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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX

Ekonomiska ramar 2019-2021

Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående 
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.

(mnkr) 2019 2020 2021
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 10,0 10,3 2,8

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2019-2021 bedöms 
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems 
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga åren 
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås helt för år 2019, delvis för år 2020 samt 
beräknas i dagsläget inte nås för år 2021. Vanligt är att åren i slutet på ramperioden stärks 
(genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under pågående ramperiod och 
landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi.

Ärendet beskrivs i ordförandeförslag daterat den 23 maj 2018 samt i tjänsteskrivelse daterat 
den 18 maj 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1.
 

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 
2019-2021 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2018-05-18.

2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden 
från nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-18.

3.
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2019 och 
planperioden 2020 - 2021 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt 
föreliggande tjänsteskrivelse.

______________________

Sändlista

3





















































































































































































PROTOKOLLSUTDRAG
2018-05-28

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:165

Svar på motion - Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av 
Anders Klerkefors (RÖP)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 väckte Anders Klerkefors (RÖP) en 
motion om tidig avveckling av flyktingsbarackerna.  Motionären yrkar på att en plan för 
avveckling av boende barackerna tas fram omgående. 

Socialförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar kontinuerligt fram 
information om mottagning av nyanlända som redovisas på till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Utskottets minnesanteckningar anmäls i sin helhet till nästkommande 
sammanträde för kommunstyrelsen. 

Redovisningen av behovet av boenden tas även upp som ett eget ärende på 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. I denna redovisningen har socialförvaltningen 
och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beskrivit det nuvarande behovet samt 
prognosen och planen framåt för boenden för nyanlända. Tillfälliga boenden som kommunen 
har uppfört kan inte avvecklas tidigt enligt redovisningen.

Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till denna redovisningen och föreslår därmed 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 21 maj 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

______________________
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 Ordförandeförslag - Svar på motion - Tidig avveckling av 

flycktingbaracker 

Förslag till uttalande från kommunstyrelsen  

Rönningepartiet har genom Anders Klerkefors motionerat om ovanstående. Motionären 
hävdar att trycket på tillfälliga boenden tycks minska. 

Integrationsfrågan med boenden för nyanlända är känsliga frågor som alltför ofta 
omgärdas av osanna rykten som lätt får fäste i den offentliga debatten. Motionen utgör 
ett slående exempel på denna typ av ryktesskapande. Därför är det viktigt att den 
snabb-behandlas.  

Kommunförvaltningen har i bilagda tjänsteskrivelser redovisat att de allra närmaste årens 
förväntade mottagning av nyanlända, dessutom redogörs för handläggning av de 
nyanlända som snart kommer att ha fullgjort sin etableringsperiod. Det är uppenbart att 
paviljongerna för nyanlända kommer att behövas de allra närmaste åren. Att sprida 
signaler om en “tidig avveckling” är fullkomligt missvisande.  

 
 
 
 
 Lennart Kalderén (M) 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion- Tidig avveckling av flyktingbarackerna, väckt 
av Anders Klerkefors (RÖP)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 väckte Anders Klerkefors (RÖP) en 
motion om tidig avveckling av flyktingsbarackerna.  Motionären yrkar på att en plan för 
avveckling av boende barackerna tas fram omgående. 

Socialförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar kontinuerligt fram 
information om mottagning av nyanlända som redovisas på till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Utskottets minnesanteckningar anmäls i sin helhet till nästkommande 
sammanträde för kommunstyrelsen. 

Redovisningen av behovet av boenden tas även upp som ett eget ärende på 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. I denna redovisningen har socialförvaltningen 
och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beskrivit det nuvarande behovet samt 
prognosen och planen framåt för boenden för nyanlända. Tillfälliga boenden som 
kommunen har uppfört kan inte avvecklas tidigt enligt redovisningen.

Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till denna redovisningen och föreslår därmed 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Delges
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:216

Antagande av detaljplan för Fågelsången

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, §5, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för en ny grundskola på del av fastigheten Salem 5:24 och Salem 5:3 
(Fågelsången). Planen syftar till att möjliggöra för uppförandet av en ny grundskola för cirka 
480 elever i årskurserna F-9, en idrottshall samt en anslutande lokalgata från 
Säbytorgsvägen. Planen syftar även till säkerställa en god hantering av dagvattenflöden från 
såväl planområdet som eventuellt behov av utökat flöde från Salem C.

Planförslaget har varit på granskning under perioden 10 april till 8 maj 2018. Under 
granskningsperioden mottogs 12 yttranden varav 10 med synpunkter.

Inlämnade synpunkter har medfört har att vissa fakta i planbeskrivningen reviderats. 
Länsstyrelsens yttrande om dagvattenhantering har medfört att en principiell beskrivning 
tillförts handlingen samt ett tydliggörande att kommunen ansvarar för att projektering och 
anläggning sker med tanke på miljökvalitetsnormen Vatten.

Under pågående projekteringsuppdrag har utformningen av främst idrottshall medfört att 
vissa ändringar skett gällande byggrättens storlek och läge för att inte förhindra senare 
utbyggnad. I samband med utförd markmiljöutredning har även mindre föroreningar 
påträffats som har hanterats med bestämmelser i plankartan.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 22 maj 2018 § 37 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 maj 2018 samt i tillhörande planhandlingar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Salem 5:3, 5:24 och  5:27, m fl 
(Fågelsången), plan nr 82-87.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplaneförslag, del av Salem 5:3, 5:24 och  
5:27, m fl (Fågelsången), plan nr 82-87

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Salem 5:3, 5:24 och  5:27, m fl 
(Fågelsången), plan nr 82-87.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, §5, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för en ny grundskola på del av fastigheten Salem 5:24 och Salem 5:3 
(Fågelsången). Planen syftar till att möjliggöra för uppförandet av en ny grundskola för cirka 
480 elever i årskurserna F-9, en idrottshall samt en anslutande lokalgata från 
Säbytorgsvägen. Planen syftar även till säkerställa en god hantering av dagvattenflöden från 
såväl planområdet som eventuellt behov av utökat flöde från Salem C.

Planförslaget har varit på granskning under perioden 10 april till 8 maj 2018. Under 
granskningsperioden mottogs 12 yttranden varav 10 med synpunkter.

Inlämnade synpunkter har medfört har att vissa fakta i planbeskrivningen reviderats. 
Länsstyrelsens yttrande om dagvattenhantering har medfört att en principiell beskrivning 
tillförts handlingen samt ett tydliggörande att kommunen ansvarar för att projektering och 
anläggning sker med tanke på miljökvalitetsnormen Vatten.

Under pågående projekteringsuppdrag har utformningen av främst idrottshall medfört att 
vissa ändringar skett gällande byggrättens storlek och läge för att inte förhindra senare 
utbyggnad. I samband med utförd markmiljöutredning har även mindre föroreningar 
påträffats som har hanterats med bestämmelser i plankartan.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 22 maj 2018 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 maj 2018 samt i tillhörande planhandlingar. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anders Jonsson
Planarkitekt

Bygg- och miljönämnden

Antagande av detaljplaneförslag, del av Salem 5:3, 5:24 och  
5:27, m.fl, “Fågelsången”, plan nr 82-87

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplan för del av Salem 5:3, 5:24 och 
5:27,m.fl., (Fågelsången), plan nr 82-87, samt föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplaneförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, §5, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för en ny grundskola på del av fastigheten Salem 5:24 och 
Salem 5:3 (Fågelsången). Planen syftar till att möjliggöra för uppförandet av en ny 
grundskola för cirka 480 elever i årskurserna F-9, en idrottshall samt en anslutande 
lokalgata från Säbytorgsvägen. Planen syftar även till säkerställa en god hantering av 
dagvattenflöden från såväl planområdet som eventuellt behov av utökat flöde från Salem 
C.

Planförslaget har varit på granskning under perioden 10 april till 8 maj 2018. Under 
granskningsperioden mottogs 12 yttranden varav 10 med synpunkter.

Inlämnade synpunkter har medfört har att vissa fakta i planbeskrivningen reviderats. 
Länsstyrelsens yttrande om dagvattenhantering har medfört att en principiell beskrivning 
tillförts handlingen samt ett tydliggörande att kommunen ansvarar för att projektering 
och anläggning sker med tanke på MKN Vatten. 

Under pågående projekteringsuppdrag har utformningen av främst idrottshall medfört 
att vissa ändringar skett gällande byggrättens storlek och läge för att inte förhindra 
senare utbyggnad. I samband med utförd markmiljöutredning har även mindre 
föroreningar påträffats som har hanterats med bestämmelser i plankartan.

Förvaltningen anser att planförslaget nu kan antas. 

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, §5, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för en ny grundskola på del av fastigheten Salem 5:24 och 
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Salem 5:3 (Fågelsången).

Planområdet är beläget strax öster om Salems centrum i parkområdet som benämns 
Fågelsången. 

Planen syftar till att möjliggöra för uppförandet av en ny grundskola för cirka 500-550 
elever i årskurserna F-9, en idrottshall samt en anslutande lokalgata från Säbytorgsvägen. 
Planen syftar även till att skydda en befintlig björkdunge. 

Den nya skolan föreslås utformas efter ett flexibelt koncept. Skolan ska de första 
åren kunna nyttjas som förskola, för att sedan övergå till att nyttjas fullt som 
grundskola. Skolan utformas för enparallelliga årskurser från förskoleklass upp till 
årskurs 5 och tvåparallellig för årskurserna 6 till 9. Skolbyggnaden ska rymma totalt 
cirka 500 elever. Skolbyggnaden föreslås placeras längs med den södra gång- och 
cykelvägen och uppföras i två våningar + soutterängvåning. Byggnadsarean föreslås 
uppgå till 3000 kvadratmeter. Strax öster om den föreslagna skolbyggnaden 
föreslås uppförande av en fristående idrottshall med måtten 20 x 40 meter. Hallen 
kan fungera som idrottshall för elever och samtidigt samnyttjas av föreningslivet.

Planområdet har god tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Regnskyddade 
cykelparkeringar med plats för cirka 200 cyklar föreslås uppföras inom 
planområdet. En del av cykelparkeringen bör lokaliseras i anslutning till 
idrottshallen. 

Parkering föreslås väster om skolområdet, längs infartsgata. Parkering ska anpassas 
till barn- och utbildningsförvaltningens riktvärden i kravspecifikation för 
nybyggnation av grundskolor. Avlämningsplatser för barn skall anordnas vid 
avslutning av allmän väg. Angöring för varutransporter och handikapparkeringar 
föreslås i anslutning till skolan och idrottshallen. 

Området kommer att anslutas till det kommunala dagvattennätet. Kapacitet finns även 
att ansluta den nya bebyggelsen till det kommunala VA-nätet. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planarkitekt Anders Jonsson.

Sofia Granström
Tf Chef för plan och exploatering

Bilagor

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
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Granskningsutlåtande

Utredningar finns tillgängliga på projektsidan, http://www.salem.se/fagelsangen

Beslutsexpediering

Planakten
Bygg- och miljönämnden

http://www.salem.se/fagelsangen


PLANBESKRIVNING
Antagandehandling  llhörande detaljplan för: 
Del av fas  gheterna Salem 5:3, 5:24 och 
Salem 5:27,m.fl , ”Fågelsången”, Salems kommun i 
Stockholms län. Plan nr:82-87

Dnr:PEX/2017:26

2018-05-16

Sid 1(27)  
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2018-05-16

ANTAGANDEHANDLING

När e   förslag  ll detaljplan har tagits fram skickas det ut på 
samråd. Sy  et är a   samla in önskemål och synpunkter a    llföra det 
fortsa  a arbete med planförslaget. Samråds  den är normalt tre  ll 

fyra veckor.

De synpunkter som inkommer under samrådsperioden sammanställs 
i en samrådsredogörelse. I redogörelsen framgår även kommunens 
kommentarer och åtgärder som avses vidtas. 

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från 
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. 
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens 
anslagstavla och i orts  dningen Mi   . Gransknings  den pågår minst 
i tre veckor och nu fi nns en ny möjlighet a   lämna synpunkter på 
planförslaget.

E  er gransknings  den sammanställs inkomna synpunkter 
från samråd och granskning samt samlade kommunala 
ställningstaganden/kommentarer i e   granskningsutlåtande. 

Om inga större ändringar gjorts e  er granskningen antar 
kommunfullmäk  ge planen. 

Detaljplanen vinner laga kra  , (det vill säga blir juridiskt bindande), 
tre veckor e  er a   antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen 
laga kra   tre veckor e  er avslagsbeslutet. Laga kra   innebär i 
prak  ken a   det nu är möjligt a   påbörja utbyggnaden av området.

Här är vi nu!

Vad är en detaljplan?
En detaljplan omfa  ar e   avgränsat område och reglerar vilka ändamål marken får användas  ll i olika delar av e   
område: kvartersmark för bebyggelse som  ll exempel bostäder, skola, industri eller handel, och allmän plats som 
 ll exempel gata, torg eller park. Detaljplanen brukar också styra bebyggelsens omfa  ning och karaktär som  ll 

exempel höjd, storlek och placering. 

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse
• Fas  ghetsförteckning*
• Dagva  enutredning, Hifab 2018 *
• Geoteknisk utredning, Tyrens 2018*
• Bedömning bullerpåverkan, Akus  kkonsulten 2018*
 

* Fas  ghetsförteckning och utredningar fi nns  llgängliga hos 

kommunen

 

De som är berörda av planen och inte få   sina synpunkter 
 llgodosedda under planprocessen blir underrä  ade om a   planen 

har antagits och får informa  on om hur sakägare kan överklaga 
beslutet.

Uppska  ad  dplan för planprocessen
Samråd      Vår/Sommar 2017
Granskning Vår 2018
Antagande Sommar 2018
Laga kra   Höst/Vinter 2018
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Detaljplanens sy  e
Planen sy  ar  ll a   möjliggöra för en ny grundskola 
för ca 500 elever i årskurserna F-9 samt idro  shall 
på del av fas  gheten Salem 5:24, Fågelsången. 
Skolverksamheten avses bedrivas i kommunal regi. 
Till skolbebyggelsen  llkommer friytor för lek och 
utevistelse. En anslutande väg från Säbytorgsvägen 
samt parkeringsytor in  ll denna vägsträckning planeras 
i planområdets västra del. Parkområde öster om den 
tänkta skoltomten avses förutom rekrea  onssy  e 
även möjliggöra hantering av dagva  en vid höga 
va  enfl öden. En del av befi ntlig skogsmark möjliggörs 
för fram  da etablering av skolskog. Befi ntliga gång- 
och cykelvägar inom området avses i möjligaste mån 
bevaras.

Planområdets avgränsning
Planområdet är  ll huvuddel beläget på delar av de 
kommunala fas  gheterna Salem 5:24 och Salem 5:3, 
strax öster om Salems centrum. Planområdet berör det 
grönområde som benämns Fågelsången. Arealen på 
planområdet uppgår  ll ca 8 hektar.

   

Fig.1, Ortofoto med markerat planområde, vy mot söder

Beskrivning av detaljplanens syfte och 
område som berörs
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Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2017 § 
5 a   ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag a   upprä  a en detaljplan för skola inom 
fas  gheten Salem 5:24 och Salem 5:3. Till beslutet 
hör en utredning om två väganslutningar  ll den 
nya skolan. Vägen kommer a   ingå i detaljplanen. 
Bakom beslutet ligger en tjänstemannautredning med 
utgångspunkt i gällande skolprognos som visar a   
elevunderlaget i kommunen kommer a   
öka med cirka 500 elever i skolålder F-9. Fågelsången 
var en av fem förslag  ll placering av en ny grundskola 
och valdes ut bland annat med hänsyn  ll a   
elevunderlaget ökar främst i kommundelen Salem.

Översiktsplan
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäk  ge 
den 15 juni 2006 och gällde fram  ll år 2015. 
En aktualitetsförklaring av översiktsplanen 
för mandatperioden 2010-2014 togs av 
kommunfullmäk  ge i juni 2014. 

