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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:331 - 045

SYVAB - Nya styrdokument samt utökat borgensåtagande

Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Telge AB äger tillsammans med 
Stockholm Vatten AB samtliga aktier i Sydvästra stockholmsregionens va-aktiebolags 
(SYVAB). SYVAB driver utifrån en självkostnadsprincip för ägarnas räkning ett gemensamt 
reningsverk för avloppsvatten med tillhörande tunnel- och ledningssystem samt 
pumpstationer vid Himmerfjärden nedströms Skanssundet ("Himmerfjärdsverket"). 
Stockholm Vatten avleder idag avloppsvatten från Stockholms stad ("Eolshälls-volymerna") 
och avloppsvatten från Huddinge kommun (”Huddingevolymerna").

Stockholm Vatten har fattat beslut om nedläggning av sitt reningsverk i Bromma, byggnation 
av en ny avloppstunnel från Bromma till Henriksdal samt utbyggnad av kapaciteten i 
Henriksdals reningsverk för att ta hand om Eolshällsvolymerna. Med anledning av detta 
kommer nyttjandet av Himmerfjärdsverket att minska motsvarande Eolshällsvolymerna. Som 
en följd av beslutet har Stockholm Vatten även sagt upp gällande anslutningsavtal till 
Himmerfjärdsverket. Uppsägningen har - efter ett par tidsjusteringar av Stockholm Vatten - 
beräknats att gälla senast per 2025-12-31.

Himmerfjärdsverket är i behov av investeringar i ny teknik. För att klara av myndigheternas 
uppsatta gränsvärden planerar SYVAB att genomföra en omfattande investering i tre steg. 
Måldatum för drifttagande för det sista och mest omfattande steget (NKH03) utgör för 
närvarande 2025-12-31, det vill säga samma datum som planerats för Stockholm Vattens 
minskade nyttjande. Investeringsbehovet uppgår i steg 1, kalkylerat till 2014 års prisnivåer, 
till ca 1 181 miljoner kronor, inkl riskpåslag ca 10%. I steg 2 kommer de marknadsmässiga 
utfallet kräva kompletterande upplåning och borgens- täckning. I ett så långt projekt finns 
osäkerhet i inflationstakt, räntenivåer och upphandlingsutfall. Utfallsintervall i steg två 
beräknas vara mellan 180 - 360 miljoner kronor.

Salems kommun har för närvarande ett totalt borgensåtagande för SYVAB om 19,1 mnkr. 
Efter fullständigt genomförd investering beräknas kommunens borgensförbindelse uppgå till 
ca 87-96 mnkr.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 maj 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra 
stockholmsregionens va-aktiebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 96 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsen beslut för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen principinriktning för framtagande och 
godkännande av ägarnas och bolagets styrdokument med avseende på ny fördelning av 
ägarandel och ägarrepresentation i styrelsen.
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 Kommunstyrelseförvaltningen  
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 
 

 
 SYVAB - nya styrdokument samt utökat borgensåtagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra 
stockholmsregionens va-aktiebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 96 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunstyrelsen beslut för egen del 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen principinriktning för framtagande 
och godkännande av ägarnas och bolagets styrdokument med avseende på: 

1. Ny fördelning av ägarandel 
2. Ägarrepresentation i styrelsen 

Ärendet 

Bakgrund 
Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Telge AB äger tillsammans 
med Stockholm Vatten AB samtliga aktier i SYVAB. 

SYVAB driver utifrån en självkostnadsprincip för ägarnas räkning ett gemensamt 
reningsverk för avloppsvatten med tillhörande tunnel- och ledningssystem samt 
pumpstationer vid Himmerfjärden nedströms Skanssundet ("Himmerfjärdsverket"). 
Stockholm Vatten avleder idag avloppsvatten från Stockholms stad 
("Eolshälls-volymerna") och avloppsvatten från Huddinge kommun 
(”Huddingevolymerna").  
Stockholm Vatten har fattat beslut om nedläggning av sitt reningsverk i Bromma, 
byggnation av en ny avloppstunnel från Bromma till Henriksdal samt utbyggnad av 
kapaciteten i Henriksdals reningsverk för att ta hand om Eolshällsvolymerna. Med 
anledning av detta kommer nyttjandet av Himmerfjärdsverket att minska motsvarande 
Eolshällsvolymerna. Som en följd av beslutet har Stockholm Vatten även sagt upp 
gällande anslutningsavtal till Himmerfjärdsverket. Uppsägningen har - efter ett par 
tidsjusteringar av Stockholm Vatten - beräknats att gälla senast per 2025-12-31. 

Himmerfjärdsverket är i behov av investeringar i ny teknik. För att klara av 
myndigheternas uppsatta gränsvärden planerar SYVAB att genomföra en omfattande 
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investering i tre steg. Måldatum för drifttagande för det sista och mest omfattande 
steget (NKH03) utgör för närvarande 2025-12-31, d.v.s. samma datum som planerats för 
Stockholm Vattens minskade nyttjande .Investeringsbehovet uppgår i steg 1, kalkylerat 
till 2014 års prisnivåer, till ca 1 181 miljoner kronor, inkl riskpåslag ca 10%.  

I steg 2 kommer de marknadsmässiga utfallet kräva kompletterande upplåning och 
borgens- täckning. I ett så långt projekt finns osäkerhet i inflationstakt, räntenivåer och 
upphandlingsutfall. Utfallsintervall i steg två beräknas vara mellan 180 - 360 miljoner 
kronor. 

Nuläge 

Då det långsiktiga nyttjandet av bolagets anläggning förändras samtidigt som bolaget går 
in i omfattande investeringar behöver såväl styrdokument som framtida finansiering av 
investeringen ses över. 

Styrdokument 

Ägarna har initierat framtagande av nya styrdokument med tillhörande handlingar i form 
av bl.a : 

● aktieägaravtal 
● ägardirektiv 
● bolagsordning 
● avtal mellan Stockholm Vatten och syvab avseende återköp av del av 

Eolshällsanläggningen 
● dokument reglerande borgensansvar för finansiering utifrån ägarekommunernas 

nyttjandegrad av bolagets anläggningar 
● m.fl. 

Bärande principer i styrdokumenten är att: 1)  den ägarandel Stockholm Vatten släpper i 
och med minskat nyttjande fördelas lika på samtliga delägare (fördelning enligt bild 1 
nedan) samt att ägare med nyttjandeandel överstigande 20% av totalt nyttjande erhåller 
två ordinarie platser i bolagets styrelse, emedan de ägare som har nyttjandeandel 
understigande 20% erhåller en ordinarie plats i bolagets styrelse. 

Bild 1 - fördelning av ägarandel 

 

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2018-05-12 
Dnr KS/2017:331 

3 av 4 
 

För Salems kommuns vidkommande innebär detta, då vår nyttjandegrad understiger 
20%, att kommunen erhåller (genom förvärv) samma antal aktier och röstandel som 
övriga större ägarkommuner - men, likartat Nykvarn, erhåller en styrelserepresentation 
som till antalet är mer begränsat än för kommuner med hög andel nyttjande av bolagets 
anläggningar. Den arbetsgrupp som för ägarekommunernas räkning arbetat med 
framtagandet av de nya styrdokumentet föreslår detta som en rimlig avvägning i 
inflytande jämfört med i ena sidan tidigare ordning, men å andra sidan nyttjandegrad och 
med det förbunden ekonomisk insats och risktagande. 

Kommunstyrelseförvaltningen finner avvägningen rimlig och föreslår att 
kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna dessa principer inför slutlig utformning 
av styrdokumenten.  

Finansiering och borgensåtagande 

Bolagets investering kommer att finansieras genom upplåning. För upplåningen är 
planerat att ägarekommunerna ställer säkerhet i form av borgensåtagande. Fördelningen 
av borgensåtagandet baseras på kommunernas nyttjandegrad av bolagets anläggningar. 
För Salems kommuns del motsvarar det ca 5% av det totala åtagandet. Beloppsmässigt 
blir fördelningen mellan ägarekommunerna enligt nedan (bild 2-3), vilket i steg ett för 
Salems kommuns del blir 59 mnkr och i steg två av investeringen ytterligare 9-18 mnkr 
(beroende på slutlig storlek på investeringen.  

Salems kommun har för närvarande ett totalt borgensåtagande för Syvab om 19,1 mnkr. 
Efter fullständigt genomförd investering beräknas alltså kommunens borgensförbindelse 
uppgå till ca 87-96 mnkr. 

Baserat på att: 

● finansieringen avser investeringar i anläggningstillgångar 
● bolagets grund bygger  långsiktigt ägande med tillhörande möjlighet till insyn för 

ägarekommunerna  
● bolagets huvudsakliga  intäktssida bygger på  nyttjande med tillhörande avgifter 

från ägarekommunerna 

bedömer kommunstyrelseförvaltningen att ett borgensåtagande i nämnd storleksordning 
inte utgör en reellt omfattande risk om än betydande till sitt belopp. 
Kommustyrelseförvaltningen rekommenderar därför att kommunen beslutar att 
kommunen går i borgen såsom för egen skuld för nämnda borgensbelopp, dvs upp till 91 
mnkr. 
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Bild 2 - steg 1 i borgensåtagande

 

Bild 3 - steg 2 i borgensåtagande 

 

Finansiering 
I all huvudsak handlar frågan om ett utökat borgensåtagande. Detta medför ingen omedelbar 
ekonomisk konsekvens som genererar ett finansieringsbehov. I förlängningen kommer dock 
Stockholm Vattens minskade ägarandel och dess omfördelning att innebära att Salems kommun 
kommer att förvärva ytterligare fem aktier i bolaget. Priset är idag inte fastställt men kommer att 
bygga på en av revisorer genomförd beräkning av bolagets substansvärde. 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Bilagor: 
Bilaga 1 - Syvabs hemställan om borgen 
Bilaga 2 - Utkast till aktieägaravtal (kommer att bearbetas ytterligare) 
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KS § XX KS/2018:5 - 000

Information om mottagande av nyanlända

Kommunen har sedan införandet av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning (bosättningslagen) tagit emot 56 anvisade 2016 och 48 anvisade varav 
12 kvot 2017. Under 2018 kommer Salems kommun att ta emot 41 anvisade, till dagens datum 
har 25 anvisade varav 10 kvotflyktingar kommit till kommunen.

Enligt överenskommelse med Migrationsverket ska Salems kommun årligen ta emot ett visst 
antal flyktingar för permanent bosättning i kommunen. Salems kommun har löst 
boendesituationen för mottagande av nyanlända under 2017 och 2018 genom att uppföra 24 
lägenheter i paviljonger/moduler, inköp av några bostadsrätter för uthyrning i andra hand 
samt 1 lägenhet som kommunen hyr av bostadsbolaget Akelius.  Kommunen blockförhyr 
även 10 ettor av en privat fastighetsägare. Kommunen har av samma privata fastighetsägare 
under 2016 och 2017 fått hyra lägenheter, som har erbjudits nyanlända som kommunen har 
tagit emot .under 2016 och 2017. 

I dagsläget disponerar kommunen 42 bostäder för nyanlända och samtliga är vid ingången av 
2019 bebodda. Nyanlända flyktingar får etableringskontrakt som sträcker sig under 
etableringsperioden i två år med möjlighet till förlängning med ett år. I tjänsteskrivelsen 
“Bedömning av bostadsbehovet för nyanlända flyktingar” beskrivs prognosen för tillgängliga 
bostäder.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelser daterade den 4 maj samt den 7 maj 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om nyanlända.

______________________

Sändlista
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KS § XX KS/2018:185 - 800

Begäran om tilläggsanslag - Dokumentera Salems kommuns 
förändring och utbyggnad

Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S) har väckt motionen "Dokumentera Salems
kommuns förändring och utbyggnad". Motionen har behandlats i kultur- och
fritidsnämnden och bifölls av kommunfullmäktige den 14 december 2017, med 
kompletteringen att dokumentationen påbörjas och att kultur- och fritidsnämnden inte 
binder sig till vilka media som används.

Då behandlingen av ärendet sammanföll med beredningen av budgeten för 2018 har 
finansieringen tagits med i budgetberedningen. Budgeten, inklusive motionens förslag till 
finansiering, behandlades
vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 och beslutades på
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 15 mars 2018 § 19 
och beslutade att anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag till projekt för att 
dokumentera kommunens utveckling enligt tjänsteskrivelse daterat den 7 mars 2018. 
Nämnden beslutade även att äska medel för genomförande med 150 tkr för 2018 och 150 tkr 
för 2019. Medel för 2019 föreslås hanteras i samband med budget 2019.  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att 150 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande avsätts 
för projektet att dokumentera Salems kommuns förändring och utbyggnad för 2018. 

______________________

Sändlista
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 Dokumentera Salems kommuns förändring och utbyggnad 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antal Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
projekt för att dokumentera kommunens utveckling. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar äska medel för genomförande med 150 tkr 
för 2018 och 150 tkr för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S) har väckt motionen "Dokumentera Salems 
kommuns förändring och utbyggnad". Motionen har behandlats i Kultur- och 
fritidsnämnden och antogs av kommunfullmäktige 2018-12-14, med följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen "Dokumentera Salems kommuns förändring och 
utbyggnad" av Tommy Eklund (S).  

2. Kommunfullmäktige beslutar att dokumentationen påbörjas och att kultur- och 
fritidsnämnden inte binder sig till vilka media som används.  

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden  beslutade att bifalla motionen. Då behandlingen av ärendet 
sammanföll med beredningen av budgeten för 2018 har finansieringen tagits med i 
budgetberedningen. Budgeten, inklusive motionens förslag till finansiering, behandlades 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 och beslutades på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november.  

Motionen hanterar att kommunen behöver dokumentera utvecklingen fram till idag. T o 
m 1980 talet finns åtskilligt material i både Salems hembygdsförenings arkiv och i div 
publikationer och filmer ex Salemsboken och filmen “Salem - en småhusstad”. Men från 
1980-talets mitt och fram till idag finns ej lika mycket material att tillgå.  Kultur- och 
fritidsförvaltningen har  med Kommunstyrelseförvaltningens informationsansvarige tagit 
fram förslag på hur arbetet med att genomföra motionen samt förslag till finansiering. 

