppföljning avfastighetsinnehav inkl 

fritidsanläggningar 
Maj 2016 

Vi har av Salems kommuns valda revisorer fått i uppdrag att granska styrningen och uppföljningen 
av kommunens fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggningar. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen vad gäller styrningen och 
uppföljningen av fastighetsinnehavet inkl fritidsanläggningar i huvudsak är tillräcklig. 

För att ytterligare utveckla verksamheten länmar vi följande rekommendationer: 

• Fastighetsenheten bör tillse att samtliga rutiner/processer som bar att göra med 
fastighetsunderhåll och det arbete som bedrivs med detta fullständigt dokumenteras. 

• Fastighetsenheten bör tillse att det arbete som pågår med att upprätta aktuella 
underhållsplaner fortsätter och slutförs. 

• Fastighetsenheten bör tillse att övergång till kornponentredovisning med därtill hörande 
princip om komponentavskrivning sker så snart som möjligt. Nuvarande regelverk har gällt 
sedan 2014. 

• Fastighetsenheten bör undersöka möjligheten att använda en modul i Hypergene vad gäller 
projektredovisning när detta är aktuellt för olika fastigheter/anläggningar. 

C 2016 KPMG AB, a Swadish im!ted Nabillty compeny ond a mombor flrm of the 
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Salems kommun 
Sryrning och 11ppfolj11ing av fastighetsi11nehav inkl 

fritidsanläggningar 
Maj 2016 

2. Bakgrund och syfte 
Fastighetsbeståndet i Salems kommun är enligt fastighetsenheten i det stora hela i ett gott skick, 
dock har en del installationer och delar av byggnader nått sin tekniska livslängd vilket medför ett 
behov av en del större investeringar inom de närmaste åren. 

Arbetet med att utveckla fastighetsbeståndet och fiitidsanläggningamas driftsäkerhet är långsiktigt 
och kräver både investeringar och kontinuerligt underhåll. Syftet med granskningen är att bedöma 
processerna avseende drift- och underhållssäkerhet avseende hela kommunens fastighetsbestånd. 
Tillförlitliga anläggningar är en väsentlig förutsättning för att kommunens olika 
fritidsverksamheter ska fungera. En anledning till störningar kan vara bristande planering av 
underhåll och reparationer. 

3. Revisionsfrågor 
I syftesformuleringen ingår att besvara följande: 

• Styrningen, ledningen och ansvaret beträffande kommunens fastighetsunderhåll är 
ändamålsenligt. 

• Tillräckliga styrdokument finns beträffande fastighetsunderhållet. 

• Kommunen följer styrdokumenten. 

• Statistik avseende tidigare och nuvarande nivåer på fastighetsunderhållet tas fram och 
analyseras. 

• Aktuella underhållsplaner finns. 

• Det finns medel att följa aktuella underhållsplaner. 

• Det görs erforderliga besiktningar avseende underhållsbehov. 

4. Avgränsning 
Granskningen avser kommunens egna verksamhetslokaler och anläggningar. 

5. Metod 
Granslmingen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän i kommunen samt 
genom studier och analys av styrande och stödjande dokument. De personer som intervjuats är 
kommunens fastighetschef samt ekonomen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

© 2016 KPMG AB. a Swedlsh llmile<I Habllily cornpany ande member nrm of 111e 
KPMG nelwork oflnd<>pendent member fums effi~eted wilh KPMG lntemati'"'31 
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6. Projektorganisation 

Salems kommun 
Styrning och uppföljning avfastighetsinnehav inkl 

fritidsanläggningar 
Majl0/6 

Granskningen har genomförts av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor under 
ledning av Monica Rådestad, kundansvarig och certifierad kommunal yrkesrevisor. 

7. Kommunens rutiner - ekonomi och verksamhet 
Ansvaret för styrningen och uppföljningen av fastighetsinnehavet inklusive fritidsanläggningarna 
ligger på fastighetsenheten inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig nämnd är 
det Tekniska utskottet under Kommunstyrelsen. 

Under fastighetschefen finns en administration som består av två tekniska förvaltare, en 
hyresförvaltare samt en projektledare. Det föms vidare en utförardel eller driftenhet som har band 
om driften/skötseln av anläggningarna, felanmälan etc. Driftenheten består av 7 st medarbetare 
såsom koordinator, tekniker, snickare mm. 

Två gånger om året anordnas brukannöten för varje anläggning då både representanter från 
kommunen, förvaltarna och brukarna deltar. Genomgång sker då av "leveransen", rutiner kring 
felanmälan, allmänna frågor samt aktuella frågor/projekt. Brukarna får komma med synpunkter och 
det görs en kartläggning hur nöjd brukaren är. Mötena protokollförs. 

Som helhet görs bedömningen att statusen och skicket på kommunens fastigheter inklusive 
fritidsanläggningar är gott. Det mesta är byggt under 60-, 70- och 80-talen. Det finns dock ett 
kommande underhållsbehov av olika grad och karaktär sett på några års sikt. De viktigaste 
projekten framöver är: 

• Säbyskolan (byggd 1969). Ventilationen behöver åtgärdas, dessutom ska skolköket 
renoveras (lite oklart i nuläget vilken ambitionsnivå man ska välja, beräknad kostnad 
uppgår till ca 22 mnkr). 