Gällande översiktsplan från 2006 anger “Trots 
en kra  ig utbyggnad av bostäder de närmaste 
åren i Söderby Park beräknas antalet skolbarn 
i kommundelen Salem vara stabilt under 
programperioden för a   däre  er minska.” I arbetet 
med den nya översiktsplanen har bland annat den 
planerade bebyggelsen i Salems centrum vägts in och 
ger e   annat läge gällande behov av grundskoleplatser. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med förslag  ll 
översiktsplan för 2030.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan för området som föreslås utgöra 
skolfas  ghet är plan nr 82-22, “Ändrad och utvidgad 
stadsplan för kvarteret Fågelsången”, fastställd 1971. 
Området som föreslås för placering av ny skola är i be-
fi ntlig plan planlagt som parkmark och delvis illustrerat 
som en större lekplats. Övriga befi ntliga detaljplaner 
som berörs är: Plan nr 82-02 “Stadsplan för del av 
Söderbyområdet, Söderby II, fastställd 1966. Plan nr 
82-04 ”Stadsplan för del av Söderbyområdet, Söderby 
IV, fastställd 1966. Plan nr 82-08 ”Utvidgad stadsplan 
för Salemstaden, Söderby VIII, fastställd 1973. Plan nr 

Fig.2, Utdrag ur plan nr 82-22

Tidigare kommunala ställningstaganden
82-47 ”Salem 5:27 kv Järpen mm”, laga kra   1990. 

 

Behovsbedömning av miljöbedömning/ miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB)

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en 
behovsbedömning av miljöbedömning enligt 6 kap 11 
§ miljöbalken, enligt de kriterier som anges i bilaga 4 
 ll MKB-förordningen. Bygg- och miljöenheten och 

plan- och exploateringsenhetens samlade bedömning 
är a   en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvän-
dig, dock bör vissa aspekter tas i beaktande. Planom-
rådet ligger inom riskområde för markradon. Exploate-
ringen kommer a   leda  ll ökade dagva  enmängder 
och en dagva  enutredning ska tas fram.
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Riksintressen
Inom planområdet fi nns inga kända riksintressen.

Fornlämningar
Det fi nns inga kända fornlämningar inom planområdet. 
Om fornlämningar påträff as under arbetets gång ska 
arbetet i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen 
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska 
omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen.

Regionala intressen
Genom området löper gång-och cykelvägar som är del 
av det stråk som benämns Salemstråket i den regionala 
cykelplanen för Stockholms län. Framkomligheten 
längs denna skall beaktas vid anläggningsuppförande i 
området.

Kulturmiljöer
Radhusområden norr och söder om planområdet är 
områden som bebyggts i samband med Salemstaden 
skapande under femårsperioden 1966-1971. 
Salemstaden har i sig inget lagstadgat kulturmiljöskydd 
men är ändå av stadsbyggnadshistoriskt intresse och 
projektets påverkan bör förhålla sig  ll dessa områden 
på e   avvägt sä  .
 

Rekrea  on
De öppna gröna ytorna är betydelsefulla rekrea  va 
platser för såväl närboende som övriga invånare i 
Salem. Gång- och cykelpassager genom området 
är vik  ga för a   skapa gena a  rak  va vägar för ej 
moptorburen trafi k. Lekplats och grusad bollplan utgör 
betydelsefulla anläggningar för en ak  v fri  d.

Natur
Inga specifi ka naturskyddsvärden utöver normala 
fi nns iden  fi erade i området. Stora delar av området 
är påverkat av anläggningar och klippning av ängar/
grönytor. Inventering av skogen kring planområdet 
bör planeras inför en slyröjning och skötselinsats, då 
särskilt värdefulla träd, såsom t ex äldre tallar och ekar 
med e   högt ekologiskt värde kan märkas ut och ges 
mer utrymme och lu  .  

Betydande allmänna intressen

Fig.3, Ortofoto med regionalt cykelstråk markerat.
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Fig.4, Vy över lekplatsen med angränsande 
radhusbebyggelse i bakgrunden

Förutsättningar
Befi ntlig markanvändning  

Bebyggelse och anläggningar
Planområdet är idag fri   från bebyggelse. 
Norr om planområdet, på fas  gheten Nybyggaren 
9, fi nns en del av Salemstadens radhusbebyggelse 
uppförda på 1960-talet. Närmast planområdet består 
bebyggelsen av radhus i en våning och längre norrut av 
suterränghus i två våningar.  

Väster om planområdet fi nns bostadsrä  sföreningen 
Rönningeborg bestående av fyra lamellhus med röd 
tegelfasad i fyra våningar närmast planområdet och 
fortsä  er sedan i fem  ll sju våningar med sammanlagt 
cirka 260 lägenheter.

Verksamheter och off entlig service
Cirka 400 meter väster om planområdet fi nns Salems 
centrum. Inom Salems centrum fi nns off entlig service 
i forma av vårdcentral, ungdomsmo  agning, bibliotek, 
kulturskola, kommunhus med mera och kommersiell 
service såsom restauranger, fi k och matvarubu  k. 

In  ll den planerade infartsvägen (anslutning  ll 
säbytorgsvägen) ligger Säby kyrka som  llhör Salems 
församling.

För Salems centrum skall e   planeringsarbete påbörjas  
med sy  e a    llföra bostäder och se över handels-/
verksamhetsytor.

Rekrea  on och lek
Inom planområdet fi nns en lekplats med 
klä  erställningar, gungor, sandlåda, si  platser med 
mera. In  ll lekplatsen ligger en grusad bollplan. 
Området är e   vik  gt tätortsnära grönområde. 
De öppna grönytorna fungerar bland annat som 
vistelseyta och plats för spontanlek. Gång- och 
cykelvägen norr om den planerade skolbebyggelsen är 
en del av Hälsans s  g, en 7 km lång slinga som sträcker 
sig vidare genom Garnuddens naturreservat och 
Rönninge centrum.
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Naturvärden och grönstruktur

Mark och vegeta  on
Området som avses exploateras består främst av 
gräsbeklädd parkmark samt grusade ytor för bollspel 
och lek. Inom området fi nns en mindre skogsdunge 
med majoriteten björkar och några äldre granar. Inom 
området fi nns även e   antal planterade träd som 
ramar in den befi ntliga lekplatsen och bollplanen. 
Området är en del av e   grönstråk som sträcker från 
kvarteret Trädgårdsmästaren, genom planområdet, 
vidare genom Salems centrum och bort mot Bornsjön. 
Det öppna grönstråket smalnar av väster om 
planområdet, där infartsvägen planeras, och istället 
breder sig tätortsnära skog ut.  

Planområdet är rela  vt plant, med en rela  v 
höjdskillnad om cirka 4-5 meter med lågpunkten på 
cirka +22 meter över havet. Planområdet slu  ar från 
sydväst mot nordost med lågpunkt mot den befi ntliga 
gång- och cykelvägen nordost om planområdet. Vid 
den planerade anslutningspunkten för  llfartsvägen, 
vid Säbytorgsvägen fi nns en större nivåskillnad på 

Fig.5, Naturvärden inom området

cirka +7 meter. I grönstråkets lägsta del samlas va  en 
i e   svackdicke vid regn, och vid skyfall kan en del av 
den lägst belägna gräsytan i planområdet närmast 
gångvägen bli va  enfylld.

De södra delarna av planområdet består  ll stor del av 
kuperad skogsmark men även slu  ande parkområden 
som på vintern fungerar som pulkabacke för 
barn&ungdomar. 

Betydande naturvärden
Området  kan antas vara en vik  g passage både 
för de arter som lever i närmiljön samt för de arter 
som rör sig mellan Garnudden och norra Salems 
skogsområden. Därför är gröna släpp längs med 
skolans södra och norra sidor värdefullt och dessa bör 
hållas fria från y  erligare hinder. Av samma anledning 
bör avgränsningar såsom staket kring skolgården 
undvikas  så lång som möjligt.
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Fig.7, Grönstråkets fortsättning öster om planområdet, mot kvarteret Trädgårdsmästaren i bakgrunden.

Fig.6, Björkdunge i anslutning till planområdet med ett av salemstadens radhusområden i bakgrunden. 
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs naturliga jordarter 
inom det planerade skolområdet av glacial lera/
postglacial lera. I planområdets norra delar, där gång- 
och cykelvägen sträcker sig, utgörs naturliga jordarter 
av postglacial lera. Den skogsbeklädda slu  ningen, i 
planområdets nordvästra fi nns e   tunt lager sandig 
morän.  

En geoteknisk utredning har genomförts e  er 
samrådsperioden. Utredningen visar a   lerdjup 
varierar mellan 6-15 meter under marknivå.

Gata och trafi k

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet är idag anslutet  ll det övergripande 
separerade gång- och cykelnätet i kommunen och 
omsluts av gång- och cykelvägar både norr och söder 
om den planerade bebyggelsen. I norr löper Parkväg 
1, med koppling västerut mot nya Salems centrum 
samt Bornsjön och österut mot kv Trädgårdsmästaren, 
Söderby, Tumba och vidare mot Stockholm. Parkväg 1 
är en del av Salemstråket, som är en del av Stockholms 
läns regionala cykelstråk. Söder om planområdet 
löper en gång- och cykelväg med koppling västerut 
via Salems centrum och vidare söderut mot 
Rönninge centrum. Sydost om planområdet har 
gång- och cykelvägen koppling bland annat mot 
bostadsområdena Fasanen, Storskogen, Orrtuppen och 
Järpen och Garnuddens naturreservat. 

Kollek  vtrafi k
350 meter väster om planområdet, i Salems centrum, 
fi nns busshållplats för busslinjer 708, 725 och 
745. Buss 708 går från Tumba sta  on via Hallunda 
tunnelbanesta  on och Salems centrum  ll Rönninge 
sta  on. Busslinje 725 går från Tumba sta  on via 
Söderby och Salems centrum  ll Rönninge sta  on och 
Nytorp. Busslinje 745 trafi kerar mellan Söderby park 
(Mosshagen), via Salems centrum, och Fridhemsplan.

Biltrafi k
Planområdet saknar idag  llfart för biltrafi k. 
Närmaste huvudgata är Säbytorgsvägen som löper 
genom Salems centrum. Säbytorgsvägen har idag en 
has  ghetsbegränsningen 30 km/  mmen. Det fi nns 
en betydande nivåskillnad mellan Säbytorgsvägen och 
planområdet. 

Parkering
Planområdet saknar idag parkeringsmöjligheter. 
Närmaste parkering är in  ll Salems centrum.

Fig.8, Utdrag ur SGU:s jordartskarta 

Postglacial lera

Glacial lera



Dnr:PEX/2017:26

2018-05-16

11 (27)

ANTAGANDEHANDLING

Fig.9, Värdefullt rekreationsområde i rött, mindre värdefull rekreationsområde i lila. Streckad röd linje visar Hälsans stig. 

Fig.10, Kommunikationer, pilar visar gång- och cykelkopplingar.
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Teknisk försörjning 

Va  en, avlopp och dagva  en
Planområdet ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för Va  en och avlopp samt 
dagva  enhantering. Ledningar passerar genom 
området i huvudsak längs GC-stråk samt med 
avgreningar in i omkringliggande bostadsområden.
Kapacitet gällande VA bedöms som god, för 
dagva  enhantering bör dock lokala fördröjnings- 
och infi ltra  onsanläggningar säkerställas för a   inte 
överbelasta nedströms fördröjningsmagasin.

Energi/El
Huvudledning (mellan Söderenergi och Fortum) för 
 ärrvärme passerar genom planområdet från öst  ll 

väst, se sträckning med i fi g 11. Centralt i området 
fi nns en kammare som bedöms kunna bevaras. 
Påkoppling  ll skolan/idro  shallen sker förslagsvis från 
kammaren.

Va  enfall har 22 kV mellanspänningsledningar 
genom området parallellt med gång- och cykelstråk. 

Anslutningar i området kräver ny transformatorsta  on.

Tele, bredband 

Skanova har teleledningar samt Stokab och Stadsnät-
bolaget optokablage genom området. Skanova önska 
så långt som möjligt ligga kvar i befi ntlig sträckning. 

Avfall
SRV-återvinning ansvarar på uppdrag av Salems 
kommun för avfallshämtningen för den nya skolan.  

Brandva  enförsörjning
Enligt Svenskt Va  ens publika  oner P83 och P87 och
Södertörns Brandförsvarsförbunds PM nr 608, bedöms 
e   system vara konven  onellt om brandpostens 
avstånd uppgår  ll 150 meter. Om e   alterna  vsystem 
används, där  ll exempel tankfordon inkluderas, bör 
avståndet mellan y  ersta delen av bebyggelseområdet 
och brandpost vara maximalt 1000 meter.

Inom aktuellt område fi nns minst två brandposter 

Fig.11, Övergripande karta med ledningsdragningar inom planområdet.
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inom 100 meters avstånd. En i direkt anslutning  ll 
planområdets sydöstra hörn. E   konven  onellt system 
bedöms därför kunna användas.
 

Störningar och risker 

Buller och vibra  oner
Område planerat för skolverksamheten är i dag inte 
utsa   för någon betydande bullerstörande verksamhet 
eller väg- och spårbuller. 

Markradon
Planområdet ligger inom iden  fi erat riskområde 
för markradon. Exploatören ska i samband med 
bygglovsprövning redovisa radonmätningar för 
området. En planbestämmelse b  har införts med 
innebörd att byggnader måste uppföras radonsäkrade 
(täta) om inte radonmätningar visar låga nivåer. 
Försiktighetsprincipen bör råda inom skolområdet.

Farligt gods
Säbytorgsvägen är sekundär transportled för farligt 
gods. Enligt Länsstyrelsens publika  on Fakta 2016:4 
“Riktlinjer för planläggning in  ll vägar och järnvägar 
där det transporteras farligt gods” bör skolbebyggelse 
placeras på e   säkerhetsavstånd om 75-150 meter för 
a   vara en lämplig markanvändning. Avståndet mellan 
den planerade bebyggelsen och Säbytorgsvägen är 
cirka 300 meter, varför en riskutredning inte bedöms 
nödvändigt.

Ras och skred
Geoteknisk utredning är u  örd vilket visar a   de 
geotekniska förhållandena kräver markförstärkning 
för a   området skall anses lämpligt för bebyggelse. 
Betydande djup av lera medför krav på pålning. Inför 
projektering av väganslutning bör komple  erande 
utredning göras för a   säkerställa vägens stabilitet.
Den fl acka terrängen bedöms inte utgöra rasrisk av 
lösa objekt. 
 

Avrinningsområde
Planområdet ligger inom U  rans avrinningsområde. 
Dagva  net når U  erkalven (en del av 
va  enförekomsten U  ran) via kommunala 
dagva  enledningar (Se fl ödesriktning i bild nedan. 
U  erkalven är beläget cirka 1 kilometer söder 
om planområdet. U  ran och U  erkalven  llhör 
huvudavrinningsområdet Norrström. År 2015 anlades 

Mölle dagva  endamm strax innan u  loppet  ll 
U  ran. Dammen anlades för a   förbä  ra reningen av 
dagva  net innan det når recipienten.  Dammen renar 
främst par  kulära föroreningar, medan reningseff ekten 
för kväve och lösta metaller är betydligt lägre det 
är därför vik  gt a   exploateringar inte bidrar  ll 
a   öka föroreningsbelastningen av dagva  net. 
(Dagva  enutredning, Hifab 2018). 

Dammen är dimensionerad för a   klara mindre regn 
(ca 1- och 5-årsregn). Inloppet  ll dammen är inte 
dimensionerat för större fl öden utan då ska va  net 
rinna förbi dammen och brädda  ll U  ran.

Översvämningsrisk
Inom planområdet fi nns lågpunkter som innebär 
riskområden för översvämning. Området där 
skolbebyggelsen planeras är lokaliserat på en högre 
topografi sk nivå varför risk för översvämning vid 
bebyggelsen inte fi nns. Planområdet lutar från söder 
 ll norr. Lämpliga dagva  enåtgärder för a   kunna 

hantera stor nederbörd måste ta i beaktande. 

Markföroreningar
Parallellt med planens framtagande har projektering 
av byggnader och anläggningar påbörjats. I samband 
med denna projektering har en detaljerad geoteknisk 
utredning och en markmiljöundersökning genomförts. 
Den senare undersökningen har i vissa provpunkter 
indikerat förhöjda nivåer utöver naturvårdsverkets 
rikvärde för känslig markanvändning, KM-nivå. Skola 
tolkas som känslig markanvändning  Med grund i 
denna utredning har bestämmelse för ändrad lovplikt 

Fig.12, Områden med risk för översvämning, Länsstyrelsen 
lågpunktskartering
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a  införts med krav på komple  erande utredning 
och sanering inom del av skolgårdsområdet samt 
bestämmelse skydd med villkor på hantering av 
schaktmassor inom vägområdet. Ingen av dessa 
föroreningar bedöms innebära risk för hälsa utan 
relaterar  ll  miljöpåverkan. Vissa provpunkter inom 
skolområdet visar även halter med kobolt i nivå 
med KM. Om plantering av ätbara växter ej avses 
möjliggöras bedöms dock ej halterna innnebära 
risk. Informa  onen  llförs projektören för skolan/
skolgården.