Under hösten 2018 påbörjas dokumentationen med ett upprop till och en samverkan 
med allmänheten efter bilder, filmer mm för att visas Rönninge, Salem och Söderbys 
förändring. Här kan vi inrikta framställningen att få material från 1980-talet och framåt. 
Genom att vara interaktiv med allmänheten via sociala medier, hemsida mm kan vi få 
åtskilligt spännande material som annars ej finns tillgängligt i kommunens arkiv. Förslaget 
är att under hösten 2018 påbörjas insamlingen och under 2019 slutförs den och 
presenteras i en idag ej bestämd form. Därefter fortsätter dokumentationen under 
kommande år först och främst till Salems Centrum eller annan större förändring av 
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kommunen är slutförd. På så sätt kan vi knyta både nya medier, nya inlämnade förslag, ex
arbeta med en webbkamera som gör en daglig dokumentation av förändringen av t ex 
Salems C.  

Kultur- och fritidsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen har ej resurser att 
själva hantera detta material och presentera det för allmänheten. Dessutom ta in egen 
fotograf som återkommande dokumenterar utvecklingen. Syftet är att få ett 
tidsdokument från 1980-talet och framåt. 

En budget för projektet skulle kunna se ut som följande: 

2018 - 150 tkr - start, kommunikation och insamling, fotodokumentation med extern 
konsult 

2019 -150 tkr - sammanställning, fortsatt insamling, fotodokumentation, presentation 
med extern konsult 

2020 - uppföljning, fotodokumentation med extern konsult, ej budgeterad 

2021 - uppföljning, fotodokumentation med extern konsult,  ej budgeterad 

2022 - uppföljning, fotodokumentation med extern konsult  ej budgeterad 

Finansiering 

Budget för projektet med att dokumentera kommunens historia har behandlats i 
samband med budget för 2018 och behandlats positivt. Någon budgetpost för 
dokumentationen finns ej varför Kultur- och fritidsnämnden bör äska om medel för detta. 

 
 
 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
 

 
 Bilagor 

Kommunfullmäktige, beslut 2017-12-14, “Dokumentera Salem förändring och utbyggnad” 

Delges 
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KS § XX KS/2018:71 - 430

Svar på remiss - Förslag till handlingsplan för grön 
infrastruktur i Stockholms län

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram en regional handlingsplan för Grön 
infrastruktur. Remissen “Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län” 
skickas nu ut till berörda kommuner för synpunkter senast den 15 maj, men kommunen har 
beviljats förlängning till den 1 juni.

Kommunstyrelseförvaltningen ser generellt att handlingsplanen skulle vinna på ytterligare en 
korrekturläsning för att förbättra svenskan samt ta bort en hel del upprepningar. En 
inledande sammanfattning hade också varit till hjälp, även om den uppdateras efter 
remissrundan. Likaså hade en ordlista med “översättning” av facktermer och förkortningar 
underlättat läsningen. Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av utkastet till 
handlingsplan, men särskilt på åtgärdsdelen (C).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 3 maj 2018 samt i ordförandeförslag daterat 
den 14 maj 2018. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen framhåller ordförandeförslaget som Salems kommuns remissvar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-

05-03 inkluderas i kommunens remissvar.

______________________

Sändlista
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 Ordförandeförslag - Grön infrastruktur 

Detta är 260 sidor tung remiss som är mycket svår att tillgodogöra sig för politiker. 
Den synes snarare vara tillägnad tjänstemän som arbetar inom området. 
Omfattningen på denna typ av styrdokument innebär en stor risk för att läsarna 
tappar sammanhang och beskrivningarna förlorar i skärpa. 

Salems kommun upplever att RUFS ett tillräckligt styrmedel när det gäller att 
skapa helhetssyn och balans på den fysiska utvecklingen i länet. “Grön 
infrastruktur” är en vällovlig ambition, men man kan konstatera att delar av 
miljöbalken och mängden riksintressen ofta hindrar boende- och social utveckling. 
Då riskerar istället själva angreppssättet med denna typ av styrdokument att 
snarare skapa obalans i samhällsutvecklingen till nackdel för bostadsbyggande 
och social utveckling.  

Det är oklart hur balansen ser ut mellan de krav som “Grön infrastruktur” kan 
medföra och de rättigheter som ägandet av markområden för med sig. 
Äganderättens implikationer måste kartläggas tydligare och beaktas noggrannare. 

I kapitel 21 anges att det framtida arbetet med “Grön infrastruktur” kommer att 
kräva mer resurser. Några kostnadsuppskattningar anges dock inte. För det första 
är det tveksamt att något politikområde idag kan kräva mer resurser, när den 
demografiska utveckling med fler äldre med automatik medför sådan 
kostnadsutveckling. För det andra måste kostnadsbedömningar göras innan 
arbetet förs vidare. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen framhåller ordförandeförslaget som Salems kommuns 
remissvar. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2018-05-03 inkluderas i kommunens remissvar. 

 
 
 
 
 Lennart Kalderén (M) 

Kommunstyrelsens ordförande  
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Remissvar Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i 

Stockholms län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2018-05-03 som sitt svar på remissen 
“Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län”. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram en regional handlingsplan för Grön 
infrastruktur. Remissen “Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län” 
skickas nu ut till berörda kommuner för synpunkter senast den 15 maj, men kommunen 
har beviljats förlängning till den 1 juni. Planen är att kommunstyrelsens arbetsutskott 
behandlar remissvaret den 14 maj och att kommunstyrelsen beslutar remissvaret den 28 
maj. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser generellt att handlingsplanen skulle vinna på 
ytterligare en korrekturläsning för att förbättra svenskan samt ta bort en hel del 
upprepningar. En inledande sammanfattning hade också varit till hjälp, även om den 
uppdateras efter remissrundan. Likaså hade en ordlista med “översättning” av 
facktermer och förkortningar underlättat läsningen. Länsstyrelsen välkomnar synpunkter 
på alla delar av utkastet till handlingsplan, men särskilt på åtgärdsdelen (C).  

Del C Urval, prioritering och mål för regionala insatsområden 
Den inledande beskrivningen av dispositionen är tydlig och underlättar. Uppdelningen i 
insatsområden är tydlig och det är också bra att även befintliga åtgärder redovisas, det är 
viktigt att befintliga och föreslagna åtgärder så småningom synkas ihop i en 
handlingsplan så att inte genomförandet blir splittrat. 

Beträffande insatsområdet Klimatanpassning saknas ett resonemang om att forskarna är 
oense om klimatförändringsprognoserna, dessa framställs som om de var en otvivelaktig 
sanning. Insatsområdet Samordning, samverkan och långsiktighet är särskilt viktigt då det 
är en förutsättning för bättre måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. 

Länsstyrelsen vill särskilt att remissvaret fokuserar på följande frågor:  

1. Är det rätt problemställning som identifierats i beskrivningen av insatsområdet? 
Salems kommun: Ja. 
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2. Saknas något viktigt insatsområde? 
Salems kommun: Utveckling och innovation förtjänar ett eget insatsområde. Hur 
påverkar till exempel omställningen till självkörande elbilar miljön? Vad medför det för 
övriga trafikslag gällande prioritering mellan investeringar? Här behövs betydligt mer 
kunskapsunderlag. 

3. Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett tydligt sätt?  
Salems kommun: Ja, generellt. Men det saknas en tydlig tidsättning av samtliga åtgärder, 
vilken aktör som är huvudansvarig, uppskattad kostnad, vem som betalar och föreslagen 
finansiering. Insatsområdena måste också uppfylla kriterierna för social och ekonomisk 
hållbarhet, annars kan de inte genomföras. Det saknas också en tydlig prioritering dels 
mellan insatsområdena, dels mellan åtgärderna inom varje insatsområde och totalt. 

4. Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller bör något strykas/ändras? 
Salems kommun: Ja, de är relevanta, men se under fråga 2 beträffande Utveckling och 
innovation. 

5. Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs är det troligt att föreslagna aktörer 
kan/vill genomföra dem de närmaste åren? Inom nuvarande resurser, eller krävs 
extra resurser? 

Salems kommun: Det är svårt att svara på utan de kompletteringar som efterfrågas under 
fråga 3.  

Sammanfattningsvis är Salems kommun positiv till framtagandet av en handlingsplan för 
grön infrastruktur i länet. 

Ärendet 
Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram en regional handlingsplan för Grön 
infrastruktur, ett begrepp som ska fånga in alla aspekter av hur landskapets sammanhang 
påverkar möjligheterna att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i vatten och
på land. Handlingsplanen berör alltså allt från planfrågor till markanvändning och 
naturvård. Planen ska vara klar den 1 oktober 2018. 

Handlingsplanen har den gröna infrastrukturen i fokus. Förståelse för att landskapet med 
olika komponenter och funktioner som bebyggelse, infrastruktur och olika sorters natur 
fungerar som en helhet är nyckeln till en hållbar användning av mark och vatten. Det är 
även en förutsättning för en hållbar regional utveckling. 

Det finns mycket nära kopplingar till arbetet med regional grönstruktur i den regionala 
utvecklingsplaneringen och framtagandet av RUFS 2050 som pågått i många år. 
Handlingsplanen ska även beskriva behovet av insatser och åtgärder utanför RUFS 
fokusområden. Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av utkastet till 
handlingsplan, men särskilt på åtgärdsdelen (C).  

Länsstyrelsen vill särskilt att remissvaret fokuserar följande frågor:  
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1. Är det rätt problemställning som identifierats i beskrivningen av insatsområdet? 
2. Saknas något viktigt insatsområde? 
3. Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett tydligt sätt? 
4. Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller bör något strykas/ändras? 
5. Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs är det troligt att föreslagna aktörer 

kan/vill genomföra dem de närmaste åren? Inom nuvarande resurser, eller krävs 
extra resurser? 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen ser generellt att handlingsplanen skulle vinna på 
ytterligare en korrekturläsning för att förbättra svenskan samt ta bort en hel del 
upprepningar till exempel det första stycket under varje Beskrivning/motivering till 
åtgärdsförslag. En inledande sammanfattning hade också varit till hjälp, även om den 
uppdateras efter remissrundan. Likaså hade en ordlista med “översättning” av 
facktermer och förkortningar underlättat läsningen, se till exempel sidan 218 där orden 
limniska, hydromorfologi, NNH och konnektivitet förekommer. 

Del A Bakgrund och sammanhang 
Delen är bra, kortfattad och redig, och det är en fördel att grön infrastruktur beskrivs i 
sammanhanget planering och prövning. 

Del B Nulägesbeskrivning  
Delen är i och för sig intressant men alltför omfattande med många upprepningar. 
Kartorna är ofta otydbara, några större ortnamn hade ibland hjälpt mycket. Den 
historiska tillbakablicken sträcker sig ofta alldeles för långt tillbaka för att tillföra 
handlingsplanen något. Det saknas också en redovisning av hur och varför 
vattenkvaliteten förbättrats i länet under de senaste 50 åren.  

Del C Urval, prioritering och mål för regionala insatsområden 
Den inledande beskrivningen av dispositionen är tydlig och underlättar, och 
uppdelningen i insatsområden är relevant. Det är också bra att även befintliga åtgärder 
redovisas, det är viktigt att befintliga och föreslagna åtgärder så småningom synkas ihop i 
en handlingsplan så att inte genomförandet blir splittrat. 

Beträffande insatsområdet Klimatanpassning saknas ett resonemang om att forskarna är 
oense om klimatförändringsprognoserna, dessa framställs som om de var en otvivelaktig 
sanning, exempelvis på sidan 64. 

Insatsområdet Samordning, samverkan och långsiktighet är särskilt viktigt då det är en 
förutsättning för bättre måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. 

Länsstyrelsen vill särskilt att remissvaret fokuserar på följande frågor:  

1. Är det rätt problemställning som identifierats i beskrivningen av insatsområdet? 
Salems kommun: Ja. 
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2. Saknas något viktigt insatsområde? 
Salems kommun: Utveckling och innovation förtjänar ett eget insatsområde. Hur 
påverkar till exempel omställningen till självkörande elbilar miljön? Vad medför det för 
övriga trafikslag gällande prioritering mellan investeringar? Här behövs betydligt mer 
kunskapsunderlag. 

3. Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett tydligt sätt?  
Salems kommun: Ja, generellt. Men det saknas en tydlig tidsättning av samtliga åtgärder, 
vilken aktör som är huvudansvarig, uppskattad kostnad, vem som betalar och föreslagen 
finansiering. Insatsområdena måste också uppfylla kriterierna för social och ekonomisk 
hållbarhet, annars kan de inte genomföras. Det saknas också en tydlig prioritering dels 
mellan insatsområdena, dels mellan åtgärderna inom varje insatsområde och totalt. 

4. Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller bör något strykas/ändras? 
Salems kommun: Ja, de är relevanta, men se under fråga 2 beträffande Utveckling och 
innovation. 

5. Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs är det troligt att föreslagna aktörer 
kan/vill genomföra dem de närmaste åren? Inom nuvarande resurser, eller krävs 
extra resurser? 

Salems kommun: Det är svårt att svara på utan de kompletteringar som efterfrågas under 
fråga 3.  

 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 
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2018-02-15 

Beteckning 
106-2131-2015

Enheten för naturvård 
Anna Lindhagen 

Enligt sändlista 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00
Fax 
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

Remiss av utkast till Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Stockholms län 

Härmed skickas ”förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms 
län” till er för yttrande.  

Remissyttranden ska skickas in digitalt, och behöver komma in till 
Länsstyrelsen, miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se senast den 15/5 2018. 
Märk svaret med diarienummer: 106-2131-2015. 

Frågor om texterna, förslagen och uppdraget kan ställas till Anna Lindhagen 
(anna.lindhagen@lansstyrelsen.se) eller Karin Terä (karin.tera@lansstyrelsen.se ). 