• Simhallen (byggd 1969). En del åtgärder har gjorts under årens lopp. En uppgradering 
kommer att göras under 2017, beräknad kostnad är 13,5 mnkr. När uppgraderingen är gjord 
beräknas simhallen ha en återstående livslängd på ytterligare 15 år. 

• Ventilationsprojekt, avser kommunhuset. Budgeten är 15 mnkr och projektet kommer att 
slutföras under 2016. I detta ingår även åtgärder avseende OVK ( obligatorisk 
ventilationskontroll). 

• Ishallen, skicket på denna bedöms som gott. Man har löpande arbetat med drifts- och 
skötselkontroller. En stor och viktig faktor är energieffektivisering där effekter från tidigare 
år börjar plana ut. Totalt har kommunen budgeterat energieffektiviseringsåtgärder på 1,8 
mnkr för 2016. Ishallen är ett av de objekt som kommer att utredas inför investering vad 
gäller energieffekti viseringsåtgärder. 

• Utbyggnad av förskolan Södra Hallsta under 2017, utökning från två st till fem st 
avdelningar. Kostnaden är beräknad till 50 mnkr. 

e 2016 KPMG AB. a Swedlsh imlted &abllity CO!Tl>any ands member firm of lhe 
KPMG netW011< ol independent member firms sfflnsted wilh KPMG lntemalionJl 
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• Skogsängsgårdens förskola kommer att byggas om för 3,5 mnkr under 20 I 7 . 

• Toredalsgårdens förskola kommer att byggas om för 3,5 mnkr under 2017. 

Årligen genomför två st tekniska förvaltare en inventering av fastighetsinnehavet genom en okulär 
besiktning för att bedöma status och skick. Resultatet av denna okulära besiktning kan ligga som 
grund för kommande investerings-/underhållsprojekt. 

Under åren 2008-2009 erhö11 Salems kommun bidrag från Energimyndigheten för att arbeta med 
energieffektiva lösningar och investeringar i sina anläggningar. Kommunens nettokostnad för detta 
arbete var ca 48 mnkr. 

Utifrån de av kommunfullmäktige i Salems kommun fastställda övergripande målen finns ett mål 
inom området som gäller för Kommunstyrelsens tekniska utskott och det är: 

"Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) 
ska öka i värde. " 

En för det Tekniska utskottet gällande indikator kopplat till målet ovan är att: 

"Det genomsnittliga fastighetsunderhållet av lwmmunens fastigheter ska 
uppgå till minst 75 kr/kvm, drift och reinvestering sammanslaget." 

Ovanstående indikator uppfylls i samband med granskningstillfället. Målet har för övrigt nåtts de 
senaste åren. Under 2008 och 2009 låg man dock under detta belopp. 

En målsättning är dessutom att de samlade investeringarna ska rymmas inom den beslutade 
låneskulden per invånare. Det finns ett tak på 19 589 kr per invånare för den nu aktuella 
planperioden 2016-2018. Vad gäller detta mål ligger man förnärvaran~e på 15 785 kr per år . 

Målen följs upp i samband med årsredovisning och i möjligaste mån även i samband med 
delårsbokslutet per den siste juli. 

Jämförelse görs med de övriga kommunerna i Stockholms län avseende olika områden kring 
förvaltningen av anläggningarna. Via SKLs verktyg KO LADA kan man göra olika j ämförelser etc. 
Vartannat år hålls en konferens som är gemensam för Södertömskommunerna. Man går då igenom 
olika former av statistik och nyckeltal för olika anläggningar i jämförelsesyfte. Bl a behandlas 
frågor kring energi. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in till dessa konferenser tillsammans 
med ledande tjänstemän, ekonomer/controllers etc. 

Vad gäller underhåll av anläggningarna skiljs det på tre olika typer av underhåll: 

• Löpande/planerat underhåll 

@ 2016 KPMG AB. a Svtedlsh Umlled IIBilllltyccmpany an<! a mernber flrm ofthe 
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• Avhjälpande/akut underhåll 

• Underhåll i samband med att investering görs (värdehöjande åtgärder vs värdebevarande 
åtgärder) 

I de sistnämnda fallet gäller att särskilt äskande sker och det kan då både röra sig om direkta 
investeringar men även kostnader för underhåll/renovering eller motsvarande som hör till 
investeringen. Det finns alltid prioriteringar vad gäller nivån på underhållet men som helhet görs 
en bedömning att anläggningarna är i gott skick. 

De kriterier som gäller för att något ska aktiveras, d v s bokföras som anläggningstillgång är 
följande: 

• Ska avse stadigvarande bruk 

• Den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år 

• Beloppet ska uppgå till minst ca ett prisbasbelopp, dvs 44 300 kr för år 2016 

Sedan år 2014 gäller principen om komponentredovisning med därtill hörande 
komponentavskrivning. Salems kommun har kommit rätt långt med detta och arbetet kommer att 
slutföras under 2016. 