En markmiljöundersökning  llförs detaljplanen e  er 
granskningsfasen. Kommunen anser dock det är av vikt 
a   beakta uppkomna uppgi  er och har därför  llfört 
utredningen  ll övrigt planeringsunderlag.  

Miljökvalitetsnormer

Va  enkvalitet
Enligt VISS är miljökvalitetsnormen för U  ran 
(SE656562-161394) följande:
Ekologisk status 2013: Må  lig ekologisk status
Kvalitetskrav: God ekologisk status 2027
Kemisk ytva  enstatus 2015: Uppnår ej god 
kemisk ytva  enstatus (pga Hg och polybromerade 
difenyletrar)
Kvalitetskrav: God kemisk ytva  enstatus
Kemisk status exklusive kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar bedöms  ll ”god status”. 
(Dagva  enutredning Hifab)

Lu  kvalitet
Området bedöms inte vara utsa   för föroreningshalter 
i nivå med miljökvalitetsnormer.



Dnr:PEX/2017:26

2018-05-16

15 (27)

ANTAGANDEHANDLING

Beskrivning av planförslaget och dess 
konsekvenser
Bebyggelse

Skolbyggnad
Den nya skolan föreslås u  ormas e  er e   fl exibelt 
koncept. Skolan ska de första åren förutom 
grundskoleverksamhet kunna inrymma förskola, för 
a   sedan övergå  ll a   ny  jas fullt som grundskola. 
Skolan planeras för a   rymma ca 500 elever. 
Byggnaden föreslås i huvudsak uppföras i två våningar 
och i cirkulär form. Suterräng och/eller källarvåning 
kan  llkomma om markplaneringen så  llåter. 
Byggnadsarean för skoländamål bedöms uppgå  ll ca 
3000 kvadratmeter. 

Byggnadsvolymen styrs förutom avgränsat 
byggrä  sområde av en begränsning i höjd med 
bestämmelse för högsta nockhöjd +38 meter 
över havet (RH2000) vilket motsvarar ungefär 3,5 
meter under nockhöjd för närmsta bostadshus i 
Rönningeborg.

För a   undvika översvämningsproblema  k är 
byggrä  erna förskjutna söderut/sydväst för a   undvika 
låglänt mark. 

Idro  shall
Strax öster om den föreslagna skolbyggnaden 
föreslås uppförande av en fristående idro  shall med 
normalstor planyta, dvs plats för handbollsplan. 
Idro  shallen skall förutom skolidro   kunna inhysa 
vissa mindre kulturevenemang.

Anslutning för motorfordon
Anslutning för varutransporter och renhållningsfordon 
sker mot nordväst så nära anslutningsväg som möjligt.
Interna transportmöjligheter  ll idro  shall samt för 
räddningstjänst möjliggörs med hårdgjorda körbara 
ytor väster/sydväst om skolbyggnad.
Enbart kor   dsparkering för varuleveranser och 
parkering för rörelsehindrade kommer  llåtas inom 
skolområdet, de  a regleras med bestämmelsen n .  

Fig.13, Illustrerad byggnadsvolymer.
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Skolgård
Skolgårdens u  ormning är inte fastlagd vid planens 
framtagande, ambi  onen är dock a   inte skapa 
inhägnader i onödan. Ev. bollplan och övriga idro  sytor 
skall gå a   utny  ja även för allmänheten e  er skol  d.

Skolgården u  ormas för a   fungera ini  alt för små 
barn i åldern 1-5 år inom en inhägnad yta, vilken 
senare kan omvandlas  ll skolgård för barn i åldern 
6-15 år. Större delen av skolgården ska kunna ny  jas 
av funk  onshindrade barn, vilket ställer höga krav på 
markmaterial och nivåskillnader med ramplösningar 
istället för trappor. Trädplanteringar på fl er ställen ska 
fi nnas på skolgården, för a   på e   naturligt sä   skapa 
skugga och rumsliga avgränsningar. 

Skolgårdens u  ormning samordnas med de LOD-
lösningar som krävs för a   hantera och rena det 
dagva  en som fi nns inom planområdet, såsom 
fördröjningsmagasin under mark och öppna, 
nedsänkta planteringsytor och träd planterade i 
skele  jord.

Gestaltning
Gestaltningen av skolan, skolgården och idro  shallen 
kommer a   fastställas i detalj senare i projektet, för 
a   anpassas  ll byggnadernas olika entréer samt de 
funk  onskrav och brukarbehov som fi nns. Vik  gt är 
a   skolgården erbjuder likvärdiga möjligheter oavse   
ålder, kön, funk  on eller kultur. Skolgården ska bestå 
av mul  funk  onella, fl exibla platser där det fi nns 
möjlighet a   vara i centrum eller leka mer avskiljt 
utan a   bli iak  agen. Skolgården ska främja både 
fysisk ak  vitet och sociala samspel och kunna vara 
s  mulerande året runt. 

Natur och grönstruktur

Grönområden och vegeta  on
Delar av Fågelsångens grönområde behöver tas i 
anspråk i samband med uppförandet av den nya 
skolbebyggelsen. En del av området består redan idag 
av hårdgjorda ytor med den asfalterade ytan strax 
väster om bollplanen. Björkdungen strax norr om 
bollplanen skall bevaras så långt möjligt och träd som 
av byggnadstekniska skäl måste fällas skall ersä  as 
enligt inför planbestämmelse a . Övriga träd inom 
planområdet har inventerats. Vilka träd som kan 
bevaras kommer a   studeras y  erligare i samband 
med projektering av området.

Planområdet föreslås anslutas genom via en ny 
lokalgata med anslutning  ll Säbytorgsvägen. 
Lokalgatan kommer a   korsa e   område av park och 
tätortsnära skog med varierad växtlighet. Parkområdet 
som behöver tas i anspråk för den nya lokalgatan 
bedöms inte inneha betydande naturvärden. 
Skogspar  et bedöms innehålla naturvärden med 
vistelseyta för bland annat fåglar och vara en passage 
för bland annat rådjur. 

Konsekvenser för befi ntliga naturvärden
Exploatering av natur och vegeta  on bedöms främst 
vara begränsade  ll de gröna rekrea  onsytor som 
återfi nns inom området. Risk för nega  v påverkan av 
de tätortsnära skogarna som förekommer i omnejd 
kommer främst förekomma genom bullerstörningar 
samt fragmentering av livsmiljöer. Buller från trafi k 
bedöms delvis begränsas då  llåtna has  gheten 
kommer med stor sannolikhet kommer vara låga, 
och det är också troligt a   den fl ora och fauna som 
återfi nns inom skogarna redan är anpassat  ll den 
störningsbild som förekommer inom tätorter. Det 
mindre bestånd av björkar samt gran och ask, nordost 
om skolan bedöms påverkas nega  v, men ambi  onen 
är a   de delvis kan införlivas i skolgårdens utemiljö.

Rekrea  on och lek
Skolgården föreslås huvudsakligen placeras norr om 
skolan och idro  shallen, på befi ntligt parkområde. 
Den totala friytan blir cirka 14000 kvadratmeter. 
Enligt Salems kommuns kravspecifi ka  on för ny- och 
ombyggna  on Grundskola, med anpassning e  er 
Boverkets rekommenda  oner, bör friytan vara 30 
kvadratmeter per barn. Inom planområdet möjliggörs 
cirka 29 kvadratmeter friyta per barn. 
Skolgården ska vara överblickbar och områdets 
växtlighet och topografi  ska bevaras. Gestaltningen 
av skolgårdens grönytor, ak  vitets- och lekytor 
och undervisningsytor  kommer a   studeras i e   
senare projekteringsskede och utgå ifrån barn- och 
utbildningsförvaltningens kravspecifi ka  on. 

Skolan kommer a   husera årskurserna F-9 vilket 
innebär olika behov av en skolgårdsmiljö. Skolgården 
kan med fördel delas in i olika zoner e  er ålder eller 
ak  viteter. 
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Byggbar yta
Inom de  a område skall såväl
skolbyggnad som idro  shall
uppföras. 

Skolgård
Inom de  a område anordnas 
friytor och anläggningar 
för elever och lärare samt 
anslutningar och vändytor för 
varutransporter
och handikapparkeringar.
Ambi  onen är a   reducera 
inhägnader och lämna så stora 
ytor som möjligt  llgängliga för 
allmänheten utöver skol  d. 
Mindre bollplan anläggs för 
skolidro   och allmänhetens 
ny  jande e  er skol  d och 
helger.

Vägområde med parkering
Inom de  a område skall infarts-
gata samt parkeringsutrymmen
för personal  ll skolan samt 
kor   dsparkering för 
barnavlämning anordnas. 

Park
Inom de  a område kan utöver
rekrea  va parkanläggningar 
även system för dagva  en- 
fördröjning anläggas.
Komple  erande GC-väg 
anläggs för a   knyta samman 
existerande vägnät. 

Natur- och Parkområden
Befi ntliga skog- och parkområden 
söder om skolan bevaras. Den 
skogsyta som ligger sydöst om 
skolan planeras för en fram  da 
skolskog. I en skolskog ges skolan 
möjlighet a   ny  ja skogen ur e   
pedagogisk sy  e. ”Pulkabacken” 
bevaras och nedfart  säkerställs 
genom a   byggbart område 
förskjuts västerut. 

Park
Bostadsnära parkmark anordnas 
med rekrea  vt sy  e.
Befi ntligt gång- och cykelstråk 
bevaras. 

Fig.14, Illustrerad översikt med områdesförtydliganden.
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A   skolgården kommer a   anläggas med direkt 
koppling  ll befi ntlig park innebär y  erligare 
möjligheter utanför skolgården för rörelse och 
spontanidro   inom e   bilfri   säkert område. Direkt i 
anslutning  ll planområdets sydvästra hörn fi nns även 
en brantare backe som idag ny  jas som pulkabacke 
vinter  d. Strax öster och söder om planområdet fi nns 
mindre skogspar  er som kan fungera som vilda zoner 
för upptäcktsfärder.  

Det är vik  gt a   skolgården uppfyller barns behov av 
bland annat social och fysisk s  mulans, lek, trygghet, 
återhämtning och utmaningar.

Befi ntlig lekplats kommer a   försvinna, däremot 
kommer skolgården a   innebära en ny och mer 
inspirerande miljö som kan samny  jas med andra e  er 
skol  d, helger och lov. 

Konsekvenser för befi ntlig rekrea  on
Vägdragningen  ll den nya skolan kommer a   påverka 
parkmiljön öster om Säbytorgsvägen nega  vt. 
Området är den del av parken som kan anses vara 

mindre a  rak  vt a   vistas på med hänsyn  ll dess 
placering nedanför en norr- och västslu  ning vilket 
begränsar solinstrålningen stora delar av året. 
Området är även den del av grönstråket som är mest 
utsa   för buller från Säbytorgsvägen. Anläggandet av 
skolgården kommer a   göra anspråk på det öppna 
grönstråk som sträcker sig genom kommunen. E   
grönt släpp söder om gång- och cykelvägen kommer 
a   lämnas som parkmark och skolgården kommer 
a   hållas öppen för a   bevara den sammanhållande 
känslan av grönstråket. Öster om skolgården fi nns de 
stora öppna grönytorna kvar för varierande rekrea  on. 

Trafi k

Bilgata
Tillfartsvägen u  ormas som en 7,0 meter bred 
lokalgata (inkl 1,0 - 1,5 meter bred tro  oar) med 
anslutning från Säbytorgsvägen. Korsningen kommer 
ini  alt a   u  ormas som fyrvägskorsning men kan 
i fram  den komma a   ändras  ll cirkula  onsplats. 
Den nya lokalgatan kommer a   bli cirka 400 
meter lång och avslutas med mindre vändplats. 

Fig.15, Principiell trafikplanering med utformningsförslag från pågående projekteringsarbete 



Dnr:PEX/2017:26

2018-05-16

19 (27)

ANTAGANDEHANDLING

Allmänheten kommer inte få  llgänglighet in i själva 
skolområdet. Ny  ofordon som varuleveranser, 
renhållning, räddningstjänsten mm. kommer dock 
fortsä  a in mot den östra vändplatsen i skolområdet. 
Även rörelsehindrade kan passera vidare  ll 
handikapparkeringar vid entréer  ll skola och 
idro  shall.  

Parkering, avhämtning- och leveransytor
Vid sidan av lokalgatan kommer parkeringsmöjligheter 
för skolans personal anornas. In  ll vändplatsen 
kommer avlämningsplatser anordnas för de som 
lämnar barn vid skolan, behov ca 10 platser. Parkering 
ska anpassas  ll barn- och utbildningsförvaltningens 
riktvärden i kravspecifi ka  on för nybyggna  on av 
grundskolor: 
Förskola: Cirka 1 p-plats per 18 barn inklusive cirka 0,3-
0,6 per arbetande
Lågstadieskola: Cirka 1 p-plats per 30 barn inklusive 
cirka 0,3-0,6 per arbetande
Mellan- och högstadieskola: Cirka 0,3-0,6 p-platser per 
arbetande.
Personalparkering kan samny  jas med föreningsliv 
som besöker lokalerna e  er skol  d. 
Ytor för varuleveranser och handikapparkeringar 
anordnas inom skolområdet och skall planeras med 
stor hänsyn  ll skolbarnens utemiljö.

Räddningstjänsten
Vik  gt a    llse framkomlighet för räddningstjänstens 
fordon vid gestaltning av skolgårdens utrymmen. 
Aktuella riktlinjer(ex. PM 609) skall beaktas under 
projektering. 

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet har god  llgänglighet för fotgängare 
och cyklister i fl era väderstreck. Separeringen av 
trafi kslag gör a   området kan nås på e   tryggt sä   för 
barn och unga. Befi ntligt gång- och cykelnät bevaras 
huvudsakligen och komple  eras med sträckning öster 
om skolgården.

Regnskyddade cykelparkeringar med plats för cirka 
170 cyklar föreslås uppföras inom planområdet. En 
del av cykelparkeringen bör lokaliseras i anslutning  ll 
idro  shallen. 

Teknisk försörjning 
Va  enförsörjning- och avlopp
Den föreslagna bebyggelsen kommer a   anslutas  ll 

det kommunala va  en- och avloppsnätet. Anslutning 
är möjlig  ll anslutningspunkter norr och öster om 
bebyggelsen. För anslutning mot dagva  enledningar 
är det vik  gt a   fl ödet anpassas  ll kommunens krav 
på högst 50 l/s. 

Dagva  en
Anläggandet av den nya skolan kommer a   
innebära a   dagva  enavrinningen från området 
ökar  ll följd av a   gräsytor hårdgörs. För a   inte 
belasta de kommunala dagva  enledningarna och 
dagva  endammen nedströms föreslås fl era olika LOD-
lösningar för fördröjning och rening av dagva  net. 
Dagva  enutredningen visar på hur behovet av 
fördröjningsvolym av dagva  en ökar beroende av hur 
stor del av skolgården som hårdgörs. Skolgården bör 
 ll stor del bestå av genomsläppliga ytor och material. 

Öster om skolområdet avsä  s e   parkområde som 
avses möjliggöra komple  erande fördröjning och 
rening av dagva  en. För informa  on om bland annat 
fl ödesberäkningar före och e  er exploateringen  och 
förslag på dagva  enåtgärder hänvisas  ll bifogad 
dagva  enutredning. Krav på komple  erande 
utredningar under projekteringsfas ställs. 

Principer för dagva  enutbyggnad från pågående 
parallellt projekteringsuppdrag

• Sedumtak anläggs på 50% av byggnadernas tak 
för fördröjning. Genom a   ersä  a tradi  onella 
tak med vegeta  onsbeklädda tak kan den årliga 
avrinningen minskas med 30 – 86 % beroende på 
takens uppbyggnadstyp. E   generellt antagande 
brukar vara a   avrinningen minskas med 50 %. 
visar hur gröna tak kan u  ormas och användas på 
olika nivåer i bostadsmiljön. En yta på 2750 m2 för 
gröna tak föreslås i skolbyggnaden.

• Trädplanteringar i gårdens södra och mellersta del 
där skele  jordarna utgör fördröjningsmagasin och 
va  enreservoarer för träden. En yta på cirka 36 
m2 för skele  jorden (1 meter bredd, 1 meter djup 
och 30% porositet) i parkeringsområdet och vägen 
innebar a   ca 17 % av erforderlig magasinvolym, 
det vill säga 36 m3, ska hanteras i skele  jorden.