Göran Åström 
Miljödirektör 

Bakgrund 

Alla länsstyrelser har sedan 2015 ett regeringsuppdrag om att ta fram en regional 
handlingsplan för Grön infrastruktur.  Grön infrastruktur är ett begrepp som ska 
fånga in alla aspekter av hur landskapets sammanhang påverkar möjligheterna att 
bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i vatten och på land. Handlings-
planen berör alltså allt från planfrågor till markanvändning och naturvård. Planen 
ska vara klar den 1 oktober 2018.  

Varje län ska ta fram en handlingsplan. I Stockholms län finns mycket nära 
kopplingar till arbetet med regional grönstruktur i den regionala utvecklings-
planeringen och framtagandet av RUFS 2050, som pågått i många år.  
Handlingsplanen ska även beskriva behovet av insatser och åtgärder utanför 
RUFS fokusområden.   

mailto:miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se
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Arbetet med att bevara en fungerande grön infrastruktur behöver bygga på många 
aktörers insatser, och därför är det viktigt att förslagen till åtgärder och insatser är 
relevanta och genomförbara. Vi välkomnar därför era tankar och synpunkter på 
planen. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 15 februari till den 15 
maj 2018.  
 
Handlingsplanen består av tre huvuddelar: 
 

- En övergripande inledning (A), som förklarar målsättning, bakgrund, 
koppling till olika åtaganden etc., men också en del om teori och 
resonemang kopplade till arbetet.  
 

- En nulägesbeskrivning (B), som redovisar fysiska förutsättningar, mark-
användning och markanvändningshistorik, befintliga värden för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, samt hot och påverkansfaktorer.  
 

- En åtgärdsdel (C), där förslag till insatsområden och åtgärder för grön 
infrastruktur redovisas.  

Insatsområden är tematiska eller geografiska områden där Länsstyrelsen ser 
särskilt stora behov av åtgärder för att uppnå målen för arbetet med grön 
infrastruktur.  
 
Åtgärderna som beskrivs för varje insatsområde är mer konkreta förslag på vad 
som kan eller ska göras som komplement till redan pågående åtgärder. 
Åtgärdsförslagen är huvudsakligen saker vi kan påverka på regional nivå, men i 
några fall beskrivs även viktiga åtgärder som behöver hanteras på nationell eller 
lokal nivå. För varje åtgärdsförslag beskrivs också lämpliga aktörer för 
åtgärderna. 
 
I åtgärdsdelen beskrivs fem naturtypsindelade insatsområden, samt tre över-
gripande tematiska insatsområden. De naturtypsindelade insatsområdena Hav, 
Sötvatten, Våtmarker, Jordbrukslandskap samt Skog och trädklädda marker 
De tematiska insatsområdena är: Klimatanpassning, Friluftsliv och närnatur samt 
Samverkan, kunskapshöjning och vägledning. 
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Instruktion för yttranden 
 
Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av utkastet till handlingsplan, 
men särskilt på åtgärdsdelen (C). Eftersom det är den som innehåller förslag på 
nya åtaganden för Länsstyrelsen och andra aktörer är det den som kan leda till 
faktiska förändringar.  
För del C ber vi er särskilt att fokusera på följande frågor: beskrivningarna av 
insatsområden och åtgärder, och fundera på följande frågor: 
 
Är det rätt problemställning som identifierats i beskrivningen av 
insatsområdet?  
 
Saknas något viktigt insatsområde? 
 
Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett tydligt sätt? 
 
Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller bör något 
strykas/ändras? 
 
Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs är det troligt att föreslagna 
aktörer kan/vill genomföra dem de närmaste åren? Inom nuvarande 
resurser, eller krävs extra resurser? 
 
När det gäller nulägesbeskrivningen (B), vill vi gärna få in kommentarer om hur 
planeringsunderlag och bakgrundskunskaper för grön infrastruktur bäst ska 
tillgängliggöras så att de kan användas i planering av kommuner och andra 
aktörer.  
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Sändlista: 
Länets kommuner 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, Stockholms läns landsting 
Kommunförbundet Stockholms län, KSL 
Trafikverket Region Stockholm 
Skogsstyrelsen Stockholm/Gotland distrikt 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
LRF, Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen 
Hushållningssällskapet Stockholms län 
Stockholms läns hembygdsförbund 
Stockholms universitet 
Stockholm Resilience Centre 
Beijerinstitutet 
CBM samt Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin 
Sportfiskarna 
Mälarens vattenvårdsförbund 
Svealands kustvattenvårdsförbund 
Fiskefrämjandet Stockholms skärgård 
Stockholms läns fiskarförbund 
Friluftsfrämjandet 
Svenska Turistföreningen 
Skärgårdsstiftelsen 
Statens Fastighetsverk 
Mellanskog 
Sveaskog 
Holmen  
Svenska kyrkan 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:187 - 106

Principer för digital samverkan i Stockholms län

De 16 principer för samverkan som antogs 2010 av alla kommuner i Stockholms län efter 
rekommendation av Storsthlms styrelse har nu uppdaterats. I principerna redovisar 
kommunerna och SLL sin gemensamma syn på vad som utgör grunden för säker och effektiv 
digital kommunikation i Stockholms län.

Den nya versionen av principer blir utgångspunkten i samverkan mellan länets kommuner 
och SLL inför SLL:s upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö. Allt för att möjliggöra 
en sömlös vård och omsorg. 

Principerna har i uppdateringen delats in i grundprinciper och arkitekturprinciper. 
Grundprincipernas syfte är att vara långsiktigt vägledande för tjänstemän och chefer. 
Arkitekturprincipernas syfte är att vara en hjälp vid upphandling och vidareutveckling av IT-
stöd i syfte att främja digital samverkan och informationsdelning på ett säkert sätt.

Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar kommunstyrelsen att fastställa Principer för 
digital samverkan i Stockholms län och att beakta principerna vid upphandling, ny- och 
vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar “Principer för digital samverkan i Stockholms län”. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linnea Edström 
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 
 

Rekommendation från Storsthlm om principer för digital 
samverkan i Stockholms län 
 
<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar “Principer för digital samverkan i Stockholms län”.  
 
Sammanfattning av ärendet 
De 16 principer för samverkan som antogs 2010 av alla kommuner i Stockholms län efter 
rekommendation av Storsthlms styrelse har nu uppdaterats. I principerna redovisar 
kommunerna och SLL sin gemensamma syn på vad som utgör grunden för säker och effektiv 
digital kommunikation i Stockholms län.  

Den nya versionen av principer blir utgångspunkten i samverkan mellan länets kommuner 
och SLL inför SLL:s upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö. Allt för att möjliggöra 
en sömlös vård och omsorg.  

Principerna har i uppdateringen delats in i grundprinciper och arkitekturprinciper. 
Grundprincipernas syfte är att vara långsiktigt vägledande för tjänstemän och chefer. 
Arkitekturprincipernas syfte är att vara en hjälp vid upphandling och vidareutveckling av 
IT-stöd i syfte att främja digital samverkan och informationsdelning på ett säkert sätt. 

Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar kommunstyrelsen att fastställa Principer för 
digital samverkan i Stockholms län och att beakta principerna vid upphandling, ny- och 
vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system. 

Principer för digital samverka  
Principerna har indelats i grund- och arkitekturprinciper för digital samverkan.  

Grundprinciperna är: 
1. Utgå ifrån invånarnas behov 
2. Låt digitala möten ske på användarnas villkor 
3. Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet 
4. Delegerat mandat och ansvar 
5. Låt behov och nytta vara styrande 

Arkitekturprinciperna är:  
1. Säkerställ ledning och styrning av informationssäkerhetsarbetet 
2. Aktivt arbeta med federation och tillit 
3. Tillämpa gemensamma begrepp och informationsstrukturer 
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4. Tillgängliggör information som öppna data 
5. Hämta information vid källan 
6. Använd standarder 
7. Säkerställ digitala tjänsters tillgänglighet 

De områden som är mest prioriterade för digital samverkan i Stockholms län är 
informationsdelning, federation och tillit./BeslutsText> 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande  
Salems kommun har erhållit  rekommendationen gällande Principer för digital samverkan i 
Stockholms län och lämnar följande yttrande: 

Kommunstyrelsens förvaltning, har granskat rekommendationen främst mot bakgrund av 
den verksamhet som bedrivs i kommunens förvaltningar. 

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer de principer som presenteras och anser att de är ett 
steg i rätt riktning gällande det digitala samarbetet mellan länets kommuner och 

Stockholms läns landsting. Det är viktigt att skapa gemensamma grunder för digital 
samverkan som utgår från invånarnas behov och perspektiv. Det är även viktigt att 
principerna sätter ramarna för digital samverkan utan detaljstyrning hur principerna ska 
följas. 

Principerna har indelats så att de vänder sig till beslutsfattare i form av såväl grundprinciper 
som arkitekturprinciper. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför kommunstyrelsen att anta rekommenderade 
principer för digital samverkan i Stockholms län och att beakta dessa vid upphandling, ny- 
och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system. 

Finansiering 
Antagandet av principer för digital samverkan medför inga ytterligare kostnader. 
Principerna tillför inte någon ytterligare kostnad i dagsläget. Vid framtida upphandlingar ska 
dessa krav ställas gemensamt av Stockholms läns kommuner och på så sätt standardisera 
och få ner kostnaderna.  

 

 
 
 

 
  

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Tony Söderlund  
IT-chef/strateg 
 

  
 
 
 
Bilagor 
Rekommendation från Storsthlm om principer för digital samverkan i Stockholms län 
Delges 
Storstockholm 
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1. Inledning 
 

Digital samverkan och utbyte av elektronisk information ger förutsättningar 

att både förenkla och effektivisera för invånaren, brukaren och patienten. 

För att möjliggöra detta har gemensamma principer för informationsutbyte, 

samt hur den ska ske säkert och effektivt, antagits av samtliga kommuner i 

regionen och landstinget. 

  

I stockholmsregionen utgör principerna för samverkan grunden för all 

digital samverkan. Målet är att bygga den tillit som behövs för att 

möjliggöra ett säkert informationsutbyte över internet. 

 

Den första versionen av principer, 16 principer för samverkan, utarbetades 

2009. Där redovisade kommunerna och landstinget sin gemensamma syn 

på vad som utgör grunden för säker och effektiv digital kommunikation. 

Samtidigt etablerades ett arbetssätt där alla parter enades om att ta hänsyn 

till principerna vid kravställning av nya digitala tjänster. Under 2012 

moderniserades principerna för att omfatta all informationshantering.  

 

Under 2017 har en översyn av principerna genomförts. I denna 

bearbetning, Principer för digital samverkan i Stockholms län, har hänsyn 

bland annat tagits till E-delegationens Principer för digital samverkan och 

Sveriges Kommuner och Landstings Handlingsplan 2017–2025: 

Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och 

regioner. Ambitionen är att på sikt enbart tillämpa gemensamma och 

nationella principer. 

 

2. Syfte och målgrupp 
 

Principerna för digital samverkan syftar till att få regional samsyn kring 

digital samverkan, uttrycka vilka som är prioriterade principer i Stockholms 

län och även att underlätta utbyte av information mellan aktörerna vilket 

skapar förutsättningar att både förenkla och effektivisera för både invånare 

och verksamhet.  

 

Principerna har indelats i grund- och arkitekturprinciper för digital 

samverkan. Grundprinciperna vänder sig till högre tjänstemän/chefer och 

arkitekturprinciperna vänder sig till IT-beslutsfattare i kommuner eller 

landstinget. De områden som är mest prioriterade för digital samverkan i 

Stockholms län är informationsdelning, federation och tillit. Våra 

arkitekturprinciper har därför extra tyngdvikt på dessa områden. 
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3. Grundprinciper för digital samverkan 
 

3.1 Utgå ifrån invånarnas behov 
 

Invånarnas behov och perspektiv ska stå i centrum och vara den 

överordnade drivkraften i utvecklingen av gemensamma produkter, tjänster 

och metoder. Detta innebär en digital samverkan som leder till 

organisationsöverskridande kontakter som även kan inkludera privata 

företag. 

 

Motiv: Invånarna ställer allt högre krav på offentligt finansierade 

verksamheter. Invånarna förväntar sig att offentliga och andra aktörer vill 

och kan samverka på ett effektivt sätt. Stockholmregionen är komplex med 

många aktörer, varav en stor andel är privata utförare. Den starka tillväxten 

i regionen och en ökad rörlighet över kommungränserna kräver samverkan 

på ett strukturerat sätt. Samverkande processer och tjänster måste därför 

utvecklas för att möta invånaren i olika kanaler, på dennes villkor och i 

aktuella situationer. 

 

Konsekvens: Aktuella tjänster och processer behöver tydliggöras och 

beskrivas på en nivå så att samverkan möjliggörs. Det innebär i praktiken 

att de samverkande aktörerna måste vara överens om hur invånaren ska 

mötas, vad som startar och avslutar en samverkande process, vilken 

information som ska flöda mellan aktörerna och vilka tjänster som behövs 

för att invånaren ska möta en sammanhållen service. Detta gäller också 

verksamhetsstödjande tjänster som inte direkt påverkar invånare. 

 

3.2 Låt digitala möten ske på användarnas villkor 
 

Användarnas behov ska beaktas när man bestämmer vilka offentliga 

tjänster som ska tillhandahållas och hur detta ska ske. Därför ska 

användarnas behov och krav så långt som möjligt vägleda utformningen 

och utvecklingen av offentliga tjänster. 

 

Motiv: Digitala möten som är anpassade till invånarens behov ger ökad 

tillgänglighet, större enkelhet, bättre effektivitet, högre informationskvalitet 

samt större transparens och delaktighet. Invånarens vardag blir enklare när 

deras processer stöds tvärs över myndighetsgränserna. 