För närvarande pågår ett arbete med att uppdatera de underhållsplaner som finns för 
anläggningarna, d v s de olika fastigheterna och fritidsanläggningama. Detta arbete ska vara 
färdigställt under 2018, man har börjat med de högst prioriterade fastigheterna. 

Det fastighetssystem som används heter Pondus. I detta system finns uppgifter om varje fastighet. 
Här dokumenteras också bl a felanmälan, incidentrapportering, åtgärdsprogram i fonn av 
felhjälpande underhåll m m. Det framgår även information kring ronderingar, besiktningar och 
tillsyn. Då felanmälan sker dokumenteras detta i systemet och en arbetsorder skapas. Det är sedan 
koordinatorn på driftenhetens ansvar att tillse att arbetsordern hamnar hos den person som ska 
åtgärda felet. På kommunens hemsida finns information om vart man ska vända sig för felanmälan 
(ringa, maila eller registrera på nätet). Det finns även en jourentreprenör som alltid är i tjänst. 

Rutinbeskrivningar finns till viss del i Pondus. Kommunen använder dessutom ett system som heter 
Hypergene sedan 2012 för gränssnittet beslutsstöd och planering. I samband med intervjuerna 
framkom att det finns ett önskemål om att framöver kunna sköta projelctbanteringen i Hypergene. 

8. Genomgång av revisionsfrågor 
Nedan följer en genomgång av de revisionsfrågor som var aktuella i samband med granskningen 
och vilken bedömning som görs av dem: 

• Styrningen, ledningen och ansvaret beträffande kommunens fastighetsunderhåll är 
ändamålsenligt. Uppfyllt. Beskrivning av hur styrning och ledning sker samt hur ansvaret 

C> 2016 l<PMG AB,• Swedlsh ~miled fiablfily company ande member finn al !ho 
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är organiserat har beskrivits i avsnitt 7. Som helhet gör vi bedömningen att frågorna kring 
fastighetsunderhåll hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

• Tillräckliga styrdokument finns beträffande fastighetsunderhållet. Delvis uppfyllt. Vissa 
styrdokument finns i programmet Pondus, ytterligare styrdokument utgörs av t ex 
budgetförutsättningar och ekonomistyrregler. Vi bedömer dock att det finns ett behov av 
att fullständigt dokumentera de rutiner/processer som finns inom fastighetsenheten och 
som rör fastighetsunderhållssidan. 

• Kommunen följer styrdokumenten. Uppfyllt. De styrdokument som finns i nuläget roljs av 
fastighetsenheten, men som beskrivits ovan gör vi bedömningen att ytterligare 
styrdokument ska tas fram och att befintliga styrdokument ska utvecklas. 

• Statistik avseende tidigare och nuvarande nivåer på fastighetsunderhållet tas fram och 
analyseras. Uppfyllt. Fastighetsenheten arbetar löpande med olika uppföljningar vad gäller 
fastighetsunderhållet. Jämicirelse sker med tidigare år, det finns ju även ett specifikt mål 
som rör fastighetsunderhållet. En jämförelse sker också med andra kommuner i Stockholms 
län, både via KOLADA samt även via de gemensamma konferenser som anordnas. 

• Aktuella underhållsplaner finns. Delvis uppfyllt. Aktuella underhållsplaner finns till viss 
del. Ett arbete pågår med att upprätta sådana. Arbetet beräknas vara avslutat 2018. 

• Det finns medel att följa aktuella underhållsplaner. Uppfyllt. I samband med granskningen 
har framgått att när det gäller underhåll av anläggningar är det alltid fråga om prioriteringar. 
Som helhet gör dock fastighetsenheten bedömningen att det har funnits tillräckligt med 
budgeterade medel vad gäller underhåll för att bibehålla anläggningarnas värde. 

• Det görs erforderliga besiktningar avseende underhållsbehov. Uppfyllt. En besiktning sker 
en gång om året i o m att tjänstemän på fastighetsenheten åker ut och gör en 
genomgång/inventering. En viktig del i detta är den okulära besiktningen. 

9. Bedömning och rekommendationer 
Efter genomiörd granskning bedömer vi att den interna kontrollen vad gäller styrningen och 
uppföljningen av fastighetsinnehavet inkl fritidsanläggningar i huvudsak är tillräcklig. 

För att ytterligare utveckla verksamheten lämnar vi följande rekommendationer: 

• Fastighetsenheten bör tillse att samtliga rutiner/processer som har att göra med 
fastighetsunderhåll och det arbete som bedrivs med detta fullständigt dokumenteras. 

• Fastighetsenheten bör tillse att det arbete som pågår med att upprätta aktuella 
underhållsplaner fortsätter och slutförs. 

• Fastighetsenheten bör tillse att övergång till komponentredovisning med därtill hörande 
princip om komponentavskrivning sker så snart som möjligt. Nuvarande regelverk har gällt 
sedan 2014. 
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• Fastighetsenheten bör undersöka möjligheten att använda en modul i Hypergene vad gäller 
projektredovisning när detta är aktuellt för olika fastigheter/anläggningar. 

KPMG, dag som ovan 

Anders Petersson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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