• Öppna, nedsänkta planteringsytor mellan 
cykelställen i gårdens y  re, södra delar där 
biologisk rening kan ske. Marken där cykelställen 
är placerade är nedsänkt ca 20 cm, så a   ytan 
samlar upp regnva  en vid skyfall, och leder det 
direkt  ll planteringsytorna in  ll.
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En yta på cirka 175 m2 för växtbäddar (1 meter 
bredd, 1 meter djup och 30% porositet) i 
skolområdet innebar a   ca 25 % av erforderlig 
magasinvolym, det vill säga 53 m3, ska hanteras i 
växtbäddar.

• Överallt där det går så används stenmjölsytor 
istället för asfalt, som t ex under cykelställen och 
vissa gångvägar inom området, som inte behöver 
snöröjas. Då kan regnva  net infi ltrera istället 
för a   det leds  ll VA-nätet, och en del par  klar 
rensas bort. 

• Vägen byggs bomberad och asfalteras för a   kunna 
snöröjas. Dagva  en hanteras genom e   svackdike 
söder om vägen för a   fånga upp regnva  en 
som kommer från skogen på berget, samt för a   
ta hand om 50% av vägens ytva  en. De  a dike 
har gräsklädda sidor och görs extra djupt för a   
rymma mycket va  en vid skyfall.

• Skolgårdens lekytor hårdgörs i minsta möjliga 
mån, och konstgummi används ej. Istället används 
baksand i sandlådor och leksand under gungor 
och klä  erställningar, e  ersom sand infi ltrerar 
regnva  net. Som alterna  v kan barkfl is användas 

som fallskydd, vilket även det är genomsläppligt 
och renande.

• Översko  sva  en från vägen och p-platserna 
fångas upp av översilningsbrunnar och leds vidare 
 ll VA-systemet. Oljefi lter kan rena va  net innan 

det leds vidare, vid behov.
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Fig.16, Illustration - Princip för dagvattenhantering. 1. Dike anordnas norr om slänten i söder 2.Fördröjningsmagasin för 
dagvatten/skelettjord för träd och planteringar anläggs på lämpliga platser 3.Dagvattenstråk anläggs söder om befintlig GC-
bana, där dagvatten från skolgården tas upp 4. Pulkabacke 5. De två befintliga granarna 6.Fördröjningsmagasin för dagvatten 
kan möjligtvis anläggas under vändzon
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• Regnva  en från 50% av bilvägen och den bef. 
GC-banan leds ner  ll en slingrande å i dalstråkets 
lågpunkt. Va  net i ån rinner från väster mot öster, 
och åstråket planteras med växter vilket medför en 
biologisk rening av va  net, innan det rinner vidare 
mot dagva  endammarna längre österut och 
slutligen U  ran.
En yta på cirka 66 m2 för makadamdike (3,5 
meter bredd, 0,5 meter djup och 30% porositet) 
i parkeringsområdet och vägen innebar a   ca 17 
% av erforderlig magasinvolym, det vill säga 36 
m3, ska hanteras i makadamdike. I naturmarken 
ska ca 10% av erforderlig magasinvolym, det vill 
säga 21 m3, hanteras i en yta på cirka 11m2 av 
makadamdike.

• Båda vändplanerna i vägens östra del u  ormas 
med underjordiska magasin under, och den större 
vändplanen kan ha en öppen planteringsyta i 
mi  en, dit regnva  net kan ledas för biologisk 
rening och fördröjning. Magasinen har en 
koppling som ansluter  ll en ledning och leder 
va  net vidare  ll ån alt. VA-systemet vid risk 
för översvämning. Avsä  ningsmagasin med 
en magasineringskapacitet upp  ll 300 l/m3 
rekommenderas a   anläggas på 1 meters djup. 
En yta på cirka 112 m2 för avsä  ningsmagasinet 
innebar a   ca 31 % av erforderlig magasinvolym, 
det vill säga 67 m3, ska hanteras i magasinen.

• Innan byggstart tas komple  erande markprover 
för a   bedöma behovet av a   förorenad jord 
forslas bort för deponi.

• Dagva  net leds vidare från underjordiska 
va  enmagasin i gårdens södra delar, via ledningar, 
 ll markens norra del och den å som slingrar sig 

från väster mot öster. Ån u  ormas meandrande i 
kombina  on med stenblock, buskar och växter för 
biologisk rening.

Fig.18, Principsektion dagvattenhantering och höjdförhållanden

Avfall
SRV Återvinning kommer a   ansvara för 
avfallshämtningen inom området. 

Uppvärmning 
Bebyggelsen kommer a   anslutas  ll befi ntliga 
 ärrvärmeledningar som löper genom området vid 

en anslutningspunkt strax norr om den befi ntliga 
bollplanen. 

Påverkan på omgivande detaljplaner
Utanför planområdet fortsä  er befi ntliga detaljplaner 
a   gälla oförändrat.

Översvämningsrisk
Dagva  enanläggningarna bör projekteras med 
bräddlösningar så a   översko  sva  en som 
uppkommer vid långvariga intensiva regn avleds i 
sy  e a   reducera risken för översvämning. De system 
dit dagva  en kan brädda kan med fördel utgöras 
av öppna system, t.ex. diken. Översko  sva  en bör 
ledas ned  ll den befi ntliga lågpunkten i områdets 
nordöstra del som får fungera som en översilningsyta/
översvämningsyta. Det måste dock säkerställas a   
va  ennivåerna inte kan påverka bebyggelsen norr om 
planområdet vid extrema skyfall. (Dagva  enutredning, 
Hifab). I planförslaget föreslås och möjliggörs 
även e   utökat system för dagva  enfördröjning/-
rening österut i parkområde. En möjlig anordning 
som utöver fördröjning vid höga fl öden även har 
en god reningseff ekt är a   anlägga någon form 
av meandrande avrinningsdiken i parkområdet i 
detaljplanens östra del. Diken får dock inte u  ormas 
djupa vilket skulle kunna innebära risk för barnen.
Parken kan komple  eras med rekrea  va anläggningar 
e  er behov.
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Störningar för kringboende 
Störningar för kringboende bedöms främst ske i form 
av ljud från skolgården. Buller från trafi k bedöms 
inte ge någon betydande störningspåverkan då 
parkeringsytor och avlämningszon fl y  ats västerut 
längre bort från befi ntlig bebyggelse.
Den bullerutredning som gjorts visar dock a   det fi nns 
risk från bullerstörningar om bollplan u  ormas på e   
olämplig sä  , då kan radhuslängor i Salemstaden få 
påverkan mot sina uteplatser. Vik  gt a   de  a följs 
upp. 

Byggna  on
Under uppbyggnaden av skolområdet kommer 
störningsmoment uppstå från bygget. Vik  gt a    llse 
a   gällande riktlinjer för byggbuller e  erlevs och a   
arbetsplanering sker med tanke på kringboende. 

u1

a1

a1

NATUR2

NATUR1

PARKPARKPAARPARPAARARPARKPARKPARPARKKP RKPARRKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARK

Fig.19, Illustration med meandrande dagvattenavledning i 
planområdets östra del. Föreslagen anläggning är en 
möjlig framtida hantering av höga vattenflöden från såväl 
fågelsången som Salem centrum.



Dnr:PEX/2017:26

2018-05-16

23 (27)

ANTAGANDEHANDLING

Bedömning av miljöpåverkan
När en detaljplan upprä  as ska kommunen göra en 
bedömning om genomförandet av planen kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen gör 
en behovsbedömning av miljöbedömning enligt 
6 kap 11 § miljöbalken, med stöd av de kriterier 
som anges i bilaga 4. Kriterierna handlar bland 
annat om områdets sårbarhet för påverkan av 
miljökvalitetsnormer, kulturarv, risker för människors 
hälsa eller miljö eller påverkan på skyddad natur. 
Förvaltningen har e  er u  örd behovsbedömning 
gjort bedömningen a   planen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34§ plan- 
och bygglagen eller 6 kap 11-18§ miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprä  ats. 
Inom planområdet fi nns inga riksintressen eller 
skyddad natur. Den gröna kilen som sträcker sig genom 
området kommer dock a   påverkas nega  vt. Genom 
a   anlägga skolgården i områdets norra del kan en stor 
del av områdets öppna grönytor bibehållas. En grön 
kil bibehålls även mellan skolgården och in  lliggande 
gång- och cykelväg. 
Planens genomförande antas inte medföra några risker 
för människors hälsa och miljö.

Planområdets har god  llgänglighet vad gäller 
gång- och cykelvägar och kollek  vtrafi k vilket ger 

förutsä  ningar för e   hållbart resande och antas 
innebära a   lu  kvalitet endast påverkas marginellt av 
den  llkommande biltrafi ken. 

Miljökvalitetsnormer för va  en
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer 
för va  en iak  as. Detaljplanen bedöms inte påver-
ka möjligheterna a   uppnå miljökvalitetsnormer för 
va  en. Planområdet ligger inte inom va  enskydds-
område. Området har avrinning mot U  ran. Nöd-
vändiga dagva  enåtgärder ska anläggas för a   ökade 
dagva  enmängder, som e  er fördröjning leds via 
kommunens dagva  enledningar mot U  erkalven, inte 
påverkar recipientens kemiska och ekologiska status 
nega  vt. Bedömningen är a   förutsä  ningar fi nns för 
a   skapa en hantering av dagva  en som säkerställer 
de  a. 

Fig.20, Avrinning av dagvatten från planområdet till recipienten Uttran
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Genomförandefrågor
Detaljplanen är upprä  ad i enlighet med plan- och 
bygglagen, PBL 2010:900 med standardförfarande i 
dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. De åtgärder 
som föranleds av detaljplanen genomförs helt och 
hållet av berörd fas  ghetsägare. Upprä  andet av de-
taljplanen fi nansieras och regleras av kommunen.

Preliminär  dplan för genomförande
Projektering   2018-2019

Markanskaff ning  2019

Bygglovhandläggning   2019

Fly   av ledningar  2019-2020

Byggna  on av  llfartsväg 2019
Byggna  on av skolhus  2019-2020

Byggna  on av idro  shall 2020

Anordnande av skolgård  2020-2021

Anordnande av allmänna  2020-2021
platser 

Infl y  ning   ht 2021

Ansvarsfördelning/Organisatoriska frågor

Kommunens ansvar
Salems kommun ansvarar för framtagande av 
detaljplan samt projektering av anläggningar för avse   
ändamål.
Salems kommun ansvarar för a   ansöka om 
fas  ghetsbildningsåtgärder och behövliga avtal inom 
den nybildade fas  gheten.
Salems kommun ansvarar för och fi nansierar 
i huvudsak fl y   av befi ntliga ledningar inom 
planområdet.
Salems kommun ansvarar för ansökan om bygglov.
Salems kommun ansvarar för upphandling av 
entreprenörer för byggna  on av anläggningar.
Salems kommun ansvarar för a   erforderliga 
marksaneringar u  örs.

Byggnads-/anläggningsentreprenörens ansvar
Entreprenörer ansvarar för a   byggnadsentreprenaden  
sker enligt gällande praxis.

Entreprenören ansvarar för a   omgivningspåverkan 
bedöms och ev. åtgärder vidtas innan byggna  on 
påbörjas.

Ledningshavarens ansvar
Ledningsägare ansvarar för ansökan om ev 
ledningsrä  er  ll lantmäteriet. 

Fas  ghetsrä  sliga frågor

Ägoförhållanden
Lagfaren ägare  ll fas  gheterna del av Salem 5:3, 5:24 
och 5:27 är Salems kommun. Lagfaren ägare  ll Spiran 
1 är Stockholm stad.

Fas  ghetsbildning
Fas  ghetsrä  sliga frågor handläggs av 
lantmäterimyndigheten i Stockholms län. Nybildning 
av fas  ghet kommer a   ske med avstyckning från 
stamfas  gheten Salem  5:24, arealen bedöms  ll ca 
8000 kvm. Infartsväg, park- och naturmark kommer 
a   ligga kvar på nuvarande fas  gheter. Kommunen 
ansöker om och samt fi nansierar förrä  ningskostnader 
vid fas  ghetsbildningen. I samband med förrä  ning 
skall även  llskapande av ny  janderä   gheter för 
diverse infrastruktur skapas och skrivas in på nya 
fas  gheten, se stycke om teknisk infrastruktur.

Markinlösen/-inköp
För a   möjliggöra ny infart från Säbytorgsvägen 
krävs inköp av mark från fas  gheten Spiran 1. Denna 
fas  ghet är idag belagd med tomträ   vilket utöver 
markköp även berä   gar intrångsersä  ning.
Salems kommun avser genomföra förhandling 
med fas  ghetsägaren om köp för mark som 
uppska  ningsvis uppgår  ll 700 kvm.

Teknisk infrastruktur

Va  en- och avlopp
Va  en och avlopp ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde och kommunala VA-ledningar går 
a   ansluta mot både norr och/eller öster. Det fi nns 
kapacitet för a   ansluta  va  en och avlopp  ll dessa. 
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Befi ntliga ledningar bedöms kunna ligga kvar i 
befi ntliga lägen. Ledningsrä   bör  llskapas för 
befi ntliga ledningar genom skolfas  gheten.

Dagva  enhantering
Dagva  en behöver hanteras inom området för a   inte 
skapa ohanterbara fl öden nedströms.
I projekterings- och anläggningsuppdrag ingår a   
bygga en hållbar hantering av dagva  enfl öden som 
fördröjer och renar va  enfl ödet  ll acceptabel nivå.

Krav på projektering och u  örande av 
dagva  enanläggningar
Byggherren Salems kommun ansvarar för a    llämpliga 
krav  llförs upphandlings- och förfrågningsunderlag 
inför på projektering och anordnande av 
dagva  enanläggningar. Kravnivå på fördröjning är 
a   fl öde mot anslutningspunkt  ll allmän anläggning 
skall vara max 50 l/s. Rening av dagva  en skall ske så 
a   MKN Va  en för recipienten U  ran inte riskerar 
påverkas nega  vt. Beräkningar skall u  öras för a   
påvisa a   projekterade och anlagda anläggningar följer  
dessa riktlinjer.

El/Energi

Kommunen avser begära fl y   av elledningar som 
idag sträcker sig genom  lltänkta skolfas  gheten och 
allmän plats som avses utgöra infartsgata, parkeringar 
och ytor för dagva  enhantering.
Förhandling om kostnadsfördelning kommer a   ske. 
På grund av nuvarande lednings ålder bedöms dock 
merparten av kostnaden påföras kommunen.
En yta E1för  llkommande transformatorsta  on har 
säkerställts i planen.

Fjärrvärme
Kommunen avser begära projektering för omläggning 
av de ledningar som bedöms beröra byggbara ytor 
inom den  lltänkta skolfas  gheten. Kommunen 
har i samverkan med Södertörn  ärrvärme AB 
(SFAB) kommit fram  ll lämplig sträckning söder om 
skolområdet, total längd ca 250 meter.
Kommunen bekostar ledningsfl y  en i sin helhet. Viss 
del av entreprenadarbete avser kommunen upphandla 
e  er godkännande av SFAB, andra delar kvarstår hos 
SFAB. Omkoppling av ledning beräknas ske sommaren 
2019

SFAB ansvarar för a   ansöka om a   ledningsrä   
 llskapas inom kvartersmark (skolfas  ghet), se Fig.21, 

enligt detaljplan och med beaktande av fram  da 
fas  ghetsbildning. Ledningsrä  en säkerställs av 
u-bestämmelse på plankartan.Salems kommun 
bekostar förä  ningskostnader. Kommunen godkänner 
a   ledningssträckningar inom mark avsedd som allmän 
plats i befi ntlig detaljplan samt i detaljplaneförslaget, 
får ske enligt föreslagen sträckning. Kommunen  llåter 
även a   nödvändiga anläggningsåtgärder får u  öras 
innan detaljplaneförslaget är antaget. 
Kommunen ansvarar för a   befi ntliga GC-vägar 
återställes e  er anläggningsarbeten.

Opto/Bredband/Tele
Ledningar som idag är sträcker sig tvärs över det tänkta 
skolområdet kommer a   behöva läggas om. Salems 
kommun ansvarar för a   utreda förutsä  ningar, 
samordna ledningsdragning och fi nansiera 
genomförandet. 

Dagva  en
Eventuellt skulle anslutning  ll den kommunala 
dagva  enledningen kunna u  öras då kapacitet 
bedöms fi nnas. Dock bör fram  da bebyggelse 
anpassas  ll det befi ntliga dagva  ensystemets höjder. 
Kommunen kommer i e   senare skede upprä  a 
en skötselplan, som beskriver hur de ny  llkomna 
dagva  enanläggningarna ska tas hand om. 