Informationskvaliteten höjs när användarnas initiala registreringar sker 

digitalt, vilket minskar risken för felregistrering och feltolkning av inkomna 

handlingar. 
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Konsekvens:  Det ska finnas alternativa kanaler, både fysiska och digitala, 

för att få tillgång till en tjänst, eftersom användarna kan föredra olika 

kanaler beroende på omständigheterna och sina behov. 

 

3.3 Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet 

och integritet 
 

I sina kontakter med offentliga myndigheter och privata företag måste alla 

kunna lita på att allt sker i en säker och pålitlig miljö och i enlighet med 

gällande bestämmelser, t.ex. förordningen om dataskydd (GDPR) och 

förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS). 

 

Motiv: När offentliga aktörers uppdrag utförs via digitala tjänster ställs krav 

på en mer samverkande utformning, då information från flera aktörer ska 

vidareutnyttjas och förädlas. Detta leder till ett behov av samordning även 

av informationssäkerheten. Samordningen är nödvändig både för att 

effektivisera, öka kvaliteten, skapa interoperabilitet och för att reducera 

kostnader, men är också viktig för att kunna möta invånare och andra 

intressenters förväntan på likvärdig säkerhet och integritet i 

myndigheternas informationshantering. 

 

Konsekvens: Säkerhet och respekt för privatlivet är grundläggande frågor 

vid tillhandahållandet av offentliga tjänster. Kommuner och landsting bör 

se till att de följer principerna om inbyggt integritetsskydd och inbyggd 

säkerhet. Detta för att skydda hela sin infrastruktur samt tillse att 

tjänsterna inte är sårbara för angrepp som kan störa driften, leda till 

datastöld eller dataskador. De måste också tillse att de uppfyller rättsliga 

krav och skyldigheter avseende dataskydd och respekt för privatlivet och 

medger de risker för integriteten som avancerad databehandling och 

dataanalys innebär. Vid informationsutbyte över huvudmannagränser ska 

rättsliga förutsättningar och regelverk beaktas. 

 

3.4 Delegerat mandat och ansvar 
 

EU:s princip för subsidiaritet innebär att beslut ska fattas så nära de 

samverkande parterna som möjligt eller av enskild part om endast en part 

är involverad. 

 

Motiv: För att vi ska kunna samverka behövs en ständig dialog om vad som 

är det egna ansvaret respektive vad som är det gemensamma ansvaret. 
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Konsekvens: Tillse att den egna organisationen upprättar ramar och 

strategier för interoperabilitet och att dessa är i linje med EIF (European 

Interoperability Framework). Utifrån regionala sammanhang och behov 

kan dessa behöva utökas och anpassas. För detta kan olika 

samverkansgrupper behöva etableras av de parter som ska samverka, allt 

från samverkan mellan två parter till federationssamverkan.  

 

3.5 Låt behov och nytta vara styrande 
 

Utveckling och förvaltning av tjänster som inkluderar fler samverkande 

organisationer ska baseras på en så fullständig analys som möjligt. 

Analysen ska omfatta det verkliga behovet och invånarnyttan samt på hur 

verksamhetsnyttor och kostnader fördelar sig mellan deltagande aktörer 

och berörda intressenter. 

 

Motiv: Nyttan måste vara styrande och måste vara tydlig innan en 

gemensam lösning utvecklas. Fördelningen av kostnader och nyttor mellan 

deltagande aktörer är nödvändig att ta fram för att skapa acceptans och 

förståelse för lösningens hela livscykel. Viktigt är att detta primärt inte ska 

ske för att effektivisera organisationens egen handläggning och verksamhet, 

utan för att ge ökad nytta utifrån ett invånarperspektiv. 

 

Konsekvens: Utvärdering av olika lösningars ändamålsenlighet och 

effektivitet måste ske i samverkan och med hänsyn till användarnas behov, 

proportionalitet samt kostnads-och nyttobalans. 

 

4. Arkitekturprinciper för digital samverkan 

4.1 Säkerställ ledning och styrning av 

informationssäkerhetsarbetet 
 

En förutsättning för digital samverkan är att informationen hanteras 

korrekt och säkert så att inte informationssäkerheten i någon av de 

samverkande organisationerna riskeras (en kedja är inte starkare än sin 

svagaste länk). Grundelementet i arbetet med informationssäkerhet är 

ledning och styrning. För att en organisationsledning ska kunna styra 

informationssäkerhetsarbetet så att det motsvarar de behov som 

organisationen och dess samverkande parter har, krävs förutom ledningens 

engagemang, ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). 

Ledningssystemet omfattar bland annat: 

 Policy, riktlinjer och styrdokument 

 Metoder för informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys 



  

 

 
7 (9) 

 PRINCIPER FÖR DIGITAL 

SAMVERKAN 

 

 

 

 

 
 

 

 Process för hantering och uppföljning av inträffade incidenter 

 

Motiv: Syftet med att respektive organisation har ett LIS är att genom 

ledningens delaktighet och engagemang i informationssäkerhetsarbetet 

tillse att informationssäkerheten är på rätt nivå, så att tillit mellan 

samverkande aktörer uppnås. 

 

Konsekvens: Utse minst en person som ansvarar för att införa ett LIS, 

kontinuerligt leda informationssäkerhetsarbetet, och utifrån metoder, 

processer och styrande dokument vidta nödvändiga åtgärder för att 

upprätthålla rätt skyddsnivåer. 

 

4.2 Aktivt arbeta med federation och tillit 
 

För att underlätta digital samverkan mellan flera organisationer bör ett 

aktivt arbete med identitets- och behörighetsfederation bedrivas och 

fastställda tillitsramverk följas. 

 

Motiv: Tilliten grundläggs genom att den enskilde federationsmedlemmen 

uppfyller nödvändiga gemensamma krav. Uppfylls kraven kan 

medlemmarna ha tillit till varandra. Med federation behöver användare 

endast ha en inloggning till samtliga anslutna tjänster. Gemensamma 

tjänster blir lättare att komma åt och användandet ger mindre 

administration, samtidigt som högre säkerhetskrav kan ställas. Dessutom 

blir det enklare för tjänsteleverantörer att ansluta användarorganisationer. 

 

Konsekvens: En identitets- och behörighetsfederation ställer krav på 

federationsmedlemmar. Alla involverade parter/komponenter – 

organisationer, tjänster, processer, användare – ska vara tillitsgranskade 

och godkända. Aktuella standarder ska följas. Information ska 

säkerhetsklassas. Tjänster som ingår ska federationsanpassas och bl.a. ha 

förmåga att konsumera elektroniska identitetsintyg. 

 

4.3 Tillämpa gemensamma  

begrepp och informationsstrukturer 
 

Information som är ändamålsenlig, enhetligt beskriven, strukturerad och 

med bibehållen mening blir möjlig att utbyta. Informationen kan då 

användas för att skapa sammanhållen information, förenkla 

informationssäkerhetsarbete, möjliggöra kunskapsstyrning och utveckling 

av beslutstöd, för uppföljning, jämförelse och som underlag för kvalitet och 

verksamhetsstyrning. 



  

 

 
8 (9) 

 PRINCIPER FÖR DIGITAL 

SAMVERKAN 

 

 

 

 

 
 

 

 

Motiv: Syftet med att strukturera och standardisera information är att 

stödja en effektiv informationsförsörjning och underlätta 

informationsöverföring mellan olika aktörer. Detta behöver göras utifrån 

verksamhetsprocesser, vad olika intressenter behöver kommunicera och 

vilken typ av information de behöver i kommunikationen.  

 

Konsekvens:  

Varje informationsmängd behöver ha följande: ägare, förvaltning, 

affärsregelverk, användningskartläggning och kvalitetsregelverk enligt 

vedertagna masterdataprinciper. För att informationshanteringen ska vara 

effektiv behövs ett livscykelperspektiv både på informationen i sig och på 

dess hantering. När samverkande aktörer har en gemensam beskrivning av 

verksamhetsområdet och dess informationsstrukturer, ökar möjligheterna 

till ett väl fungerande informationsutbyte. 

 

4.4 Tillgängliggör information som öppna data 
 

Information som skapas i den egna verksamheten och som ska användas av 

andra aktörer ska tillgängliggöras på ett enhetligt sätt samt enligt gällande 

regelverk, lagar och förordningar. Ett speciellt område är 

tillgängliggörandet av öppna data, när myndigheternas information ska 

tillgängliggöras för externa parter i så stor omfattning som möjligt, med 

beaktande av sekretess- och integritetsaspekter.  

 

Motiv: För att skapa en effektiv informationshantering vid digital 

samverkan krävs att den information som ska utbytas är tillgänglig, kan 

förstås och hanteras på samma sätt av alla ingående aktörer så att 

tjänsteutveckling och innovation möjliggörs.  

 

Konsekvens:  

Genom att tillgängliggöra information enligt denna princip kan 

informationen i tjänster återanvändas inom eller utanför de egna 

organisationsgränserna, vilket möjliggör nya tillämpningsområden. 

Förutom att data som är publik lätt kan kommas åt och användas av 

regionens kommuner och landsting, ger detta en enhetlighet som 

underlättar utformning av nya och mer effektiva lösningar, vilka kan 

baseras på andras tjänsteutbud. 

4.5 Hämta information vid källan 
 

Huvudprincipen är att alltid hämta information så nära källan som möjligt, 

hos den som producerar och tillhandahåller informationen.  
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Motiv: Genom att hämta information vid källan säkerställs att 

informationen är tillförlitlig och aktuell. 

 

Konsekvens: Ansvar för begrepp och information måste vara utrett och 

klarlagt. Det finns situationer då flera aktörer tillhandahåller samma 

information. Det är då relevant att klargöra vilken aktör som är att anses 

som primär källa. Om informationen behöver uppdateras ska detta göras 

hos den primära källan. 

 

4.6 Använd standarder 
 

Vid informationsutbyte ska i första hand lämpliga standarder användas. 

Om lämpliga standarder saknas ska etablerade branschstandarder eller de 

facto standarder användas. Valet av standard ska vara teknikoberoende så 

att man undviker inlåsningseffekter och begränsar samverkande parters val 

av tekniska plattformar. 

 

Motiv: Standardiserade gränssnitt sänker kostnader och bidrar till ökad 

återanvändning och en öppen marknad.  

 

Konsekvens: Beställare måste följa utvecklingen och ha en löpande 

omvärldsbevakning inom området för att kunna kravställa kring relevanta 

standarder. 

 

4.7 Säkerställ digitala tjänsters tillgänglighet 
 

Säkerställ stabilitet och tillgänglighet för de digitala tjänsterna utifrån de 

samverkande verksamheternas eller invånarens krav och behov. 

 

Motiv: En stabil IT-miljö är en grundförutsättning för att bedriva en säker 

och effektiv verksamhet. I takt med att verksamheterna och invånarna blir 

alltmer beroende av digitala tjänster minskar toleransen för avbrott och 

andra störningar. Samhälls- eller verksamhetskritiska processer ställer krav 

på tillgänglighet och kontinuitet. 

 

Konsekvenser: Graden av tillgänglighet och kontinuitet ska baseras på 

verksamhetens krav i förhållande till kostnad och nytta. Genom att ta fram 

en kontinuitetsstrategi för IT samt återställningsplaner för IT-system 

baserade på verksamhetskrav, kan kraven mötas med en konsekvent och 

strukturerad metod. Vid vidareutnyttjande av digitala tjänster bör kvalitet, 

skalbarhet och tillgänglighet särskilt beaktas. 
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KS § XX KS/2018:36 - 000

Revidering av firmatecknare för Salems kommun 2018

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, med mera. På 
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna 
jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras. Ändringen 
återfinns i punkt 10.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån, 
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse 
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne, 
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av 
följande personer: kommundirektör Mats Bergström eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande 
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för 
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar 
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonom Lena Levin, 
ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom Sonja Moré, ekonom Rosie 
Jidbacken och ekonom Katarina Sjödin att två i förening eller en av dem i förening 
med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ada Muñoz, Marie-Louise 
Olheim, Karin Alm, och Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna 
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden, 
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur 
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro 
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats 
Bergström, socialchef Ulf Lilja, utredare Sandra Momic, utredare Josefin Frisk, 
verksamhetschef Thory Mollberg, verksamhetschef Carina Strandberg, 
verksamhetschef Eva Christensson, enhetschef Emma Nordvall att två i förening eller 
en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber, 
avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel Fall, 
administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester 
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen 
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som 
firmatecknare för kommunen.                

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att 
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Lena Levin, Sonja Moré, Rosie Jidbacken och Asad Khan 
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två i förening eller en av dessa i förening med endera Andrzej Kazmierczak, Karin 
Alm, Ada Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och 
skattedeklarationer.         

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens 
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Anna Siira, Annika Rådbjer, Mia Kotala och Maria 
Halef två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för 
lönekörning.

11. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till 
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där 
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun 2018

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån, 
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse 
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne, 
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av 
följande personer: kommundirektör Mats Bergström eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande 
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall 
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens 
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonom Lena Levin, 
ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom Sonja Moré, ekonom Rosie 
Jidbacken och ekonom Katarina Sjödin att två i förening eller en av dem i förening 
med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ada Muñoz, Marie-Louise 
Olheim, Karin Alm, och Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna 
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden, 
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur 
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro 
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats 
Bergström, socialchef Ulf Lilja, utredare Sandra Momic, utredare Josefin Frisk, 
verksamhetschef Thory Mollberg, verksamhetschef Carina Strandberg, 
verksamhetschef Eva Christensson, enhetschef Emma Nordvall att två i förening 
eller en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber, 
avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel Fall, 
administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester 
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur 
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats 
Bergström har som firmatecknare för kommunen.                
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7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att 
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Lena Levin, Sonja Moré, Rosie Jidbacken och Asad 
Khan två i förening eller en av dessa i förening med endera Andrzej Kazmierczak, 
Karin Alm, Ada Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms 
och skattedeklarationer.         