Markreservat för allmänny   ga ändamål
För a   bevara befi ntliga allmänny   ga ledningar 
för främst VA och  ärrvärme har s.k. u-områden 
 llförts planen. U-område innebär en begränsning av 

markanvändningen. Kommunen har dock anpassat 

9

Fjv

Fig.21, Illustration över ny sträckning fjärrvärmeledning
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Administra  va frågor

Genomförande  d

Detaljplanens genomförande  d är  o (10) år från den 
dag detaljplanen vinner laga kra  . 

Huvudmannaskap 

Salems kommun är huvudman för allmän platsmark 
inom planområdet. Kommunen är även huvudman för 
det allmänna va  en- och dagva  ennätet .

avgränsningen av dessa områden mot den planerade 
verksamheten för a   få så liten prak  sk påverkan 
som möjligt. Mark inom reserverade områden kan 
komma a   upplåtas med ledningsrä   vilken gäller 
för all fram  d så länge inget upphävande sker 
genom förrä  ning. Då ledningsrä  erna ersä  er 
befi ntliga avtal med kommunen uppstår ingen 
ersä  ningskostnad för ledningsägarna gentemot 
fas  ghetsägaren(kommunen). 

Konsekvenser av detaljplanens genomförande
Kostnader uppkomna under genomförandeskede 
fi nansieras i sin helhet av Salems kommun. 
Konsekvenser för kringboende består mest i störningar 
vad gäller boendemiljö, dock bedöms dessa som 
acceptabla se    ll områdets centrala läge.

Ledningsfl y   kan komma a   innebära a   kommunen 
måste utny  ja allmän plats som under åren  ll del 
annekterats av boenden i radhusområde norr om 
planområdet. 

Planlagda markreservat för allmänny   ga ändamål 
(u-områden) innebär vissa restrik  oner vad gäller 
markanvändningen för den tänkta skolverksamheten. 
De platser som berörs av u-områden bedöms dock 
främst utgöra friytor för rast och idro  sändamål 
vilket gör a   avsedd markanvändning ändå bedöms 
genomförbar.
 
Intrång i fas  gheten Spiran 1 kan komma a   påverka 
pågående verksamheten vid Säby kyrka. Berörda 
parter bör därmed inbjudas  ll samverkan hur 
u  ormningen av släntningar, stödmurar och växtlighet 
gestaltas för a   reducera påverkansgrad. 

Markanvisningsavtal/Exploateringsavtal
Genomförandet av planen sker i sin helhet med Salems 
kommun som byggherre vilket innebär a   avtal med 
extern fi nansiär inte kommer a   upprä  as.

Byggnadstekniska frågor
Byggtrafi k kommer a   använda ny infartsgata från 
Säbytorgsgatan. Upphandlad entreprenör ansvarar 
för a   gällande riktlinjer för omgivningspåverkan 
vad gäller vibra  oner och bullerstörningar e  erlevs. 
Upplevda störningar kan anmälas  ll kommunens 
miljöenhet.

Medverkande 
tjänstemän
Planhandlingarna är upprä  ade av planarkitekter 
Anders Jonsson och Cecilia Törning i samråd med 
plantekniker Saeed Baydon, VA-ingenjörer Senad 
Palic och Sargon Garis, exploateringsingenjör Sonia 
Khan, trafi kingenjörer Victoria Herslöf och Emmatora 
Alfi n, kommunekolog Gunnar Andersson Wargert. 
Grundkarta är framtagen av kar  ngenjör Eva Lindhe.

Material från projekteringsuppdrag är levererat från 
anlitat konsultbolag ÅF. 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Jonsson

Planarkitekt                        

Sofi a Granström

Tf. Plan- och exploateringschef 
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När e   förslag  ll detaljplan har tagits fram skickas det ut på 
samråd. Sy  et är a   samla in önskemål och synpunkter a    llföra det 
fortsa  a arbete med planförslaget. Samråds  den är normalt tre  ll 

fyra veckor.

De synpunkter som inkommer under samrådsperioden sammanställs 
i en samrådsredogörelse. I redogörelsen framgår även kommunens 
kommentarer och åtgärder som avses vidtas. 

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från 
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. 
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens 
anslagstavla och i orts  dningen Mi   . Gransknings  den pågårminst 
i tre veckor och nu fi nns en ny möjlighet a   lämna synpunkter på 
planförslaget.

E  er gransknings  den sammanställs inkomna synpunkter 
från samråd och granskning samt samlade kommunala 
ställningstaganden/kommentarer i e   granskningsutlåtande. 

Om inga större ändringar gjorts e  er granskningen antar 
kommunfullmäk  ge planen. 

Detaljplanen vinner laga kra  , (det vill säga blir juridiskt bindande), 
tre veckor e  er a   antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen 
laga kra   tre veckor e  er avslagsbeslutet. Laga kra   innebär i 
prak  ken a   det nu är möjligt a   påbörja utbyggnaden av området.

Här är vi nu!

Vad är en detaljplan?
En detaljplan omfa  ar e   avgränsat område och reglerar vilka ändamål marken får användas  ll i olika delar av e   
område: kvartersmark för bebyggelse som  ll exempel bostäder, skola, industri eller handel, och allmän plats som 
 ll exempel gata, torg eller park. Detaljplanen brukar också styra bebyggelsens omfa  ning och karaktär som  ll 

exempel höjd, storlek och placering. 

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse
• Fas  ghetsförteckning*
• Dagva  enutredning*
• Geoteknisk utredning*
• Bedömning bullerpåverkan*
 

* Fas  ghetsförteckning och utredningar fi nns  llgängliga hos 

kommunen

 

De som är berörda av planen och inte få   sina synpunkter 
 llgodosedda under planprocessen blir underrä  ade om a   planen 

har antagits och får informa  on om hur sakägare kan överklaga 
beslutet.

Uppska  ad  dplan för planprocessen
Samråd      Vår/Sommar 2017
Granskning Vår 2018
Antagande Sommar 2018
Laga kra   Höst/Vinter 2018
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Ställningstagande om samråd
Den 21:a juni 2017 beslutade bygg- och miljönämnden 
a   sända ut planförslaget på samråd enligt 
standardförfarande. E    lläggsbeslut antogs a   
en alterna  v väganslutning längs kyrkberget skulle 
övervägas.

Period för samråd
Samråd av förslag  ll detaljplan för del av Salem 5:24 
och Salem 5:3, “Fågelsången”, Salems kommun, pågick 
under perioden 6 juli  ll 31 augus   2017.

Under perioden fanns planhandlingar  llgängliga på 
kommunens hemsida, vid biblioteket i Salems centrum 
samt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Remissparter
Utskick gjordes enligt remisslista och  ll berörda enligt 
fas  ghetsförteckning.

Sammanfa  ning inkomna synpunkter
Under samrådsperioden har 21 y  randen inkommit  
varav XX med erinringar/synpunkter. E   av y  randen 
(från brf Rönningeborg) inkluderar namnlista med 186 
namnunderskri  er.

Komple  erande utredningar e  erfrågas gällande 
geotekniska förhållanden samt dagva  enhantering.
Återkommande är synpunkter på skolans lokalisering, 
a   befi ntliga rekrea  on- och naturvärden påverkas i 
oacceptabel grad. Synpunkter lämnas på a   befi ntligt 
GC-stråk påverkas av a   fl era gånger korsas av 
infartsgata med biltrafi k. Flera kringboende är även 
oroliga för ljudstörningar från skolan och även själva 
byggna  onen, buller och vibra  oner. Idro  shallens 
storlek och användningsändamål har kommenterats 
i synpunkter, kommunen anses ha framfört felak  ga 
uppgi  er vid  digare dialog  llfällen.  

Ställningstaganden  ll revideringar i förslaget 
med grund i inlämnade synpunkter

Lokalisering av skola/idro  shall

Frågan om skolans lokalisering är avgjord redan 

 digare genom beslut i kommunfullmäk  ge 
2017-02-23. Sy  et med detaljplaneuppdraget 
är därmed a   bedöma platsens lämplighet för 
markanvändningsändamål skola. Förvaltningen 
bedömer a   de konsekvenser som planens 
genomförande medför är a   acceptabla och a   
markanvändning för skola är lämplig i området.   

Bullerpåverkan

För a   reducera risk med bullerpåverkan har 
infartsgatan med vändmöjlighet placerats längre 
från befi ntlig bebyggelse, även krav på a   
parkeringsytor för skolpersonal och besökare sker 
utanför skolområdet har införts. En bullerutredning 
har producerats som visar a   påverkan från trafi k 
är acceptabel men a   skolgårdens u  ormning kan 
påverka störningsnivåer mot boenden norr om 
skolområdet.

Påverkan av infartsgata

Vägläget har ändrats  ll a   följa kyrkbergets norr 
brant, vilket innebär a   befi ntligt GC-stråk längs dalen 
inte påverkas.

Utredningar

Geoteknisk utredning, bullerutredning samt 
komple  ering av  digare dagva  enutredning har 
producerats.

Andra betydande ändringar e  er samråd
• Befi ntlig friyta mellan Brf Rönningeborg och 

det  lltänkta skolområdet har planerats som 
allmän plats och med avsedd markanvändning 
Park. De  a möjliggör byggna  on av rekrea  va 
anläggningar som exempelvis utegym, viloplatser 
och planteringar.

• Planområdesavgränsning har utökats så a   
skogsområden söder om skolfas  gheten samt 
infartsväg införlivas, markanvändningen avses dock 
oförändrat vara natur. I förslaget har en del av 
skogsområdet dock planerats som skolskog vilket 
innebär a   skolan, ur e   pedagogiskt perspek  v, 
kan utny  ja skogen som del i sin kunskapsbildning.
Även ängsområden öster om skolan har infogats i 
detaljplanen för a   säkerställa  llräckligt med yta 
för hantering av dagva  en samt a   möjliggöra 
komle  eringar i befi ntligt gång- och cykelnät.   

Samråd av detaljplaneförslag
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Sammanställning inlämnade yttranden 
och bedömning om erinringar kan anses 
tillgodosedda
Y  randen utan erinringar/synpunkter

Remissinstans Reg. Tillgodose  

Berörda myndigheter och bolag

1.Syvab 170816

Kommunala nämnder

2. Kultur- och 
fri  dsnämnden

170831

Y  randen med erinringar/synpunkter

Remissinstans Reg. Tillgodose  

Berörda myndigheter och bolag

1. Länsstyrelsen i 
Stockholms län

171009 Ja

2. Södertörns 
brandförsvarsförbund

170816 Ja

3. Södertörns 
 ärrvärme

Ja

4. SRV Återvinning 170831 Ja

5. Skanova 170907 Ja

6. Lantmäteriet 170918 Nej

7. Va  enfall 170920 Ja

Kommunala nämnder

8. Kommunstyrelsens 
tekniska utsko  

170920 Ja

9. Barn- och 
utbildningsnämnden

Ja

Remissinstans Reg. Tillgodose  

Fas  ghetsägare, bostadsrä  sföreningar, 
bostadsrä  shavare och enskilda i övrigt.
10. Brf Salemstaden 170905 Nej (delvis)

11. Brf Rönningeborg 
(inkl. namninsamling)

170831 Nej (delvis)

12. Privatperson 1 170807
170828
170831

Nej

13. Privatperson 2 170807
170814
170828

Nej

14. Privatperson 3 och 
4

170807 Nej

15. Privatperson 5 170809 Nej

16. Privatperson 6 170821 Nej

17. Privatperson 7 170831 Nej

18. Privatperson 8 170831 Nej

19. Privatperson 9 170831 Nej

20. Privatperson 10 170831 Nej

Poli  ska par  er

21. Miljöpar  et 170831 Nej
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Inlämnade yttranden med erinringar och 
kommunens kommentar och förslag på 
hantering 

Inlämnade skrivelser från myndigheter, bolag och kommunala nämnder

1. Länsstyrelsen Stockholms län

Kommunens kommentar:
Dagva  enutredning avses redigeras y  erligare innan 
planförslaget antas med hänsyn  ll reningsbehov. För 
a   säkerställa byggna  oner mot översvämning och 
med hänsyn  ll rådande geotekniska förhållanden har 
bestämmelser införts för markhöjder, nivå för färdigt 
golv samt krav på markförstärkningar.

Sammanfa  ande bedömning 
Länsstyrelsen kan på befi ntligt underlag, innan 
dagva  enhanteringen är färdigutredd, inte 
avgöra om den föreslagna detaljplanen följer 
miljökvalitetsnormerna för va  en enligt 5 kap. 
miljöbalken. Vidare bedömer Länsstyrelsen a   
bebyggelsen med nuvarande u  ormning kan 
komma a   bli olämplig med hänsyn  ll risken för 
översvämningar samt geotekniska förutsä  ningar.  
Om dessa problem kvarstår vid e   antagande kan 
Länsstyrelsen komma a   ta upp planen för prövning 
enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma a   
upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har, i de  a skede, följande synpunkter 
på de områden som Länsstyrelsen har a   bevaka 
enligt 11 kap. 10 § PBL. Synpunkterna nedan sy  ar 
 ll a   ge kommunen underlag, råd och synpunkter 

inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på 
så sä   möjlighet a   förtydliga och/eller komple  era 
planförslaget, så a   e   statligt ingripande kan 
undvikas. 

Miljökvalitetsnormer för va  en 
Planbeskrivningen innehåller en godtagbar redovisning 
av den berörda  va  enförekomsten U  ran, med en 
hänvisning  ll dagva  enhanteringen som beskrivs i 
detalj i dagva  enutredningen (Hifab 170519). 
Kommunen bedömer a   planens exploatering 
inte kommer a   leda  ll nega  va eff ekter på 
möjligheten a   följa miljökvalitetsnormerna. 
Länsstyrelsen bedömer a   det emeller  d inte är 
möjligt a   dra slutsatser om påverkan på den berörda  
va  enförekomsten e  ersom dagva  enhanteringen 
inte är färdigbehandlad. 

Kommunens kommentar:
Dagva  enutredning avses redigeras y  erligare innan 
planförslaget antas med hänsyn  ll reningsbehov. Den 
komple  ering som görs skall visa a   påverkan mot 
slutlig recipient ej påverkar MKN på oacceptabelt sä   
med förutsä  ningar i planförslaget. Den slutgil  ga 
tekniska lösningen kan dock inte presenteras i själva 
planförslaget då de  a först sker vid färdigställande av 
projekteringsunderlag.

Skrivelser är digitalt tolkade vilket kan innebära vissa feltolkningar
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Hälsa och säkerhet 
Översvämning 
I planbeskrivningen och dagva  enutredningen 
hänvisas  ll Länsstyrelsens lågpunktskarta som 
iden  fi erar lågpunkter där det kan ansamlas va  en 
vid kra  ig nederbörd inom planområdets norra del. 
Dagva  enutredningen studerar även mängden va  en 
som behöver omhändertas vid e   klimatanpassat 
100-årsregn. Utredningen framhåller vikten av a   
planera översvämningsytor nedströms  byggnader 
samt a   mångfunk  onella ytor kan planeras som 
 llåts översvämmas vid skyfall. Länsstyrelsen kan 

dock inte se a   dessa förslag om åtgärder för a   
minska översvämningsrisken har överförts  ll varken 
planbeskrivning eller plankarta, med undantag för 
procentandel hårdgjord yta. För a   säkerställa a   
e   förändrat klimat med större regnmängder inte 
riskerar översvämma byggnader eller närliggande 
planområden anser Länsstyrelsen a   åtgärder för de  a 
ska regleras  ll granskningsskedet. För a   säkerställa 
 llförlitliga åtgärder skall även geoteknisk utredning 

göras. Exempel på åtgärder som behöver regleras 
i plankarta är höjdsä  ning och sådana platser där 
omhändertagande av va  en behöver 
speciellt utrymme. 

Geotekniska förutsä  ningar, ras och skred 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs naturliga jordarter 
inom det planerade skolområdet främst av glacial 
och postglacial lera och infi ltra  onen kan därmed 
vara begränsad. Grundva  nets nivå är okänd och 
planområdet ligger dessutom inom utredningsområde 
för ras och skred. 
Länsstyrelsen anser a    ll granskningsskedet ska det 
säkerställas a   marken är lämplig för den planerade 
bebyggelsen u  från de geotekniska förutsäth1ingarna. 
Utredningen ska innehålla eventuella åtgärder för 
a   hantera både översvämningsrisk och risk för ras 
och skred. Utan geoteknisk utredning och reglerade 
åtgärder kan marken inte bedömas lämplig för tänkt 
bebyggelse. 

Rådgivande synpunkter 
Samrådet ska sy  a  ll a   få fram e   så bra 
beslutsunderlag som möjligt och a   ge möjlighet  ll 
insyn och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga 
ingripande-
grunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om 
 llämpningen av 2 kap. PBL. 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om 

Kommunens kommentar:
Bestämmelser har  llförts plankartan med 
avsikt a   reducera risk för skador på byggnader,  
säkerställa översvämningsbara ytor och in  lliggande 
höjdsä  ning av marknivåer för a   säkerställa 
önskvärda fl ödesriktningar. Tanken är a   ny  ja del 
av skolområdet mul  funk  onellt genom a   u  öra 
bollplan/ak  vitetsyta nedsänkt. Allmänna parkytor 
in  ll skolområdet skall vara översilningsbara för a   
hantera höga va  enfl öden.

Kommunens kommentar:
Geoteknisk utredning är genomförd e  er samrådet. 
Denna visar a   markförstärkningsåtgärder krävs 
för a   den  lltänkta bebyggelsen skall anses 
lämplig, pålning föreslås för skolbyggnad och 
idro  shall. Bestämmelse har  llförts plankarta a   
förstärkningsåtgärder krävs.
Komple  erande geoteknisk utredning skall göras för 
väganslutning, i samband med denna görs även en 
markmiljöutredning.

För a   reducera risk för skador i samband med höga 
va  enfl öden har byggbar mark koncentrerats  ll 
högra marknivåer och bestämmelser som reglerar 
marknivåer och beaktande av översvämningspåverkan 
mot byggnadskonstruk  oner  llförts plankartan.



8 (28)

Dnr:PEX/2017:26

2018-02-27

GRANSKNINGSHANDLING

 llämpningen av bestämmelserna i plan-och 
bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. 
Kommunen bör med hänsyn  ll synpunkterna fundera 
över om och hur planens u  ormning eventuellt kan 
ändras. 
Råd om  llämpningen av 2 kap. PBL -Allmänna och 
enskilda intressen 

Dagva  en 
Dagva  enutredningen (Hifab 170519) fokuserar 
främst på fl öden och dimensioner på e   bra sä  . En 
bedömning av reningsbehovet för dagva  en fi nns 
med, utan a   några beräknade data presenterats. 
Planområdet kommer enligt utredningen a   avva  nas 
 ll det kommunala dagva  ennätet som leds  ll 

en dagva  endamm vid Möllevägen, strax innan 
utloppet  ll sjön U  erkalven (U  ran). Denna damm är 
dimensionerad för mindre fl öden och vid höga fl öden i 
dagva  enledningen bräddas dagva  net direkt  ll sjön. 
För a   förebygga bräddning av dagva  en behöver 
enligt Länsstyrelsen stora mängder va  en fördröjas 
inom planområdet. Dagva  enutredningen ger några 
bra förslag  ll lokala lösningar för de  a. 
E  ersom det råder oklarhet om gestaltning av 
skolgården fi nns det ingen färdig dimensionering för 
planens dagva  enåtgärder. Länsstyrelsen anser a   
genomförandet av planen tydligt leder  ll e   stort 
lokalt fördröjningsbehov. 
Dessutom delar Länsstyrelsen utredarens uppfa  ning 
a   det kan fi nnas e   lokalt reningsbehov för 
dagva  net som genereras inom planområdet. 
Dimensionen av reningsbehovet är dock ännu okänd. 
För a   säkerställa a   genomförandet av planen 
inte ska leda  ll a   miljökvalitetsnormerna inte kan 
följas för recipienten U  ran behöver kommunen 
vidare utreda behovet för rening och fördröjning av 
dagva  en. Kommunen måste sedan redovisa hur de 
nödvändiga åtgärderna kommer a   förverkligas. 

Trafi k 
Biltrafi ken kommer a   ledas  ll den nya skolan 
via en ny  llfartsväg från Säbytorgsvägen. 
Området har  digare varit helt trafi kseparerat och 
Länsstyrelsen vill därför framföra a   det är vik  gt a   
has  ghetsdämpande åtgärder  llsammans med en låg 
has  ghetsbegränsning övervägs för a   området ska 
kunna beträdas på e   tryggt sä  . 

Kommunens kommentar:
Dagva  enutredning har redigeras med hänsyn  ll 
nya förutsä  ningar , e   förslag på lösning som 
inte bedöms påverkan va  enkvaliteten nega  vt 
för recipienten presenteras. Volymer som behöver 
hanteras framgår. Den slutliga tekniska lösningen kan 
dock inte presenteras i själva planförslaget då de  a 
först sker vid färdigställande av projekteringsunderlag 
och behandlas vid fram  da bygglovsprövning. E   antal 
tekniska lösningar är möjliga och detaljplanen bör inte 
detaljstyra vilken som skall användas.

Allmän plats har  llförts planområdet för a   
säkerställa möjlighet  ll allmän anläggning för a   
komple  era rening/fördröjning vid höga va  enfl öden.

Kommunens kommentar:
Tillfartsvägens sträckning har ändrats med eff ekt a   
mindre korsningar sker biltrafi k - GC. 
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Markradon 
Länsstyrelsen anser a   frågan om radonförekomst bör 
vara utredd vid planläggning samt rekommenderar 
a   det tydligt ska framgå i informa  on på plankartan 
vilken nivå av skydd som kommer a   krävas om så är 
nödvändigt. 

Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens 
genomförbarhet 
Ändamålsenliga planbestämmelser 
Egenskapsbestämmelsen n1 bör förtydligas i 
plankartan så a   innebörden och 
avsikten med bestämmelsen framgår på e   bä  re sä  . 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer a   förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommunens kommentar:
Med grund i försik  ghetsprincipen har en bestämmelse 
 llförts om radonsäkrade byggnader.

Kommunens kommentar:
Förtydligande har gjorts.

2. Södertörns brandförsvar
Södertörns brandförsvarsförbund önskar bli kallat  ll 
tekniskt samråd och även i övrigt beredas möjlighet a   
som byggnadsnämndens sakkunnige inom brandskydd 
delta i kommande byggprocess vid behov. Det gäller 
den planerade bebyggelse som klassas som en Br1-
byggnad och uppfyller kraven för a   lämna in skri  lig 
redogörelse för brandskyddet enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Vid frågor angående de  a vänligen 
kontakta nedanstående.

Framkomlighet
I detaljplanen övervägs olika alterna  v för a   
omhänderta regnva  en, med bl.a. regngårdar och 
genomsläpplig mark. Södertörns brandförsvarsförbund 
anser a   en noggrann analys bör göras för 
framkomligheten för räddningstjänstens fordon. Både 
fram  ll och runt själva byggnaderna. PM 609 bör 
beaktas i projekteringsarbetet, i sy  e a   säkerställa 
räddningstjänstens framkomlighet.

Bro  sförebyggande och trygghet
Se över ytorna för a   höja tryggheten i de olika 
områdena. Åtgärderna skulle exempelvis kunna 
vara a   minimera ytor/utrymmen där personer kan 
uppehålla sig undanskymt alterna  vt a    llse a   
belysningen kommer a   vara  llräckligt god. 

Kommunens kommentar:
Byggnadsprojektet kommer följa gängse ru  ner vid 
kommande bygglovsprövning, brandförsvarsförbundet 
bedöms vara en naturlig part i denna process. 

Kommunens kommentar:
Synpunkt framförs  ll projektören och anges i 
beskrivning.

Kommunens kommentar:
Trygghetsaspekten är en prioriterad del av 
projektörens gestaltningsuppdrag.
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3. Södertörns  ärrvärme

Framför a   befi ntliga  ärrvärmeledningar ska 
skyddas genom u-område på plankartan. Kommunen 
ska medverka  ll upprä  ande av servituts- eller 
ledningsrä  savtal för ledningarna. Fly   av ledningarna 
bekostas av beställaren.  

Bilagor: Fjärrvärmeledningar samt höjder. 

Kommunens kommentar:
U-område har  llförts den del av planområdet som 
avses utgöra kvartersmark. Inom allmän plats fi nns 
redan rä   ghet för ledningar för allmänhetens ny  a.

Kommunen fi nansierar fl y   enligt 
genomförandebeskrivning

4. SRV Återvinning

I förslaget står a   det ska anläggas en vändplats för 
lastbilar med dimensionen 14 meter.
Om det är tänkt a   lastbilar för hämtning av avfall, 
fe   och återvinning ska använda samma vändplats 
så behövs y  erligare 1,5 meters hindersfri svepyta 
runt om. Med endast 14 meters vändplats, plus 1,5 
m svepyta runt om,  blir det dock en begränsning 
i utbudet  ll a   endast använda kärlhämtning. För 
a   kunna ha full fl exibilitet bland behållaralterna  v 
(bo  entömmande behållare, container mm) för 
avfallshantering behöver man planera för 18 
meters vändplats plus 1,5 meters hindersfri svepyta 
runt om. Det fi nns olika alterna  va lösningar på 
vändmöjligheter, se bild nedan.

Kommunens kommentar:
Text i beskrivning har tagits bort. Tillfart och 
vändmöjlighet för räddningstjänst, varufordon och 
renhållning skall behandlas vid kommande projektering 
och i samband med bygglovsprövning.

5 Skanova

Skanova har fl era markförlagda teleanläggningar 
inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.
Skanova önskar a   så långt som möjligt behålla 
befi ntliga teleanläggningar i nuvarande läge för a   
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer 
i samband med fl y  ning. Denna ståndpunkt skall 
noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanfl y  ningsåtgärder eller 
skydda telekablar för a   möjliggöra exploatering 

Kommunens kommentar:
Text om Skanovas famförande har  llförts 
beskrivningen. Dock kommer ledningar behöva fl y  as, 
kommunen ini  erar och bekostar denna ledningsfl y  .
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förutsä  er Skanova a   den part som ini  erar 
åtgärden även bekostar den.

6 Lantmäteriet

För plangenomförandet vik  ga frågor där planen 
måste förbä  ras

Grundkartan
Grundkartan behöver komple  eras med 
koordinatkryss samt koordinater.
De ledningar som enligt genomförandebeskrivningen 
fi nns inom området är inte markerade på grundkartan. 
Grundkartan måste illustrera samtliga rä   gheter som 
fi nns inom planområdet.

Plankartan med bestämmelser
Egenskapsbestämmelsen nl måste förtydligas. 
Bestämmelsens verkan är inte tydlig nog.
Hur ska transporterna ske  ll och från skolbyggnaden? 
Det anges i planbeskrivningen a   bland annat 
vänd plan och parkeringarna ska anläggas inom 
skolområdet. Det bör förtydligas både på plankarta
samt i beskrivning hur dessa nås samt vem som är 
ansvarig för dessa inom kvartersmarken.
Allmänny   g gång- och cykeltrafi k är förlagd inom 
kvartersmark.
Det måste förtydligas i beskrivningen vem som är 
ansvarig för dessa inom kvartersmarken. Kommunen 
uppmärksammas på den inlösenskyldighet
som fi nns avseende denna typ av markreservat.

Genomförandebeskrivning
Det anges under avsni  et teknisk försörjning a   det 
fi nns div. ledningar i närområdet. Huruvida det fi nns 
kapacitet a   koppla in på dessa bör förtydligas. I 
samband med de  a ska ekonomiska frågor avseende 
t.ex. anslutningar förtydligas. Konsekvensbeskrivning 
i enlighet med 4:33 3 st PBL saknas. De  a måste 
genomförandebeskrivningen komple  eras med.

Kommunens kommentar:
Grundkartan har reviderats.

Kommunens kommentar:
n1 har omformulerats.
Transportlösningen inom kvartersmarken ansvarar 
fas  ghetsägaren för och specifi k lösning behandlas 
först i bygglovet. Illustra  onerna har därför tagits bort 
för a   inte vara vilseledande. Den allmänna gatan 
avslutas med vändplats innan skolfas  gheten.

Utgår ur kvartersmark och bevaras inom parkmark.  

Kommunens kommentar:
Förtydligande har gjorts. Fas  ghetsägaren betalar 
anslutningsavgi  er enligt praxis.

Konsekvensbeskrivning  llförs. 

7 Va  enfall Eldistribu  on

Va  enfall har tre 24 kV markkablar (ljusblå streckad 
linje), en signalkabel samt en 0,4 kV markkabel
(mörkblå streckad linje) inom aktuellt område, se karta 
nedan. Markkablarnas läge i kartan är ungefärlig,
dvs inte inmä  .

Va  enfall önskar a   U-område läggs in för dessa 
markkablar med följande krav: E   U-område skall
anges mi   över en markkabel med minst 2 meter på 

Kommunens kommentar:
U-område har  llförts den del av planområdet som 
avses utgöra kvartersmark. Inom allmän plats fi nns 
redan rä   ghet för ledningar för allmänhetens ny  a.

Kommunen avser ansöka om fl y   av de ledningar som 
passerar i skolområdets centrala delar. Kommunen 
fi nansierar fl y   enligt genomförandebeskrivning.
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vardera sidan om markkabelns y  ersta faser. Inom
kvartersmark skall U-området vara prickmark. Inom 
de  a område får byggnad inte uppföras eller
markanläggning t.ex. träd o buskar planteras.

Va  enfall önskar a   e   E-område med en yta på ca 
8x8 m2 för ny nätsta  on läggs med i planens
centrum. Va  enfalls riktlinje är a   avstånd från 
nätsta  on  ll anslutningspunkt ska ligga med max
avstånd på 200 m och de  a gäller kabelväg. Avstånd 
 ll stadigvarande vistelse och  ll byggnad och

brännbar material från nätsta  onen ska vara minst 5m.

Kommunens kommentar:
E-område för transformatorsta  on är inlagd i 
plankarta.

8 Kommunstyrelsens tekniska utsko  

Kommunstyrelsens tekniska utsko   beslutar a  :
1. Anslutning  ll Säbytorgsvägen ska studeras 
y  erligare. En modifi erad anslutning längs Kyrkberget 
enligt alterna  v 3 i trafi kutredningen bör övervägas. 
Maximal lutning av gatan bör inte övers  ga 8 %.
Plankorsningen med GC-vägen ska undvikas. 
Väganslutningen måste samordnas med projekt 
Salems centrum.
2. Parkeringsbehovet utmed infartsvägen  ll skolan ska 
studeras y  erligare. Möjligheten a   utöka kapaciteten, 
lösningar och kostnader för de  a bör redovisas.

Kommunens kommentar:
Anslutningsgatans läge har ändrats  ll föreslaget läge.
Ini  alt kommer fyrvägskorsning a   byggas men plats 
reserveras för a   möjliggöra cirkula  onsplats.

Under revideringsarbete har 55 platser anse  s 
som lämpligt behov. 40 platser avsedda för 
skolpersonal dag  d men som kan användas för 
idro  shallens besökare kvälls  d. 10 kor   dsplatser för 
barnavlämning samt 5 handikapplatser som placeras i 
entré-nära lägen. 

9 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen vill påpeka
Vikten av trafi ksäkra skolvägar. Möjligheten a   
gå och cykla  ll skolan ska prioriteras före många 
parkeringsplatser i nära anslutning  ll skolan. Bilvägen 
ska inte korsa gc-vägen  ll skolan. 
Stor hänsyn ska tas  ll verksamhetsperspek  vet vid 
framtagande av gestaltningen av skolan och utemiljön.

Kommunens kommentar:
Anslutningsgatans läge har ändrats  ll föreslaget läge.
Antalet korsningar GC-väg - bilgata har därmed 
reducerats, dock behöver inkommande varutransporter 
nå skolbyggnader vilket kräver a   en passage 
for  arande kvarstår.

Skolverksamheten medverkar i projekteringsgruppen 
för skolans u  ormning.
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Inlämnade skrivelser från Fas  ghetsägare, bostadsrä  sföreningar, bostadsrä  shavare och enskilda i 
övrigt.

Av inlämnade synpunkter har kommunen gjort en gruppering i fyra kärnfrågor och gjort e   sammanställt 
besvarande per fråga enligt nedan, kommunen avser därmed inte besvara frågeställningar enskilt.

1. Lokalisering och u  ormning av skolverksamhet och 
idro  shall
Många av inlämnade synpunkter från 
bostadsrä  sföreningar, bostadsrä  shavare och 
enskilda i övrigt berör själva lokaliseringen av den 
planerade verksamheten. 
Återkommande synpunkter är:
• Omgivningspåverkan av buller från skolområdet 

och trafi k (både motorburen och gång- och 
cykeltrafi k)  ll skolan, oro a   verksamheten 
och parkering  kommer för nära bebyggelsen 
vid framför allt Rönningeborg. Många äldre 
i in  lliggande bostäder som är känsliga för 
ljudpåverkan.