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens 
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Anna Siira, Annika Rådbjer, Mia Kotala och Maria 
Halef två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil 
för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till 
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där 
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På 
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna 
jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras. 
Ändringen återfinns i punkt 10.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor

Delges
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:95 - 101

Redovisning av obesvarade motioner 2018

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I 
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.

Totalt är 17 motioner för närvarande under berednings varav fyra planeras behandlas på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj och fyra planeras behandlas på 
kommunfullmäktige sammanträde den 14 juni. 

Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. En besvarades på sammanträdet den 17 
maj och en planeras besvaras på sammanträdet den 14 juni. 

Tio motioner har redan inkommit och planeras väckas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 maj. De redan inkomna motionerna har inkluderats i uppräkningen och flera motioner 
kan komma att väckas på sammanträdet den 17 maj.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 april 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner 2018

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

Ärendet

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I 
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.

Totalt är 17 motioner för närvarande under berednings varav fyra planeras behandlas på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj och fyra planeras behandlas på 
kommunfullmäktige sammanträde den 14 juni. Av dessa åtta har två passerat 
beredningstiden på ett år. 

Tio motioner har redan inkommit och planeras väckas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 maj. De redan inkomna motionerna har inkluderats i uppräkningen 
och flera motioner kan komma att väckas på sammanträdet den 17 maj. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner 2018
Delges
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner 2018

<BeslutsText>

Diarienummer Motion Motionen väcktes Notering

KS/2018:174 Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av 
Håkan Paulsson (KD)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:167 Motion- Uppvärmt konstgräs på 
Berga bollplan, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:166 Motion - Torghandel, väckt av 
Anders Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:165 Motion- Tidig avveckling av 
flyktingbaracker, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:164 Motion - Säkrare och trevligare bad, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:163 Motion- Stipendier för 
demokratiprojekt, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:162 Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:161 Motion- Infartsparkering vid 
Säbybegravningsplats, väckt av 
Anders Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17
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KS/2018:160 Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:159 Motion - Cykelmål för Salems 
kommun, väckt av Anders Klerkefors 
(RÖP)

Väcks KF 
2018-05-17

KS/2018:80 Motion - Samåkningsparkering, väckt 
av Mats Nittve (MP)

2018-02-22

KS/2018:78 Motion - Flytt av kommunens 
grusdeponi. Väckt av Mia Franzén (L)

2018-02-22

KS/2018:77 Motion - Trygghetsspår i Salems 
kommun väckt av Mia Franzén (L)

2018-02-22

KS/2018:76 Motion - Historisk jämställdhet i 
Salems kommun, väckt av Mia 
Franzén (L)

2018-02-22

KS/2018:75 Motion - HBTQ-certifiering för ökad 
respekt och tolerans för olikheter. 
Väckt av Mia Franzén (L)

2018-02-22

KS/2018:74 Motion - Solceller på kommunens 
fastigheter, väckt av Ankie Bosander 
(C) och Gunny Jörlén (C)

2018-02-22 planeras 
2018-06-14

KS/2017:330 Motion - Solpaneler på ishallen, 
väckt av Mats Nittve (MP)

2017-11-23 planeras 
2018-06-14

KS/2017:329 Motion - Uppföljning av bifallna 
motioner, väckt av Mats Nittve (MP)

2017-11-23

KS/2017:328 Motion - Tak för skuldbörda, väckt av 
Mats Nittve (MP)

2017-11-23

KS/2017:286 Motion - Regelmässig inbjudan till 
partierna att delta i kommunens 
remissarbete, väckt av Mats Nittve 
(MP)

2017-09-28
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KS/2017:209 Motion - Upprättande av en 
klimatplan i Salems kommun. Väckt 
av Anne Henningsson (MP)

2017-05-11 planeras 
2018-05-17

KS/2017:208 Motion - Riktlinjer för belysning i 
Salems kommun. Väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP)

2017-05-11 planeras 
2018-05-17

KS/2017:207 Motion - Utredning av ringbusslinje i 
Rönninge. Väckt av Karin Meyer och 
Anders Klerkefors (RÖP)

2017-05-11 planeras 
2018-05-17

KS/2017:172 Motion - Utökning av feriearbeten 
mot föreningsverksamheten. Väckt 
av Sanna Jansson Wiberg (V)

2017-06-15 planeras 
2018-06-14

KS/2017:80 Motion - Giftfritt virke vid byggnation 
av lekplatser! Väckt av Ankie 
Bosander (C)

2017-03-23 planeras 
2018-06-14

KS/2017:70 Motion - Fritidsgård i Rönninge C, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP)

2017-02-23 planeras 
2018-05-17
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:135 - 346

Förslag till ändringar VA-anläggningstaxa

Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-
taxan. Den del som inte finansieras med anläggningsavgifter finansieras via brukningstaxan. I 
dagsläget är totala volymen investeringar högre än intäkterna från anläggningsavgiften.

Eftersom kommunen förväntas växa med 5 000 invånare till 2030 är det troligt att VA-
utbyggnaden kommer att öka i kommunen kommande år. Det arbetas redan med många 
detaljplaner och när VA-utbyggnaden av dessa ska ske är det viktigt att anläggningsavgiften i 
princip finansierar anläggningskostnaderna över tid.

VA-taxan för anläggningsavgifterna har inte reviderats sedan år 2009. Därför har en översikt 
av framtida anläggningskostnader gjorts avseende de kommande detaljplaneområdena. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår därtill, parallellt med taxehöjningen, justeringar i 
VA-taxans konstruktion. Salems kommun tillämpar i dag Svenskt Vattens basförslag P69 men 
föreslår nu tillämpa basförslaget P96. Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 januari 2019 
eftersom beslut om utökat verksamhetsområde för flera områden behöver fattas av 
kommunfullmäktige innan taxan kan höjas.

Ärendet behandlasdes av kommunstyrelsens tekniska utskott vid sammanträdet den 16 maj 
2018 § 40 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxekonstruktion för debitering av 
anläggningsavgifterna.

2. Kommunfullmäktige justerar VA-taxan med en höjning av anläggningsavgifterna samt 
att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2019. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 40 KS/2018:135

Förslag till ändringar VA-anläggningstaxan

Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-
taxan. Den del som inte finansieras med anläggningsavgifter finansieras via brukningstaxan. I 
dagsläget är totala volymen investeringar högre än intäkterna från anläggningsavgiften.

Eftersom kommunen förväntas växa med 5 000 invånare till 2030 är det troligt att VA-
utbyggnaden kommer att öka i kommunen kommande år. Det arbetas redan med många 
detaljplaner och när VA-utbyggnaden av dessa ska ske är det viktigt att anläggningsavgiften i 
princip finansierar anläggningskostnaderna över tid.

VA-taxan för anläggningsavgifterna har inte reviderats sedan år 2009. Därför har en översikt 
av framtida anläggningskostnader gjorts avseende de kommande detaljplaneområdena. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därtill, parallellt med taxehöjningen, 
justeringar i VA-taxans konstruktion. Salems kommun tillämpar i dag Svenskt Vattens 
basförslag P69 men föreslår nu tillämpa basförslaget P96. Den nya taxan föreslås träda i kraft 
1 januari 2019 eftersom beslut om utökat verksamhetsområde för flera områden behöver 
fattas av kommunfullmäktige innan taxan kan höjas.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förvaltningens förslag till ny taxekonstruktion för debitering av 
anläggningsavgifterna.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att justera VA-taxan 
med en höjning av anläggningsavgifterna samt att den nya VA-taxan ska börja gälla 
från och med 1 januari 2019.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Senad Palic 
VA-chef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 
 

Förslag till höjning av anläggningstaxan (VA) från och med 1 

januari 2019 samt beslut om ny taxekonstruktion anpassat 

till Svenskt Vattens nuvarande basförslag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. anta förvaltningens förslag till ny taxekonstruktion för debitering av 

anläggningsavgifterna. 

2. att justera VA-taxan med en höjning av anläggningsavgifterna samt att den nya 

VA-taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2019. 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter som regleras i 

VA-taxan. Den del som inte finansieras med anläggningsavgifter finansieras via 

brukningstaxan. I dagsläget är totala volymen investeringar högre än intäkterna från 

anläggningsavgiften. 

Eftersom kommunen förväntas växa med 5000 invånare till 2030 är det troligt att 

VA-utbyggnaden kommer att öka i kommunen kommande år. Det arbetas redan med 

många detaljplaner och när VA-utbyggnaden av dessa ska ske är det viktigt att 

anläggningsavgiften i princip finansierar anläggningskostnaderna över tid. 

VA-taxan för anläggningsavgifterna har inte reviderats sedan år 2009. Därför har en 

översikt av framtida anläggningskostnader gjorts avseende de kommande detaljplane- 

områdena. Enligt översikten innebär nuvarande nivå på anläggningsavgifterna en 

täckningsgrad på ca 83 %, se tabell 1. 

Allmänna VA-verksamheten skall vara självförsörjande genom avgifter i VA-taxan. Enligt 

Lagen om allmänna vattentjänster: 

30 § avgifterna får inte överskrida de som behövs för att täcka de kostnader som är 

nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.  

31 § avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt 
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vad som är skäligt och rättvist. 

I dagsläget är de nuvarande exploateringsområden inte självförsörjande medan 

kommande områden enligt plangruppen som Salem centrum, Södra Hallsta ger bättre 

täckning. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därtill, parallellt med taxehöjningen, 

justeringar i VA-taxans konstruktion. Salems kommun tillämpar i dag Svenskt Vattens 

basförslag P69 men föreslår nu tillämpa basförslaget P96. Den nya taxan föreslås träda i 

kraft 1 januari 2019 eftersom beslut om utökat verksamhetsområde för flera områden 

behöver fattas av kommunfullmäktige innan taxan kan höjas.  

Bakgrund 

I tjänsteskrivelse “Förslag till ändringar i VA-taxan från och med 1 januari 2017” med 
diarienummer, Dnr 2016/231.346, besluta kommunstyrelsens tekniska utskott att ge 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en översyn av 
anläggningsavgifterna i VA-taxan. 
 

Anläggningsavgiften syftar till att finansiera tillkommande fastigheter inom befintligt eller 

utökat verksamhetsområde. Eftersom anläggningsavgiften är en engångsavgift som 

erläggs då förbindelsepunkter upprättas påverkas inga befintliga kunder av justeringen 

utan endast kunder som nyansluts. 

 

På grund av stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 

i Salems  kommun behöver anläggningstaxan höjas för att inkomsterna bättre ska 

motsvara de faktiska investeringsutgifterna. De större områdena som avses att ansluta i 

närtid är Heliodal, Karlskronaviken, Rönninge centrum samt Solliden. Dessa fyra är 

kostnadskrävande på grund av markbeskaffenhet. En höjning av anläggningsavgiften inför 

2019 krävs för att åstadkomma en ekonomi i balans för de projekt som beräknas byggas 

och anslutas under de närmaste åren, se tabell 1 nedan. För att de föreslagna 

ändringarna ska täcka utbyggnadskostnader i pågående och kommande projekt krävs det 

att ändringen genomförs den 1 januari 2019. 
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Tabell 1 Täckningsgrad för kommande exploateringsprojekt. 

Exploateringspr
ojekt 

Uppskattade 
intäkter [tkr] 

Uppskattade 
kostnader 
[tkr] 

Nuvarande 
täckningsgrad 
[%] 

Ny 
täckningsgra
d [%] 

Höjning 
[tkr] 

Salem centrum 
400 st lgh 

8 996 0* - - 3 676 

Södra Hallsta 6 443 0* - - 581 

Bovieran 1 549 0* - - 0 

Boktorp 518 0* - - 242 

Söderby Gärde 5 098 0* - - 758 

Rönninge 
Kungsgård 

4 200 0* - - 672 

Norra Vitsippan 2 463 0* - - 0 

Heliodal 11 520 22 350*** 51,5 51,5 0 

Solliden 8 480 20 650** 41,1 48,8 1 590 

Karlskronaviken 8 550 18 900** 45,2 52,5 1 368 

Rönninge 
centrum 

3 000 16 000*** 18,8 18,8 0 

Förtätningar 3 750 0* - - 600 

Summa 68 865 81 900 82,9 97,4 95,1**** 

* Ej fastställd budget. 

** Budgeterade kostnader. 

*** Fastställda kostnader. 

**** Täckningsgrad utan Bovieran och Norra Vitsippan. 

 

VA-enheten har i enlighet med Svenskt vattens basförslag utformat en ny 

taxekonstruktion av anläggningsdelen i VA-taxan. Grunden till det nya förslaget är 

framförallt bilaga 1 “Synpunkter på Salems taxa, Gilbert Nordenswan, jurist på Svenskt 

Vatten”. Där han konstaterar att nuvarande taxa med en uppdelning av 

lägenhetsavgifterna på olika bostadstyper inte kan, på ett tydligt sätt, spegla 

fastigheternas nytta av tillgången till vattentjänster. Kontentan av detta är att Salems 

kommun vid en rättsprocess kan ha svårt att motivera att kostnaderna är fördelade på ett 
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rättvist och skäligt sätt, varvid fastighetsägaren har möjlighet att få tillbaka erlagd avgift. 

För att kompensera för förändringen av lägenhetsavgiften kan en förbindelsepunktsavgift 

tas ut, vilken är lika för alla fastigheter. 

 

Förslag på ny VA-taxa med ny taxekonstruktion för debitering av 

anläggningsavgifterna inklusive ekonomiska konsekvenser 

VA-enheten föreslår en höjning av anläggningsavgifterna samt justering i VA-taxans 

konstruktion i enlighet med Svenskt Vattens basförslag, se bilaga 2. Förslaget innebär en 

höjning av anläggningsavgiften enligt följande tabeller nedan. Vidare föreslås en justering 

av taxekonstruktionen enligt bilaga 2 som är i enlighet med Svenskt Vattens basförslag 

P96. Detta förslag har i huvudsak hållit i domstolsprövningar. 