• E   fl ertal synpunkter framhäver e   vilseledande 
vid genomförda medborgardialoger, exempelvis 
vilka verksamheter som avses på platsen och 
placeringar av byggnader inom området. 
Idro  shallens storlek och sy  e har ändrats under 
 den. 

• Ianspråktagande av rekrea  onsområden. Tidigare 
allmänna grönområden blir ianspråktagna vilket 
försvårar för dels äldre medborgare a   röra sig i 
området men även barn då lekplats försvinner. 

2. Trafi ksitua  on/Anslutningsgator för motorburen 
trafi k/Korsande av GC-vägar
Dåliga anslutningsalterna  v för biltrafi k och bilgator 
som korsar gång- och cykelvägar, vilket skapar 
otrygghet för kringboende och för de som ny  jar 
gång- och cykelvägarna.
Salem har tradi  onellt e   system med separerade 
trafi kslag vilket riskerar påverkas om gatorna  llåts 
korsa GC-vägarna i samma plan i fågelsången-området. 
Synpunkter framförs även om a   hämta/lämna-
trafi ken kan komma a   innebära olämplig påverkan 
mot kringliggande bilvägar.

3. Påverkan naturvärden och bornsjökilen
Synpunkter om den planerade exploateringens 
påpekar mot områdets funk  on som sambandslänk 
mot bornsjökilen samt påverkan mot befi ntliga 
viltstråk genom området. 

Kommunens kommentar:
Lokaliseringsaspekten av skolan är avgjord genom 
beslut i beslut i kommunfullmäk  ge 2017-02-23. 
Sy  et med detaljplaneuppdraget är 
därmed a   bedöma platsens lämplighet för 
markanvändningsändamål skola. Förvaltningen 
bedömer a   de konsekvenser som planens 
genomförande medför är a   acceptabla och a   
markanvändning för skola är lämplig i området. 

Åtgärder har gjorts för a   reducera 
omgivningspåverkan mot in  lliggande bostäder. 
Vägområde och parkeringsplatser fl y  as västerut bort 
från befi ntlig bebyggelse. Allmän plats för boendes 
möjlighet  ll a   röra sig runt om  i området säkerställs 
runt om skolfas  gheten, befi ntliga GC-vägar bevaras 
i befi ntliga lägen samt komple  eras med saknad länk 
öster om skolan.

Exploateringen kommer a   ge konsekvenser vad gäller 
ljudnivåer samt ha viss avskärmande eff ekt för djur 
som rör sig i området. Kommunen bedömer dock dessa 
som acceptabla se    ll de posi  va eff ekterna av en 
central skola som därmed görs väldigt  llgänglig för 
barn och ungdomar i de mest befolkade delarna av 
kommunen.   

Kommunens kommentar:
Läge för infartsgata har ändrats så a   GC-vägen inte 
behöver passeras av den dagliga trafi ken mer än 
vad gäller varutransporter och de som är i behov av 
handikapparkeringar nära entréer.

Avlämning av barn föreslås ske väster om parkområde 
för a   minska bullerpåverkan mot kringliggande 
boenden.

Kommunens kommentar:
Med åtaganden som a   minimera avskärmningar 
inom skolgård samt bevara omkringliggande 
parkområden anser kommunen a   påverkan mot 
kringströvande djur är acceptabel.
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4. Störningar/påverkan under byggna  on
Störningar mot kringboende vid markförberedande 
åtgärder, byggtrafi k och själva byggna  onen.

Kommunens kommentar:
I detaljplanen skall enbart markens lämplighet 
bedömas och eventuellt krav på åtgärder som behöver 
uppföras för a   marken skall anses bli lämplig skall 
säkerställas.
Slutliga u  ormning, byggnadsteknik och 
 llvägagångssä   presenteras dock först i 

bygglovsansökan. Byggaren/entreprenören 
ansvarar själv för a   gällande riktlinjer e  erlevs, 
exempelvis naturvårdsverkets riktlinjer för buller från 
byggna  oner. Vid upplevd störning fi nns möjlighet 
a   vända sig  ll kommunens miljöenhet som är 
 llsynsmyndighet.  

10 Brf Salemstaden

I underlaget som är utskickat  ll Brf Salemstaden 
är den enda rik  gt ordentligt genomgångna och 
konsekvensanalyserad "Dagva  enutredningen" vilken 
är exemplariskt u  örd.
Fas  ghetsägaren Brf Salemstaden saknar följande i en 
kommande detaljplan för samrådet enligt ovanstående 
område som nedan enbart kallas Fågelsången.
Någon u  örlig miljökonsekvens är inte bifogad.
I behovsbedömningen har ange  s a   buller och 
vibra  oner har betydande påverkan.
Brf Salemstaden anser a   detaljplanen bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och 
bilaga 2 och 4  ll MKB-förordningen, därmed skall en
miljöbedömning genomföras och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprä  as.

Buller:
Buller från trafi kfl ödet, som inte fi nns idag, får inte 
överskrida riktvärden avseende bostäder som är 
belägna på Timmer- Murar- och Målars  gen.
Buller utomhus avseende rast-skolgård, 
idro  sak  viteter skall hållas inom gällande
gränsvärden på såväl dag - vardag, kväll/na   - vardag, 
dag - helg/söndag, kväll/na   - helg/söndag.
Buller bygg  d:
Brf Salemstaden saknar miljökonsekvensutredning 
avseende buller för boende på
Timmer- Murar- och Målars  gen under bygg  den.
I den bifogade behovsbedömning 2017-03-23 Dnr 
PEX/2017:26 anges endast a   byggna  onsbuller har 
en betydande påverkan.
Brf Salemstaden utgår ifrån a   en u  örlig 
behovsbedömning u  örs och a   Naturvårdsverkets 
allmänna råd (2004: 15) om buller från 

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4

Kommunen har  digare tagit ställning  ll MKB 
med resultat a   de  a inte kan anses behövas. 
Ställningstagandet har samverkats med länsstyrelsen 
som lämnat medgivande.
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byggarbetsplatser (  ll kap 2
och 26 kap, 19 §) miljöbalken följs i sin helhet.

Vibra  oner:
Brf Salemstaden saknar miljökonsekvensutredning 
avseende vibra  oner, under bygg  d och e  er 
färdigställande. I den bifogade behovsbedömning 
2017-03-23 Dnr PEX/2017:26 anges endast a  
byggna  onsbuller har en betydande påverkan.
Någon utredning som visar om a   vibra  onsnivån inte 
kommer a   övers  ga riktvärdet 0,4mm/s (RMS-värde) 
fi nns inte med i det bifogade materialet.
Markförhållandena är sådana på det planerande 
området a   markvibra  oner kra  igt märks för det 
boende längs den idag aktuella gång/parkvägen, 
Målars  gen  ll Bondes  gen.
När Va  enfall arbetade med ledningsnätet i gräsytorna 
på b.la det nu aktuella området uppstod mycket 
kra  iga vibra  oner inne i fas  gheterna när framförallt
bandburna maskiner framfördes. Vibra  oner fanns 
även vid framförande av gummihjulsförsedda 
maskiner, dock inte lika kra  igt.
U  från a   det aktuella området är e   gammalt 
va  endrag/å fi nner Brf Salemstaden det troligt a   
pålning kan komma a   u  öras för uppförande av 
vägar och fas  gheter. En pålning kommer a   medföra 
stora markvibra  oner och risk fi nns för sä  ningar/
sprickor i fas  gheterna som är belägna på Murar- resp. 
Målars  gen. Inför byggna  on skall således mätningar 
göras på fas  gheterna på Murar- resp. Målars  gen, 
resp. Timmermanss  gen samt under byggna  on 
 ll dess entreprenaden är slutbesik  gad, godkänd, 

inklusive anmärkningar som avser vibra  ons/buller
framkallade arbete. Brf Salemstaden avser a   
överklaga en detaljplan där ovanstående inte är utre   
och åtgärdat, innan byggstart.
Om bygg  den medföra störningar över gällande 
riktvärden för buller, ljud, vibra  oner avser Brf 
Salemstaden a   byggtoppa arbetet på Fågelsången  lls 
gällande gränsvärden  ll minimum uppfylls, gällande 
bostäder.

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4

Geoteknisk utredning är u  örd som påvisar a   
markförstärkningsåtgärder krävs vilket även  llförts 
som bestämmelse i detaljplan. Slutlig teknisk lösning 
presenteras dock först i bygglovsskede. Entreprenören 
svarar för a   gällande riktlinjer avseende byggna  on 
e  erlevs. 

11 Brf Rönningeborg (bif. namnlista och bilagor 
 llgängliga hos förvaltningen)

Vi förstår a   ny grundskola behövs i Salem då man inte 
har planerat långsik  gt  digare i samband
med nyproduk  onen av Söderby utan enbart dragit in 
fungerande skolor "Sky  orp och barackerna
vid Skogsängsskolan" pga "vikande elevunderlag".
Vid fl ertal möten betr. planerna på den nya 

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4
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grundskolan som enligt "vissa" poli  ker och 
tjänstemän bör placeras i Fågelsången, trots fyra andra 
förslag, som också presenterats på lnforma  onsmöten. 
Trots de så kallade "medborgardialogerna" bestämdes 
a   skolan ska placeras på grönområdet nedanför 
Seniorboendet Rönningeborg där sni  åldern i dag är 
78,8 år. Vi är Salems största äldreboende med 320 
personer fördelade på 4 hus. Då den ålderskategorin 
är mycket ljud- och bullerkänslig behöver vi kanske inte 
förklara hur dålig denna placering av en stor skola inpå 
knutarna ter sig.

Det kommer a   bli många olika fordon "mopeder, 
cyklar, rollatorer, rullstolar" samt de som har dålig
balans och synsvårigheter som skall ta sig fram med 
den ökande trafi k som kommer a   bli på gång och
cykelvägarna  ll och från den nya skolan.
När vi  digare blivit informerade på olika möten, med 
delar av kommunpoli  kerna, har det lovats a  
skolan inte skulle komma så nära Rönningeborg utan 
fl y  as ner mot fotbollsplanen då delar av
lekparken ev. kunde behållas! Även vägdragningen har 
varit en stor fråga och alterna  v 2 har  ll slut
vunnit som vi hade önskemål om och allt de  a 
kunde vi acceptera. (Bilaga 1) Men enligt den nya 
detaljplanen (2017-07-04) som presenterats kan vi 
konstatera a   en stor idro  s/ mul  hall är inritad så 
ytan för byggna  onerna har utökats y  erligare, det 
innebär a   Rönningeborg får parkeringar och vändplan 
alldeles inpå sin tomtgräns. I och med det har  digare 
lö  en svikits och vilseledande informa  on givits  ll de 
boende på informa  onsmöten. A   skolan behöver en 
gymnas  khall det känner alla väl  ll ur mo  ons- och 
hälsosynpunkt. Men en fullstor inomhushall för
olika sporter och evenemang m.m. som skall ny  jas av 
allmänheten också behövs inte.
Parkeringsproblem kommer a   uppstå ändå under 
skol  d och vid större matcher. Vid evenemang på
kvällar och helger skulle parkeringssitua  onen bli helt 
ohållbar för alla kringboende, inte bara för oss
på Rönningeborg. (Bilaga 2)

Ur kommunens egna protokoll anges a   parkering skall 
förläggas ”öster” om skolbyggnaden, endast
varutransporter skall förläggas ”väster” om skolan?? 
Nu är allt inritat ”väster” om skolan p.g.a den
stora idro  shallen! De  a innebär ännu mer 
olägenheter för de boende i hus 4 som har sina
balkonger och fönster mot Fågelsången och kommer 
a   störas av höga röstei:., ökande biltrafi k,

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4
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varutransporter, sophämtning, m.m. Då det inte fi nns 
genomgångslägenheter i husen ve  er alla fönster mot 
infartsvägen, parkeringen och vändplanen. En hel del 
av de boende är sjuka och sängliggande
samt vilar på dagarna. De har assistans av hemtjänsten 
och ASIH. Därför kräver vi a  
kommunen  ll samtliga boende med utsikt mot 
Fågelsången i hus 4 bekostar ljudisolerande fönster
och inglasade balkonger för de som inte har de  a 
 digare för a   eliminera ljudnivåerna.

Under kommande byggperiod kommer hus 4 samt 
radhusen i området få e   rent ”helvete”.
Utmed gränsen mellan Rönningeborg och skolområdet 
kan e   bullerplank behövas.
Var skall spontan idro   och lek i utomhusmiljö nu 
idkas? Skall eleverna i olika grupper ny  ja det
enda grönområde som blir kvar i Salem C, ” 
Cirkusplatsen och delar av Fårhagen” eller ska de 
skjutsas ner  ll Nytorps fi na idro  sanläggningar? 
Fågelsången är ju e   va  enhål för dagis och olika
skolklasser. Även daglediga föräldrar med barn har 
gympa pass där om dagarna. För de poli  ker som
anser a   platsen inte används kan vi boende kring 
Fågelsången intyga a   det är fullt upp i parken.
(bif bilder från parken denna vecka samt en vinterbild)

A   Alliansens förslag om a   utöka skolområdet med 
en stor mul  -/idro  shall trots protester från
Socialdemokraterna, Miljöpar  et och kringboende är 
bara tecken på a   Salems Kommun inte alls tar
hänsyn  ll kommuninnevånarna och a   
medbestämmande inte gäller.
Vilken hänsyn har tagits  ll de poli  ker som hellre ville 
satsa på Södra Hallsta, ingen alls!
Kanske nästa skolprojekt i Salem blir byggna  on i 
Skönviksparken för de nyinfl y  ade barnen i Nya
Rönninge C och Södra Hallsta? Eller skall dom också 
kunna rymmas i Fågelsången och ta sig dit via
cykel eller med bilpoler för någon utökad biltrafi k tror 
ju inte poli  kerna a   det behöver bli  ll skolan
för många går ju  ll skolan! Vilken värld fi nns ni i, har 
inte en studie gjorts av er utanför någon skola,
vilken som helst, för a   konstatera ”hämta och lämna” 
är det som gäller i nu  d. Morgon och
e  ermiddag kommer det garanterat bli rörigt vid den 
tänkta skolan i Fågelsången.
Den sam rådsinforma  on som nu är utskickad är väl 
också denna gång e   spel för gallerierna.
Lantmäteriet är ju redan här och har stakat ut 

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4
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området.
186 namnunderskri  er från de som är emot 
bebyggelsen i Fågelsången bifogas.

Poli  kerna visar en stor okänslighet och tar ingen 
hänsyn genom a   lägga byggna  on av den här
storleken och med så mycket störande moment där så 
många äldre med sämre hälsa bor. De som fa  at dessa 
beslut kommer sannolikt bli ihågkomna på e   nega  vt 
sä   av kommuninnevånarna för
all fram  d.

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4

12 Privatperson 1

Undertecknads överklagan om skola i Fågelsången står 
fast.
Placeringen av idro  shallen i Fågelsången är så galen 
a   den inte ens är värd a   kommentera. Normalt ska 
vi väl inte behöva påminna om kulturkrocken, som 
uppstår mellan oss i Rönningeborg med en medelålder 
på ca 80 år och glada högljudda ungdomar från 
föreningslivet.
OBS Många i vårt boende sover middag på dagarna 
och går  ll sängs omkring kl 21. Flera är sjuka
och ligger stora delar av dagen och tär hjälp a   läggas 
för na  en ungefär vid samma  d. som många
i arbetsför ålder kommer hem från jobbet. Ni som 
ska besluta i frågan - Tänk inte med utgångspunkt från 
egna förhållande, utan tänk på oss ,som har planerat 
för ålderdomen och köpt lägenhet i Rönningeborg 
just tack vare Fågelsången med härliga vyer och fi na 
promenadstråk: med eller utan rollator,eller rullstol. 
Om det blir mer trafi k med eller utan bil, moped, cykel 
eller springande, tänk på a   det är ganska många hos 
oss ,som har synnedsä  ning.
Slutsats :Behåll Fågelsången obebyggd ! ! !