 

Svenskt vattens publikation P96 har delat upp anläggningsavgifterna i 4 st avgifter som i 

sin tur kan delas upp i nytto- och kostnadsavgifter: 

 

● Servisavgiften - Servisavgiften avses vara en “ren” servisavgift och vara kalkylerad 

för att täcka medelkostnaden för en uppsättning servisledningar V, S och D av 

vanligen förekommande längd och dimension fram till fastighetens 

förbindelsepunkter. Servisavgiften avses vara enhetlig och oberoende av om 

förbindelsepunkter upprättas i samband med att ett område exploateras eller om 

det sker senare. Motivet till detta är att lika villkor skall gälla för alla fastigheter 

första gången de bebyggs. Detta medför också en något enklare administration. 

Där fastigheten saknar förbindelsepunkt för dagvatten reduceras servisavgiften 

med 15 % (vilket motsvarar 9 000:-). 
 
● Förbindelsepunktsavgiften - FP-avgiften kan hänföras till den nytta fastigheten 

har av att huvudmannen anordnar och upprätthåller en uppsättning 

förbindelsepunkter där fastigheten får tillgång till V, S och D. FP-avgiften anses 

vara ett mått på den nytta en fastighet har av att ha tillgång till vatten och avlopp.

Där fastigheten saknar förbindelsepunkt för dagvatten reduceras FP-avgiften med 

15 % (vilket motsvarar 9 000:-). 
 
● Tomtyteavgiften - Tomtyteavgiften är en i huvudsak kostnadsrelaterad 

avgiftsparameter i det att kostnaden för kommunen stiger med ökande 

tomtstorlek dvs. ju större tomt desto längre och dyrare ledning förbi fastigheten. 

Tomtyteavgiften får inte vara högre än servisavgiften + FP-avgiften + 

lägenhetsavgiften tillsammans. 

 
● Lägenhetsavgiften - Lägenhetsavgiften är en utpräglad nyttorelaterad 

avgiftsparameter genom att antalet lägenheter kan anses utgöra ett direkt mått 
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på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA. 

 
● Grundavgift Df utan förbindelsepunkt - I en del fall ordnar kommunen 

bortledande av dagvatten från fastighet utan att upprätta en förbindelsepunkt 

(servis). Detta kan t.ex. vara att kommunen anlägger ett dike för att ta hand om 

dagvattnet. I dessa fall ersätts servisavgift och förbindelsepunktsavgift för 

dagvatten med en avgift om 18 000 kr. 

 

Förändringar som skiljer sig från nuvarande VA-taxa är följande: 

● § 5 b) och d) samt § 6 b) Införande av förbindelsepunktsavgift samt samma 

kostnad för lägenhetsavgift oavsett bostadstyp. 

● § 7.1 Obebyggd bostadsfastighet betalade tidigare ingen grundavgift, detta 

ersätts nu med en förbindelsepunktsavgift som ska betalas. 

● § 8.1 Ny fördelning gällande framdragning av servisledningar samt att 

lägenhetsavgiften är uppdelad per vattentjänst (vatten, spill- och dagvatten). 

● § 8.3 Prissatt etableringsavgift enligt P96. 

● § 10 Uppdaterad indextal. 

 

För att nå en balans i anläggningstaxan och 100 procentig täckningsgrad föreslår 

VA-enheten följande fördelning av taxehöjningen, enligt tabell 2. 

 

Tabell 2 Föreslagen fördelning av taxehöjningen med ny taxekonstruktion. 

 
Avgift utgår per fastighet med: 

Nuvarande avgifter Nytt förslag 

Exkl.moms Inkl.moms Exkl.moms Inkl.moms 

Servisavgift 48000:- 60000:- 48000:- 60000:- 

Förbindelsepunktsavgift - - 48000:- 60000:- 

Tomtyteavgift 20:- 25:- 32:- 40:- 

Lägenhetsavgift 
- Småhus 
- Kedjehus 
- Radhus 
- Flerbostadshus 

 
72000:- 
58500:- 
53500:- 
21500:- 

 
90000:- 
73125:- 
66875:- 
26875:- 

30000:- 37500:- 

Grundavgift Df utan 
förbindelsepunkt 

9600:- 12000:- 14400:- 18000:- 

 
Den föreslagna fördelningen av taxehöjningen skulle innebära utfall enligt tabell 3. För att 
underlätta jämförelsen mellan olika kommuner samt för att få en enklare överblick av 
anläggningskostnaderna används begreppet typhus A och B enligt Svenskt Vattens 
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standard. Förklaringen till begreppen finns under tabellen. 
 
Tabell 3 Förändring i anläggningskostnad per typhus inkl. moms. 

Typhus Nuvarande [kr] Förslagen [kr] Förändring [%] Förändring [kr] 

Typhus A* 170000:- 189500:- 11,4 19500:- 

Typhus A (LOD)** 158000:- 169500:- 7,3 11500:- 

Typhus A 1500 kvm 187500:- 217500:- 16 30000:- 

Typhus A 3000 kvm 225000:- 277500:- 23,3 52500:- 

Typhus B*** 483125:- 714500:- 47,9 231375:- 

*Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med 
WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 
800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 
**Typhus A (LOD), med lokalt omhändertagande av dagvatten. 
***Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och 
dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2. 
 
Enligt Svenskt vattens taxestatistik 2017 ligger Salems kommun bland de billigare 

kommunerna gällande anläggningsavgifter för typhus A och B i Stockholms län, se figurer 

1-2 nedan. Efter en eventuell höjning av anläggningsavgifterna skulle Salems kommun, 

enligt taxestatistiken från 2017, ligga på en ungefärlig median för Stockholms län. 

 

Figur 1 Anläggningsavgifter för kommuner i Stockholms län för typhus A. 
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Figur 2 Anläggningsavgifter för kommuner i Stockholms län för typhus B. 
 

Avgiften per lägenhet kommer att vara cirka 15,000 kr (inkl moms) dyrare beroende på 
antalet lägenheter och tomtstorlek. Kostnaderna som uppstår är en höjd lägenhetsavgift 
10,625 kr (inkl moms). Dessutom införs en förbindelsepunktsavgift på 60,000 kr som 
kommer fördelas jämt på samtliga lägenheter och tomtyteavgiften som höjs med 15 
kr/kvm. 
 
Enligt statistik från Svenskt vatten tillhörde Salems kommun en av de kommuner med 
lägst kostnader för anläggningsavgifter för flerfamiljshus (typhus B) under 2017.  
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Tabell 4 Föreslagen fördelning av taxehöjningen med ny taxekonstruktion för typhus B 
(flerfamiljshus). 

EX Norra vitsippan (90 st lgh 
och ca 24000 kvm tomtyta) 

Nuvarande 
avgifter 

Nytt förslag 

Inkl.moms Inkl.moms 

Servisavgift 60000:- 60000:- 

Förbindelsepunktsavgift - 60000:- 

Tomtyteavgiftöö 600 000 (25 
kr x 24 000 
kvm) 

960 000 (40 
kr x 24 000 
kvm) 

Lägenhetsavgift 
 

2 418 750 kr 
(26 875 kr x 
90 lgh)  

3 375 000 kr 
(37 500 kr x 
90 lgh) 

Totala kostnader 3 078 750 kr 4 455 000 kr 

Kostnad per lägenhet 34 208 kr 49 500 kr 

 
När träder avgiften i kraft och hur påverkas pågående och nya projekt 

Den nya avgiften föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Orsaken till detta är att 
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om utökade verksamhetsområden för VA innan 
den nya taxan kan träda i kraft. Det är endast inom verksamhetsområdet som 
vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga 
skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren.  
Underlag till utökad VA-verksamhetsområde beräknas  att vara klar till KSTU i juni.  
Det är också bra att höja avgiften vid årsskiftet eftersom förvaltningen då kan informera 
om avgiftshöjningen via hemsida och genom andra kanaler. Detta gäller främst 
fastighetsägare som planerar att ansluta sig till VA-nätet i närtid.  
  
Avgiftsskyldigheten träder i kraft först efter förbindelsepunkten har upprättats och 
förmedlats till fastighetsägaren. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka 
bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som kommunen godkänner. 
Det är fastighetsägarens ansvar att ansöka om att upprätta en förbindelsepunkt med 
underlag för antalet lägenheter som ska anslutas.  
 
Det pågår flera utbyggnadsprojekt för VA inom kommunen. För dessa projekt är det 
kommunen som styr utbyggnadstakten. Några exempel är Heliodal, Karlskronaviken och 
Soliden. Heliodal har en genomförandetid som går ut i mitten av april och kommunen 
kommer att slutbesikta och överta VA-ledningarna i slutet av maj. Därefter meddelas 
samtliga fastighetsägare förbindelsepunktens läge och faktureras så fort den ingår i 
VA-verksamhetsområde. Heliodal kommer därför inte att omfattas av nya taxan. 
 
VA-utbyggnaderna i Karlskronaviken och Solliden kommer tidigast att driftsättas kvartal 4, 
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2019 då förbindelsepunkten kan meddelas. Dessa projekt kommer att omfattas av nya 
VA-taxan.  
 
Det pågår även flera projekt för nyproduktion av bostäder inom det kommunala 
verksamhetsområdet. Exempel på projekt är Bovieran och Norra Vitsippan som planerar 
att anslutas hösten 2018 och därmed inte påverkas av nya taxan om en komplett ansökan 
kommer in innan den nya taxan träder i kraft. 
 
 
 

 
Christina Lood                                                      Senad Palic 
Förvaltningschef                                        VA-chef 
 

 
Bilagor 
Bilaga 1. Synpunkter på Salems taxa, Gilbert Nordenswan, Svenskt vatten 
Bilaga 2. Justerad taxekonstruktion med taxehöjning enligt förslag 
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 Datum Beteckning 
 
 2018-01-12 Yttrande 
 
 
Synpunkter på Salems VA-taxa 
Enligt 31 § lagen om allmänna vattentjänster ska avgifterna bestämmas så att kostnaderna 
fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. När kommunfullmäktige 
har fastslagit VA-taxan så är den i princip giltig. Fastighetsägare har dock rätt att begära en 
prövning i mark- och miljödomstolen huruvida taxan i det enskilda fallet är skälig och rättvis. 
Vid en domstolsprövning måste kommunen kunna motivera avgiftsfördelningen. 
 
För att bedöma huruvida avgiftsfördelningen är skälig och rättvis ska man enligt lagens 
förarbeten utgå ifrån fastigheternas större eller mindre nytta av vattentjänsterna. Dessutom 
ska den sociala kostnadsfördelningsprincipen tillämpas. 
 
Fördelningen efter nyttan innebär i princip att samtliga fastigheter med samma nytta av den 
allmänna anläggningen ska betala en lika stor avgift. Denna bedömning ska göras utifrån 
objektiva grunder och utgångspunkten är vilka möjligheter fastighetsägarna har att utnyttja 
vattentjänsterna. Naturligtvis måste schabloner kunna användas. Regeln innebär att två 
fastigheter med lika stora tomter och med samma användningssätt ska betala en lika stor 
anläggningsavgift. 
 
Den sociala kostnadsfördelningsprincipen innebär att alla fastighetsägare med samma nytta av 
vattentjänsterna som huvudregel ska betala samma avgift oavsett kostnaden för 
huvudmannen. Detta medför att bebyggelsen inom verksamhetsområdet där kostnaderna är 
minst genom sina avgifter subventionerar de dyrare delarna av anläggningen. 
 
Svenskt Vattens basförslag (P96) är endast ett förslag, som dock i huvudsak har hållit i 
domstolsprövningar. Det står kommunerna fritt att ta fram och besluta om sin egen taxa så 
länge den håller sig inom vattentjänstlagens ramar. Lägenhetsavgiften är en utpräglad 
nyttorelaterad avgiftsparameter. Antalet lägenheter kan anses utgöra ett direkt mått på hur 
stor nytta fastighetsägaren har av tillgången till vattentjänster. Det vanliga är att en 
lägenhetsavgift motsvarar 150 m2. Detta ska spegla fastighetsägares objektiva möjligheter att 
nyttja vattentjänsterna. 
 
Salems uppdelning på olika typer av fastigheter t.ex. småhus, kedjehus, radhus och 
flerbostadshus kan inte på ett tydligt sätt spegla fastigheternas olika nytta av tillgången till 
vattentjänster. I praxis har det konstaterats att det finns fastigheter där antalet lägenheter inte 
kan anses spegla fastighetens nytta. Det kan röra sig om mycket stora lagerlokaler eller små 
studentrum.  
 
Kommunen måste som sagt i en rättsprocess kunna motivera och ange grunderna för att man 
valt denna uppdelning. Kan man inte visa att kostnaderna fördelas på ett rättvist och skäligt 
sätt har en fastighetsägare en möjlighet att få tillbaka en erlagd avgift om den inte är 
preskriberad. Det blir tydligare med avgifter för tomtyta, förbindelsepunkt och servisledning. 
 
 
Gilbert Nordenswan 
Svenskt Vatten 
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 TAXA för Salems allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Salems kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Salems kommun.  
Taxan gäller från 2018-xx-xx 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala 
avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata, Dg, är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Butiker Utställningslokaler Hotell 
Restauranger Hantverk Småindustri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om 
sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är 
tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 02 10 54: 2009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) Servisavgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 48 000 kronor om 60 000 kronor 

b) Förbindelsepunktsavgift avseende 
upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 48 000 kronor  om 60 000 kronor  

c) Tomtyteavgift per m2 tomtyta om 32:00 kronor om 40:00 kronor 

d) Lägenhetsavgift, avgift per lägenhet om 30 000 kronor om 37 500 kronor 

e)* Grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

om 14 400 kronor om 18 000 kronor 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). 

I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta  inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2 Är förbindelsepunkten gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) 
och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) 
och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning 
eller uppmätning som kommunen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas 
avgifter enligt 5.1 a) och b) samt i förekommande fall c). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
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5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
 
§ 6  
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) Servisavgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 om 48 000 kronor  om 60 000 kronor  

b) Förbindelsepunktsavgift avseende 
upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 48 000 kronor om 60 000 kronor 

c) Tomtyteavgift per m2 tomtyta om 110:00 kronor om 137:50 kronor 

d)* Grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

om 14 400 kronor om 18 000 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
För fastigheter större än 5 000 m2 uttages reducerad tomtyteavgift enligt följande: 

Avgiftspliktig tomtyta Avgift utgår med 

5001 - 10 000 m2 75% av 6.1 c) 

10 001 - 20 000 m2 60% av 6.1 c) 

Överstigande 20 000 m2 50% av 6.1 c) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.  
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 
avgifter enligt 6.1 a) och b). 
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6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall reduktionsreglerna i 6.3 beaktas. 
 
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
 
§ 7   
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% -  

Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), 
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 ìndra stycket så 
medger. 
 
7.3 För obebyggd fastighet där allmän VA-anläggning byggts ut och förbindelsepunkt upprättats före 
1997, erläggs ej avgift. När bygglov beviljats för sådan fastighet erläggs full avgift enligt 5.1 a), b), c) 
och d). 
 
§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 
avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d). Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 
erläggas avgifter enligt 8.1.  

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften enligt 5.1 a) respektive 
6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 25 procent av avgiften enligt 
5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 
samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 
8.4 Fastighet som anslutes till allmänt tryckavloppssystem (LTA) erlägger avgifter enligt 
bestämmelserna i denna taxa. Pumpenhet tillhandahålls av huvudmannen som i normalfallet även 
ansvarar för installation och inkoppling av pumpenheten medan fastighetsägaren bekostar erforderliga 
anordningar för att sammankoppla pumpenheten med fastighetens VA-installation. Installationen och 
inkopplingen av pumpenheten genomförs av fastighetsägaren, som för detta får ett bidrag. 
 

 Utan moms Med moms 

Bidrag utgår per fastighet med om 7 500 kronor om 9 375 kronor 

 
Övriga bestämmelser kring LTA framgår av Salems kommuns allmänna bestämmelse för brukande av 
kommunens allmänna VA-anläggning (ABVA). 
 
§ 9  

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 

om 80 kronor om 100 kronor 

 
§10  
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Avgifter enligt §§ 5 – 6 är baserade på Entreprenadindex E84, serie 322 avseende Läggning av 
PVC-rör (indextalen för 2017-06: 111,4). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Vid reglering av taxan tillämpas följande: 

● Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. 
● Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör 

skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 
111,4 omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela 
tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur till närmaste hela krontal. 

Beslutad avgiftsändring tillämpas fr o m den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft. 
 
§11  
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§12  
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 
ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 
 
12.5 Vid upphört bygglov som inte utnyttjats kan fastighetsägaren begära återbetalning av erlagd 
anläggningsavgift. Huvudmannen återbetalar därvid erlagt belopp inklusive ränta enligt 5 § räntelagen. 
 
§13  
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall 
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader 
härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras istället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.  
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del 
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:188 - 310

Förslag till beläggningsplan 2018

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av kommunens gator samt 
gång- och cykelbanor, med avseende på beläggning. Det finns stort behov underhållsåtgärder 
pga slitage, sprickbildning, grov spårbildning, sättningsskador och potthål.

Ärendet finns behandlades av kommunstyrelsens tekniska utskott den 16 maj 2018 § 
43.Ärendetbeskrivs i tjänsteskrivelse inklusive bilaga daterad den 2 maj 2018 samt i 
ordförandeförslag daterat den 15 maj 2018.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att 500 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande 
avsätts för beläggningsplanen 2018. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 43 KS/2018:188 

Förslag till beläggningsplan 2018

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av kommunens gator samt 
gång- och cykelbanor, med avseende på beläggning. Det finns stort behov underhållsåtgärder 
pga. slitage, sprickbildning, grov spårbildning, sättningsskador och potthål.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse inklusive bilaga daterad 2018-05-02 samt 
ordförandeförslag daterat 2018-05-15.

Yrkanden och propostion
Arne Närström (S) yrkade bifall till ordförandens förslag,

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar i enlighet med det.

Tekniska utskottet beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att årets reinvesteringsmedel samt 

avsatta driftsmedel för gatuunderhåll används för beläggningsarbeten enligt 

förvaltningens prioriteringsförslag:

1. Söderby gårdväg (kommungränsen mot Botkyrka kommun till rondellen)

2. Söderby gårdsväg (rondellen till sista infarten Söderby mot E4:an)

3. Säbytorgsvägen (Salemsvägen till Söderbyvägen, höger sida)

4. Säbytorgsvägen (Säbyvägen till infartsparkeringen Salem C, höger sida)

5. Svampstigen (Säbyvägen till vändplatsen på Svampstigen)

6. Rönningevägen (Tvillingvägen till Ängstäppsvägen)

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att hemställa om tilläggsanslag på 500 

000 kr från kommunstyrelsen.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 
 Ordförandeförslag avseende Förslag till beläggningsplan 

2018 (KS/2018:188) 

Sammanfattning av ärendet 

Statusen på kommunens gator och vägar gör att ytterligare medel bör tillskjutas årets 
gatuunderhåll. 

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-05-02. 

Förslag till beslut 

1. Enligt miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott hemställer om tilläggsanslag på 500 tkr från 

kommunstyrelsen. 
 

 
 Lennart Kalderén 

Kommunalråd (M) 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Ezvin Zilic 
Driftchef utemiljö 

             Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 
 
  

 
 
 
 

Förslag till gatuunderhåll 2018 

 
Förslag till beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens tekniska utskott 

besluta: 

● Att årets reinvesteringsmedel samt avsatta driftsmedel för gatuunderhåll används 

för beläggningsarbeten enligt förvaltningens förslag, bilaga 1. 

 
Ärendet  

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av kommunens gator 

samt gång- och cykelbanor, med avseende på beläggning. Det finns stort behov 

underhållsåtgärder pga. slitage, sprickbildning, grov spårbildning, sättningsskador och 

potthål.  

 

Kort sammanfattning av beläggningsmetoder för vägar och gator: 
● Beläggningslagning med ABT. 

○ Med denna metod maskinlägger alternativt handlägger man större 

sättningar. 

○ Läggning av nytt slitlager över hela körbanan. 

○ Höjdjustering kan krävas, pga kantstenshöjd etc. Detta genom fräsning 

innan utläggning av nytt slitlager. 

● Lagningar med så kallad “Snabelbil” 

○ Större sprickor och potthål kan lagas med snabelbil. Detta kan med fördel 

även användas före beläggningslagning med ABT. 

 

Förvaltningen föreslår att inventerade beläggningsskador åtgärdas med lämplig metod på 

varje sträcka. Prioritetsordning och aktuella sträckor framgår av bilaga 1. 
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Ekonomiska konsekvenser 

För 2018 finns det följande ekonomiska medel för renovering av beläggningar: 

● Driftmedel 600tkr 
● Tidigare beslutade investeringsmedel 1000tkr 

 

Dessa används för att åtgärda så mycket som möjligt enligt bilaga. 

 
 
 

Per-Johan Hurtig                                                                      Christina Lood 

Gatuchef                                                                                    Förvaltningschef  
 

 
Bilaga 

Prioriteringslista Asfaltbeläggningar 2018 

 

 

Delges 
Arkiv 

  

 

 



2018

Sida 1

Gator
Prioritering Gatunamn Från Till Längd ca. (m) Bredd ca. (m) Totalyta (m2) Typ av skador Förslag till åtgärd

1 Söderby gårdsväg Kommungränsen till Botkyrka kommun Rondellen 458 7 3206 Potthål, spårbildning, uttjänt beläggning, sprickor Fräsa + ny topp
2 Söderby gårdsväg Rondellen Sista infarten till Söderby mot E4-an 900 3,5 3150 Potthål, spårbildning, uttjänt beläggning, sprickor Fräsa + ny topp
3 Säbytorgsvägen Salemsvägen Söderbyvägen, höger sidag 441 3,5 1544 Potthål, spårbildning, uttjänt beläggning, sprickor Fräsa + ny topp
4 Säbytorgsvägen Säbyvägen Infartsparkeringen Salem C, höger sidan 270 7 1890 Potthål, spårbildning, uttjänt beläggning, sprickor Fräsa + ny topp
5 Svampstigen Säbyvägen Vändplatsen på Svampstigen 127 7 889 Potthål, spårbildning, uttjänt beläggning, sprickor Ny topp
6 Rönningevägen Tvillingvägen Ängstäppsvägen 200 7 1400 Potthål, spårbildning, uttjänt beläggning, sprickor Fräsa + ny topp
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:172 - 700

Svar på motion - Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten, väckt av Sanna Jansson Wiberg (V)

Sanna Jansson Wiberg (V) väckte motionen “Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten” på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2017. 
Motionären yrkar på en utökning av antalet feriearbeten samt även feriepraktikplatser i  
samverkan med föreningslivet. 

Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har yttrat sig över motionen. Kultur- och 
fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 7 september 2017 § 40. Kultur- 
och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla den del av motionen avseende 
möjligheten att utvidga feriearbetet till att även omfatta föreningslivet. Kultur- och 
fritidsnämnden ser positivt på att erbjuda feriepraktikplatser inom föreningslivet under 
förutsättningarna att arbetsmiljölagstiftningen och övrig samordning kan genomföras på ett 
liknande sätt som med lokala näringsidkare. Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
motionens del om utökning av feriearbete hänskjuts till socialnämnden.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 april 2018 § 39. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen samt att inkludera Salems 
kommuns föreningsliv i utbudet av feriepraktikplatser inom nuvarande ram för redan 
beslutade antal platser. 

Sammantaget föreslår kommunstyrelseförvaltningen att delvis bifalla motionen avseende 
möjligheten att utvidga feriearbetet till att även omfatta föreningslivet då det ryms inom 
nuvarande ram. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018 § 41 om att utöka antalet feriepraktikplatser 
från 50 till 100 sommaren 2018. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunfullmäktige anser utökningen av feriepraktikplatser besvarad. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 24 april 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende möjligheten att utvidga 
verksamhetsområdet för feriearbetet till att även omfatta föreningslivet.

2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad avseende utökningen av 
feriepraktikplatser. 

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten. Väckt av Sanna Jansson Wiberg (V)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende möjligheten att utvidga 
verksamhetsområdet för feriearbetet till att även omfatta föreningslivet.

2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad avseende utökningen av 
feriepraktikplatser. 

Ärendet
Sanna Jansson Wiberg (V) väckte motionen “Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten” på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2017. 
Motionären yrkar på en utökning av antalet feriearbeten samt även feriepraktikplatser i  
samverkan med föreningslivet. 

Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har yttrat sig över motionen. Kultur- och 
fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 7 september 2017 § 40. Kultur- 
och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla den del av motionen avseende 
möjligheten att utvidga feriearbetet till att även omfatta föreningslivet. Kultur- och 
fritidsnämnden ser positivt på att erbjuda feriepraktikplatser inom föreningslivet under 
förutsättningarna att arbetsmiljölagstiftningen och övrig samordning kan genomföras på ett 
liknande sätt som med lokala näringsidkare. Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
motionens del om utökning av feriearbete hänskjuts till socialnämnden.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 april 2018 § 39. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen samt att inkludera Salems 
kommuns föreningsliv i utbudet av feriepraktikplatser inom nuvarande ram för redan 
beslutade antal platser. 

Sammantaget föreslår kommunstyrelseförvaltningen att delvis bifalla motionen avseende 
möjligheten att utvidga feriearbetet till att även omfatta föreningslivet då det ryms inom 
nuvarande ram. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018 § 41 om att utöka antalet feriepraktikplatser 
från 50 till 100 sommaren 2018. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunfullmäktige anser utökningen av feriepraktikplatser besvarad. 

</BeslutsText>
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Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokoll från socialnämndens sammanträde § 39 samt tjänsteskrivelse
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde § 40 samt tjänsteskrivelse.
Motion - Utökning av feriearbeten mot föreningsverksamheten. Väckt av Sanna Jansson Wiberg (V)

Delges
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

Yttrande över motion ”Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten” 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bifalla den 
del av motionen från (V) “Utökning av feriearbeten mot föreningsverksamheten”, 
vilket hanterar möjligheten att utvidga feriearbetet till att även omfatta 
föreningslivet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionens del om utökning av feriearbete 
hänskjuts till Socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet i Salem har lämnat motion “Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten”. Motionen ska besvaras innan 2017-09-27. Vänsterpartiet vill att
en utökning av antalet feriearbeten sker samt att utvidga verksamhetsområdena till att 
feriearbetet ska kunna ske i samverkan med föreningslivet. 

Ärendet 

I motionen skriver (V) att många föreningar kämpar med ansträngd ekonomi och är 
beroende av frivilligt arbete. En utökning av ferieplatserna och en utvidgning till att 
feriearbete även omfattar föreningsliv skulle gynna både föreningar och feriearbetare. 
Ungdomarna skulle kunna verka inom föreningarnas verksamhet och arbeta med 
underhåll av lokaler eller material. Ungdomarna skulle även kunna bedriva 
daglägerverksamhet för yngre barn under handledning av ansvarig vuxen. 

Feriearbete idag 

Idag genomförs feriearbete via Socialförvaltningens verksamhet. Det sker inom 
kommunens verksamheter och lokala näringsidkare. Kommunens driftsentreprenörer, ex 
Möllebadet, har haft feriearbetare. Dock har ej föreningslivet haft denna möjlighet. 

Feriearbeten prioriteras av Socialförvaltningen och övriga platser lottas ut.  De flesta har 
hamnat inom den kommunala verksamheten ex Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen. För 2017 har det  även funnits 
feriearbetare inom fritidsgård, bibliotek och kultur- och fritidsenheten.  

Salems Kommun arbetar från 2017 enligt den s k “Botkyrkamodellen” vilket innebär ett 
samarbetet med privata arbetsgivare i syfte att frambringa fler feriepraktikplatser. 
Modellen innebär att kommunen ingår anställningsavtal med feriepraktikanter och har 
således det yttersta arbetsgivaransvaret. Kommunen ansvarar även för att praktikanterna
får avtalsenliga löner i enlighet med kommunens kollektivavtal samt tecknar relevanta 
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försäkringar. Arbetsgivare som väljer att ta emot praktikanter ansvarar för att det finns 
meningsfulla praktikuppgifter på arbetsplatsen och att handledare alltid finns tillgängliga. 
Feriepraktiken ska pågå under en period om tre veckor och maximalt sex timmar per dag. 
Viktigt är att feriepraktikanter inte ersätter ordinarie anställningar såsom sommarjobbare 
eller semestervikariat.  

Att tillförse praktikanten med arbetskläder ingår i den privata arbetsgivares ansvar, 
liksom att avsätta en handledare under hela praktikperioden. Handledaren ska ha bra 
yrkeskunskaper och vara villig att lära ut. Handledarlönen står  arbetsgivaren för. Således 
är det viktigt att rätt förutsättningar ges för både praktikanten och handledaren för att 
uppnå en god arbetsmiljö. Ekonomiskt sett innebär samverkan att kommunen står för 
feriepraktikantens lönekostnad och näringsidkaren står för ev handledarkostnader.  

Föreningslivets behov 
Föreningslivet i Salems kommun har relativt få egna lokaler och liten verksamhet under 
sommarperioden. Men de som har egna lokaler eller fungerar som kommunens 
driftsentreprenörer har möjlighet att ta in feriearbetare. Några föreningar har 
daglägerverksamhet och har då även möjlighet att ta emot feriearbetare. Föreningarna 
som har egna lokaler och egen verksamhet har möjlighet att erbjuda ungdomar inom 
egna föreningen sommararbete inom egna verksamheten utan att nyttja en ev 
kommunal  samordnande funktion. 

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är positivt att kunna bredda utbudet av 
feriepraktikplatser för ungdomarna och samtidigt ge möjligheter för föreningslivet att 
utveckla sin verksamhet. Därför anser Kultur- och fritidsförvaltningen att delen i 
motionen om att erbjuda ferieplatser inom föreningslivet skall besvaras positivt, under 
förutsättningar att arbetsmiljölagstiftning och övrig samordning kan genomföras på 
liknande sätt som med lokala näringsidkare. Det måste ses som en kvalitetsökning att 
kunna erbjuda ytterligare feriearbeten inom föreningslivet, då det ger ett mer varierande 
utbud av arbetsuppgifter. 

Delen om att utöka antalet feriearbeten är en ambitions- och budgetfråga för 
Socialnämnden vilka är ansvariga för verksamheten med feriearbetet. Då det i så fall 
behöver tillskjutas medel för att öka antalet platser. Kultur - och fritidsförvaltningen har 
ej medel i budget att utöka antalet ferieplatser.  

Finansiering 

Kultur- och fritidsnämnden saknar medel i budget för att utöka antalet ferieplatser. 

 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
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Kommunfullmäktige 

KF §41 Dnr. 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inkomna motioner: 

Motion - Utökning av feriearbeten mot föreningsverksamheten. Väckt av Sanna Jansson 
Wiberg (V). 

Inkomna frågor 

Från Anne Henningsson (MP) ställd till Björn Kvist (M), ordförande i bygg- och 
miljönämnden angående Dånviken . 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för beredning. 

2. Kommunfullmäktige anser frågan besvarad. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

... 4~ .. .s -Y 
J~ -~n . 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:80 - 287

Svar på motion - Giftfritt virke vid byggnation av lekplatser! 
Väckt av Ankie Bosander (C)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017 väckte Ankie Bosander (C) en 
motion om giftfritt virke vid byggnation av lekplatser. Motionären yrkar att fullmäktige 
uppdrar bygg- och Miljönämnden att ta fram tydliga riktlinjer angående användning av annat 
än tryckimpregnerat virke till ny- och ombyggnation av kommunala förskolor och skolors 
lekplatser. 

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 24 oktober 2017 § 49 
och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Sammanfattningsvis har inte bygg- och 
miljönämnden möjlighet att ställa några tekniska särkrav på byggnationer utöver de som 
redan ställs av lagstiftningen. Utöver detta kräver lekplatser endast i vissa fall bygglov. Därav 
föreslår bygg- och miljönämnden att kommunala riktlinjer för användning av 
tryckimpregnerat virke bör det göras av den utförande verksamheten på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ärendet behandlades av bygg- och miljönämnden på sammanträdet den 24 oktober 2017 § 
49 samt beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 april 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för virke vid byggnation av lekplatser.

2. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till uppdraget.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Giftfritt virke vid byggnation av lekplatser! 
Väckt av Ankie Bosander (C)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för virke vid byggnation av lekplatser. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till uppdraget. 

Ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017 väckte Ankie Bosander (C) en 
motion om giftfritt virke vid byggnation av lekplatser. Motionären yrkar att fullmäktige 
uppdrar bygg- och Miljönämnden att ta fram tydliga riktlinjer angående användning av 
annat än tryckimpregnerat virke till ny- och ombyggnation av kommunala förskolor och 
skolors lekplatser. 

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 24 oktober 2017 § 49 
och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Sammanfattningsvis har inte bygg- och 
miljönämnden möjlighet att ställa några tekniska särkrav på byggnationer utöver de som 
redan ställs av lagstiftningen. Utöver detta kräver lekplatser endast i vissa fall bygglov. 
Därav föreslår bygg- och miljönämnden att kommunala riktlinjer för användning av 
tryckimpregnerat virke bör tas fram av den utförande verksamheten på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde § 49 med tjänsteskrivelse 
Motion - Giftfritt virke vid byggnation av lekplatser! Väckt av Ankie Bosander (C)
Delges
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 

KF § 24 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inkomna motioner: 

Motion - Giftfritt virke vid byggnation av lekplatser! Väckt av Ankie Bosander (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för beredn ing. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

He ... E.C::_ 
Just. sign . 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:330 - 370,KS/2018:74 - 101

Svar på två motioner om solceller på Ishallen och på 
kommunala fastigheter generellt

Två motioner från Miljöpartiet respektive Centerpartiet yrkar på att solceller ska monteras på 
kommunens fastigheter. Vid kommunfullmäktige sammanträde den 23 november 2017 § 57 
väckte Mats Nittve (MP) en motion om solpaneler på ishallen. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den  22 februari 2018 § 9 väckte Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) 
motionen om solceller på kommunens fastigheter. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet 16 maj 2018 § 
42. Utskottet föreslår att kommunen inledningsvis tar fram en strategi för 
solcellsanläggningar på kommunens fastigheter. Detta för att kommunen ska få en bild av 
vilka tak som är bäst lämpade för solcellsanläggningar och för att se i vilken turordning en 
utbyggnad skulle kunna ske. Lönsamhetsberäkningar behöver göras och avtalsformer för 
elförsäljning behöver undersökas. 

Utskottet föreslår kommunfullmäktige att anse motionerna besvarade. Ärendet beskrivs 
även i tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionerna besvarade.

______________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 42 KS/2017:330 KS/2018:74 

Svar på två motioner om solceller på ishallen och på 
kommunala fastigheter generellt

Två motioner från Miljöpartiet respektive Centerpartiet yrkar på att solceller ska monteras på 
kommunens fastigheter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen 
inledningsvis tar fram en strategi för solcellsanläggningar på kommunens fastigheter. Detta 
för att vi ska få en bild av vilka tak som är bäst lämpade för solcellsanläggningar och för att se 
i vilken turordning en utbyggnad skulle kunna ske. Lönsamhetsberäkningar behöver göras 
och avtalsformer för elförsäljning behöver undersökas. 

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-05-04.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionerna 
anses besvarade.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Filip Tilja 
Fastighetschef 

             Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 
 
  

 
 
 
 

Svar på två motioner om solceller på Ishallen och på 
kommunala fastigheter generellt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionerna 
anses besvarade. 

Sammanfattning 

Två motioner från Miljöpartiet respektive Centerpartiet yrkar på att solceller ska monteras 
på kommunens fastigheter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 
kommunen inledningsvis tar fram en strategi för solcellsanläggningar på kommunens 
fastigheter. Detta för att vi ska få en bild av vilka tak som är bäst lämpade för 
solcellsanläggningar och för att se i vilken turordning en utbyggnad skulle kunna ske. 
Lönsamhetsberäkningar behöver göras och avtalsformer för elförsäljning behöver 
undersökas.  

Ärendet  

Miljöpartiet yrkar i en motion att kommunfullmäktige beslutar: 
- Att ta fram beslutsunderlag för installation av solpaneler på ishallen.  
- Att kommunen, om kalkylerna visar på en återbetalningstid kortare än tolv år, 

installerar solpaneler på ishallen.  

Centerpartiet föreslår i en motion att:  
- Salems kommun verkar för att där det är möjligt montera solceller på sina 

fastigheter för att framställa ren el.  
- Salems kommun verkar för att nya detaljplaner förbättras så att hustak optimeras 

för installation av solceller både på privata och kommunala fastigheter.  

En solcellsanläggning som är inkopplad på en fastighets elsystem levererar i första hand el 
till fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är och vilket elbehov 
fastigheten har kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad 
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fastigheten behöver. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Elnätsbolaget 
säkerställer att den el som matas ut mäts på rätt sätt. Överskottselen kan sedan säljas till 
något företag som är villigt att betala för den.  

Mot bakgrund av att ishallen är stängd under del av sommaren kommer en del av den el 
som produceras att behöva matas ut och säljas på det externa elnätet om inte den delen 
av elproduktionen ska gå förlorad. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen inledningsvis tar fram 
en strategi för solcellsanläggningar på kommunens fastigheter. Detta för att vi ska få en 
bild av vilka tak som är bäst lämpade för solcellsanläggningar och för att se i vilken 
turordning en utbyggnad skulle kunna ske. Lönsamhetsberäkningar behöver göras och 
avtalsformer för elförsäljning behöver undersökas.  

För att ett tak ska vara lämpat för en solcellsanläggning behöver det förutom rätt 
väderstreck även uppfylla andra förutsättningar. Det gäller takets konstruktion så att det 
kan bära den tillkommande lasten och samtidigt ha marginal för tillkommande snölaster. 
Många av kommunens fastigheter har tak på låg höjd och är lätta att ta sig upp på. 
Ungdomar är inte sällan uppe på taken och det är också lätt att kasta upp föremål på 
taken så risken för skadegörelse behöver bedömas.  

En viktig komponent i lönsamhetsbedömningen är tiden som återstår till nästa byte av 
takmaterial. En solcellsanläggning har lång livslängd så det är viktigt att takomläggning 
inte kommer krävas under anläggningens livslängd. I valet av tak för uppförande av 
solcellsanläggning behöver därför återstående livslängd för takmaterialen beaktas.  

Centerpartiets förslag om att Salems kommun verkar för att nya detaljplaner förbättras 
behöver besvaras av Plan- och exploateringsenheten via Bygg- och miljönämnden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt Energimyndigheten har ett rätt dimensionerat och installerat system en livslängd på 
över 25 år. För att bedöma lönsamheten jämförs intäkterna från anläggningen med 
kostnader för investeringen och för underhåll. Intäkterna består av egenanvänd el och 
överskottsel. Kostnaden varierar med förutsättningar för installation och 
systemutformning.  

Det finns olika metoder att räkna på lönsamheten men oavsett metod är resultaten 
känsliga för vilka antaganden som görs. Framför allt vald kalkylränta, bedömning av 
framtida elpris och nivå på stöd.  

Energimyndigheten har 2017 genomfört en första studie av lönsamheten i att installera 
solceller. Studien omfattar intervjuer med tio företag som monterat solceller på tak eller 
byggt solcellsparker. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är 
lönsamma. 
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För Salems kommun skulle en inledande inventering och därefter en fördjupad 
projektering och lönsamhetsberäkning behöva göras för att kunna bedöm 
återbetalningstid för installationen av en solcellsanläggning. Uppskattad kostnad 200 tkr.  

Christina Lood                                                                      Filip Tilja 

Förvaltningschef                                                                  Fastighetschef 

Bilaga 

Motion - Solpaneler ishallen väckt av Mats Nittve (MP) 

Motion - Solceller på kommunal fastigheter väckt av  Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) 

Delges 

Kommunfullmäktige 
Arkiv 
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Motion om solpaneler på ishallen
Ishallen är en energislukande företeelse och alla åtgärder som kan minska förbrukningen, eller 
göra elen billigare och grönare måste omfamnas. Ett sätt att minska både kostnader och 
miljöpåverkan är att installera solceller på ishallens sydvända tak. När man studerar solkartan på 
kommunens hemsida ser man att detta är ett perfekt tak för detta syfte.

Miljöpartiet yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

- Att ta fram ett beslutsunderlag för installation av solpaneler på ishallen.

- Att kommunen, om kalkylerna visar på en återbetalningstid kortare är tolv år, installerar 
solpaneler på ishallen.

För Miljöpartiet

_______________________________________________________________

Mats Nittve
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Kommunfullmäktige 

                                                                                                                                          
…..……….           ….……… 
                                                                                                                                          
Ordf. sign.       Just. sign.

KF § 57

Inkomna motioner, interpellation och frågor

Inkomna motioner

Motion - Tak för skuldbörda, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av Mats Nittve (MP)
Motion - Solpaneler på ishallen, väckt av Mats Nittve (MP)

Inkomna frågor

Sanna Jansson Wiberg (V) frågar socialnämndens ordförande Elisabeth Bovin Exner (M) om 
ensamkommande unga i asylprocess, se bilaga 7.

Kommunfullmäktiges beslut
1. K

ommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna för beredning.
2. K

ommunfullmäktige anser frågan besvarad.

______________________

Beslutsexpediering

Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 9

Inkomna, motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner

Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och tolerans för olikheter, väckt av Mia Franzén 
(L)
Motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Solceller på kommunens fastigheter, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C)
Motion - Samåkningsparkering, väckt av Mats Nittve (MP)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslut  
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

______________________

Beslutsexpediering
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