Undertecknads överklagan om skola i Fågelsången står 
fast.
Om ni majoritetspoli  ker inte bryr er om gamla 
människor eller spontanidro  ande familjer, tänk 
åtminstone på djurlivet i Fågelsången.
Harar ser vi dagligen under vissa perioder.
Rådjur ser vi o  a.
Älgar ser vi ibland och den norska vargen såg vi passera 
med samma riktning, som de fl esta andra djuren dvs 
från skogen i norr  ll söder vid sidan om Piabacken.
A   vi har e   rikt fågelliv på och runt Fågelsången 
skvallrar väl namnet om. Många boende i 
Rönningeborg rastar hundar och sig själva på 
Fågelsången.vilket

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4
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har stor betydelse för livsglädjen och motverkar 
onödiga sjukdomar. De allra fl esta av oss promenerar 
med eller utan rullator och rullstol i Fågelsången
och glädjer oss åt djurlivet  llsammans med många 
barn i och runt lekparken. Det är mycket som går 
förlorat om Fågelsången blir en byggnadsplats med 
mycket trafi k och i fram  den en skola och ännu mer 
trafi k.
Vad händer med lekparken under och eter bygg  den 
det är det många som är oroliga för.
Tänk  ll den här gången och bevara Fågelsången 
obebyggd, Det fi nns alterna  v, där inte omgivningen 
så berörd, som i de  a fall. Vänta och se. Det kanske 
inte är så brå  om. Avvakta åtminstone för a   säkert 
konstatera, om det blir någon infl y  ning av barn i 
Salem Centrum. Ser fram emot bä  re beslut framöver

Undertecknads överklagan om skola i Fågelsången står 
fast. Risken för en stor inomhushall för bollspel och div 
musikarrangemang är, som jag ser det,
mycket liten. När jag läser allt som är angivet på 
Salems hemsidor och fi nner fl er motsägande
uppgi  er, så förstår jag a   det projektet är avskrivet.
För oss boende vid Fågelsången är må  uppgi  er 
mycket vik  ga, men för majoritetspoli  kerna
är det tydligen inte så noga med vad som några hundra 
pensionärer drabbas av. De fl esta av oss
har olycksfallsförsäkring, men lidande och förlust av 
livskvalitet borde poli  ker ta hänsyn  ll.
Varför skrives de  a-----jo vägar och trafi k är inget som 
barn, gamla och barnvagnsföräldrar är vana vid här 
vid Fågelsången. Här förfl y  ar man sig på det sä  , 
som känns bra vid  llfället och räknar inte med div 
motorfordon. Jag har nämnt ordet kulturkrock förut 
och hoppas a   ni försöker fa  a vad vi menar med 
de  a. Det minsta ni försöker kommer ni a   fi nna,
a   bygge i Fågelsången är mycket galet och minst 
sagt diskriminerande. Kör inte vidare och mo  vera 
för er själva a   byggförslaget måste vara bra. Även en 
poli  ker har rä   a   ändra sig e  er a   ha tagit  ll sig 
argument. Det fi nns bä  re placeringsmöjligheter.
Avvakta ev bygge i Salems Centrum och ev-ev 
infl y  ning av barn där, vilket är synnerligen osäkert.

13 Privatperson 2

I handlingarna står det a   det är 60 meter  ll närmaste
bebyggelse, och därfor inte störande med trafi k från 
den nya bilvägen. De  a är felak  gt. Våra balkonger är 
endast c:a 11 meter från den planerade vändplanen 
med parkeringar ..

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4
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Alltså : 24 lägenheter i Rönningeborg har alla sina 
fönster och balkonger mot Fågelsången, vi som bor i 
dessa lägenheter kommer inte a   kunna vädra eller 
vara på våra balkonger under den  d, som skolan är 
ak  v. Lu  en blir full av avgaser och störande motorljud 
och röster.

Redan for 2000 år sedan visste man a   ljudet kunde 
höras väldigt tydligt trots avstånd. Man byggde 
amfi teatrar med s  gande bänkrader for a   publiken 
även högst upp skulle kunna höra allt från scenen 
t.o.m. en viskning kunde uppfa  as (på den  den hade 
man ju inte mikrofoner eller högtalare.)
Det är sant-jag har själv kunnat konstatera de  a
fenomen vid en guidad u  lykt i Mellanöstern.
Vi, som bo på Rönningeborg är 55+ men medelåldern
har e  er a   infl y  ningsåldern inte längre har någon 
övre gräns blivit högre och den är nu ca 80 år. Det 
innebär a   många av oss o  a behöver vila på dagen 
och lägger oss  digt på kvällen. En del är sängliggande 
nästan dygnet runt, då kan man inte placera en skola 
för 480 barn och anlägga en bilväg in  ll.
Tänk  ll---- många av oss kommer inte  ll något 
äldreboende eller sjukhus utan slutar livets dagar i 
hen1met och har köpt en bostadsrä   här för a   känna 
oss delak  ga i samhället men med lagom kontakt 
med omgivningen Om inte Rönningeborg fanns 
hade Salems kommun varit tvungna a   bygga fl er 
äldreboenden. Trafi ken på Sky  orpsvägen beräknas
öka med 70 % och på Säbytorgsvägen med nästan lika
mycket.Det kommer då a   bli mycket mer buller och 
avgaser för oss. ÄVEN BARNEN I SKOLAN måste ANDAS 
hela dagen.

Man läser i förslaget a   det inte skall bli så mycket 
avgaser för ”folket” skall cykla eller anlita bilpooler 
eller ha miljövänliga fordon. Några kanske väljer de  a 
de  a e  ersom kommunika  onerna inte passar alla 
kommer man nog i stor utsträckning a   välja bilen och 
e  ersom nya bostäder är dyra, väljer man nog inte en 
dyr miljöbil ännu. Alltså blir lu  en vi måste inandas 
påverkad och vi kan inte längre vara stolta över den 
rikskända fi na lu   vi ha  , som gjorde a   många förr i 
världen med lungsjukdomar blev botade på Söderby 
sjukhus. Men lu  en har väl redan blivit försämrad e  er 
byggna  onen vid f.d. Söderby sjukhus då tallskogen 
skövlats. Därför är det vik  gt a   behålla Fågelsången 
utan biltrafi k! Kan man inte bygga en bilväg, då kan 
man inte heller ha en skola i Fågelsången. DÄRFÖR 
VÄLJ EN ANNAN PLATS. 

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4
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Helt oacceptabelt forslag for VÄGDRAGNING.
Den innebär fl era OL YCKSF ÄLLOR -
Vems barn , vems farforälder eller vems morforälder
drabbas forst? Det vet jag inte, men jag och de fl esta
forstår a   olyckor kommer a   inträff a, hur svåra
de blir är svårt a   veta. Kanske brutna ben, eller
bara skrubbsår eller dödsfall. A   föreslå en bilväg, som
skall korsa en gång/ cykelväg fl era gånger är helt 
förkastligt. Det står i förslaget a   ”Plankorsning med 
GCvägen bör undvikas”. E  ersom det fi nns fl era 
GCvägar, som korsar gatan är den enda lösningen a   
bygga en TUNNEL för biltrafi ken. HUR MYCKET SKALL
DET KOSTA? Det vore nog billigare a   placera skolan
på e   ställe, där man kan anlända  ll skolan utan så
stora ingrepp. Den nu planerade gatan enligt förslag 2, 
korsar GCvägar 3 ggr. Och inte bara 2 ggr. som det står i
ritningen. Om man kommer från norra sidan på GC-
vägen åker man nerför en ganska brant backe. Den är 
säkert en njutning för både gammal och ung. Det är 
många på vägen får alla har brå  om a   komma fram 
i  d.Plötsligt korsar man en bilväg - hoppsan, bromsen 
är inte så bra och farten lite får hög och bilen höll inte 
10, 20 eller 30 km , som det stod på skylten. Kanske 
den höll bara 10 km, men e  ersom cykeln hade hög 
has  ghet blir det en olyckshändelse av något slag. 
Hur stor eller liten kan man inte veta, får det beror 
väl på ”änglavakten”. Fortsä  er man ner, blir det 
y  erligare en korsning även for dem, som kommer 
genom tunneln. Nu tror ni nog a   det var bara dessa 2 
korsningar men då har ni glömt a  
Rönningeborg har också en väg ut  ll Fågelsången, som 
måste korsa bilgatan ! J a,j a det är vuxna människor,
som ser sig for tänker ni . Men personen, som kommer
har dålig syn och nedsa   hörsel och upptäcker inte 
faran i  d, kanske rollatorn svängde  ll lite för det var 
en sten på vägen, som man inte räknat med - eller 
tankarna gled iväg .. ... eller här har jag ju gå   så 
många gånger utan problem ...

Hur har ni tänkt a   vi skall gå for a   komma ner  ll den
norra gångvägen ? Skall vi vara tvungna a   gå forbi
hela skolbyggnaden på södra gångvägen och sedan
svänga vänster for a   komma fram  ll den norra
gångvägen. Eller tycker ni a   vi inte alls behöver
använda den vägen e  ersom det fi nns en annan
gångväg. Nu är det så a   en del av oss äldre foredrar
på grund av gångsvårigheter a   helst promenera på 
plan
mark och inte orkar gå så långa sträckor och därför

Kommunens kommentar:
Se samlade kommentarer kärnfrågor 1-4
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föredrar den norra vägen.

Det fi nns också problem för både skola och
Rönningeborg vinter  d med halka och snöröjning.
Var skall all snön läggas, för alla vägar måste vara
välplogade, och halkfria  ll och från skolan och för
Rönningeborg. Annars blir det ännu fl er olyckor.
Var skall barnen vara på rasterna om inte hela
skolgården plogas ? Hur skall alla 480 barnen få plats
på skolgården? Skall schema-läggningen vara så
utstuderad a   man har rast i ski  -men hur långa eller
korta blir då lek  onerna? Alla barn kan väl inte börja kl.
8.00. Då måste de få stå i kö !
Alla ritningar och undersökningar ni gjort är vik  ga
men hur det fungerar i verkligheten med levande barn
och äldre verkar det inte vara så genomtänkt. Det är 
bra a   ni undersöker grundligt allt och får kunskap om 
vad som är bästa lösningen och då ni känner  ll allt 
inte drar er för a   ändra uppfa  ning. Kanske ni då, 
som tjänsteman kan hjälpa poli  kerna också a   förstå 
a   de måste tänka om. En poli  ker kan ju inte besi  a 
all den kunskap som behövs för a   klara en så här stor 
förändring utan måste få expertutlåtande i alla frågor.
14 Privatperson 3 och 4

Dessa projekt kommer a   bli mycket störande. 
E  ersom vi vet a   ljud från fågelsången förstärks då vi 
har våra hus på högre höjd än fågelsången. Ljud s  ger 
uppåt och det blir som en högtalare när ljudet når oss.
Vi har erfarenhet från skateboardrampen som låg där.

Fågelsången är en mycket älskad plats som används 
för ak  viteter av barn. Fågelsången är en plats 
a   promenera, e   ovärderligt naturområde med 
djurliv och möjligheter för många a   ha e   vackert 
naturområde a   besöka.

Kommunstyrelsen verkar inte löst  llfarts vägarnas 
problem vid all denna nybyggna  on.

Sky  orpsvägen mot Tumba kommer inte a   räcka  ll 
då den redan är e   stort problem med trafi kanter som 
håller alldeles för hög has  ghet. Vägen är krokig och 
smal, sly som skymmer sikten. Jag har påpekat de  a 
hos kommunen fl era gånger men inget händer. Vi har 
varit nära fl era gånger a   bli påkörda av bilister som 
kör som de befann sig på E4.

Kommunens kommentar:
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15 Privatperson 5

Jag ställer mig nu först frågan: Bor alla poli  ker i 
Rönninge?
Finns det kanske några parkförstörande poli  ker i 
Salem också.
Det är med förfäran jag tagit del av planen a   bygga 
skola på Fågelsången. Självklart förstår jag a   vi 
behöver nya skolor i vår kommun men varför bygga på 
parkmark som nu fi nns för oss medborgare i Salem. 
Vi som kommit en bit upp i åren har ingen möjlighet 
a   komma ut i naturen med våra rullatorer, men i 
området Fågelsången kan vi njuta av utevistelse, frisk
lu  , och inte minst få se när barnen roar sig på den 
fi na lekplatsen. Det är livskvalite. Dessutom en stor 
idro  shall. Hur mycket trafi k kommer a   dras in i e   
parkområde. Jag önskar a   det fanns någon poli  ker 
som vågar ställa frågan om det går a   ändra på planen
för ny skola innan det är försent, eller är alla lika rädda 
för den store "HÖVDINGEN KALDEREN"?
Jag protesterar, för a   jag hoppas a   bygget av 
fågelsången skall stoppas.

16-17 Privatperson 6 och 7

Motsä  er mig alla planer på a   bygga på 
Fågelsången. Området ingår i den gröna Bornsjökilen 
och är en livsvik  g lunga för både människor och för 
viltet. Hårdgörning av ytorna och bebyggelse förstör 
området och kommer för all  d även a   medföra 
både buller och avgaser för oss som bor i området. I 
vår familj fi nns ljudkänsliga personer med
bland annat ADD och au  smspektrum  llstånd
vilket medför a   man är väldigt ljudkänslig, 
byggnaderna och vägarna kommer bli en mardröm 
för dem, både under och e  er bygg  den. Vi 
accepterar heller inte dragning av en bilväg tvärsöver 
våra gångvägar, som vi dagligen måste
använda!

18 Privatperson 8

Jag hoppas a   man tänker e   varv  ll om skolan på 
Fågelsången. Alla jag pratar med säger a   de kommer 
skjutsa sina barn dit. Jag är rädd a   det blir mycket 
bilar och ännu en centrum-skola som ingen vill gå i.

Kommunens kommentar:
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19 Privatperson 9

Mina synpunkter kan sammanfa  as i eff ek  vt 
markutny  jande, hållbarhet och  llgänglighet. När
kommunen gör en stor investering ska den kunna 
ny  jas under lång  d i fram  den och inte vara
beroende av e   nu  da och eventuellt kortsik  gt 
behov. Fram  dens behov vet vi inget om utan kan
bara göra kvalifi cerade gissningar i de prognoser som 
görs. Även om elevunderlaget förändras om 20-
30 år ska därför skolan for  arande kunna ny  jas på 
något ve   gt sä  . Ingen vet hur behovet är och
hur vi vill a   byggnaderna ser ut på 2050-talet men 
investeringen måste "betalas" av på lång sikt och
även så långt fram i  den. Sky  orpsskolan är e   dåligt 
exempel på hållbarhet inom kommunala
byggnader då befi ntlig skola läggs ner utan a   
renoveras/byggas ny alterna  vt byggdes på fel sä  
från början.

Skolhuset
Höjden på skolhuset är avgörande för hur många 
elever den kan härbärgera. 1-2 våningar högre
skulle möjliggöra en mindre bebyggd markyta med 
bibehållen lokalyta. Det gynnar skolgård, p-platser
m.m. utemiljö. Skolhuset behöver inte i hela huset, 
dygnet runt och under hela livslängden rymma
skollokaler. Även förskolor, äldreboende, 
föreningslokaler och fl yk  ngmo  agande bör rymmas i
delar av huset - hel  d eller viss  d, nu eller i fram  den 
om och när elevunderlaget är lägre. Allt
beroende på vad behovet är störst inom i var  d. E   
parkeringshus i källaren och/eller skyddsrum
tycker jag är lämpligt.

Idro  shallen
En fristående idro  shall tar stor markyta i förhållande 
 ll höjden. Om det behövs y  erligare en

idro  shall och kommunens nuvarande inte räcker 
tycker jag a   man bör placera den i samma hus
som skolan så våningar kan placeras ovanpå 
idro  sdelen och på så sä   bä  re utny  ja markytan.
Rekrea  on
En brist kommer uppstå och många kommer sakna om 
lekparken (som renoverades/förbä  rades
nyligen} och grusplanen med isbana för bandy/hockey 
och allmänhetens skridskoåkning försvinner.
Planerar kommunen a   ersä  a dessa på andra delar 
av Fågelsången?

Kommunens kommentar:
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Trafi ksitua  onen
A   en bilväg läggs in som korsar två GC-vägar är  ll viss 
del oroande. Den behöver förses med tydligt
bevakade övergångar där bilar har stopplikt gentemot 
cyklister och gående. Helst utan
övergångsställen med rödljus - gående och cyklister ska 
ges företräde utan a   behöva vänta på grön
gubbe. A   ha helt bilfria stråk i och runt centrum bryts 
av på de  a sä   och gynnar inte gång och
cyklande som miljövänliga transportsä  .

20 Privatperson 10

Åter kränkta och undermåligt informa  on. 
Lö  et från kommunen a   behålla lekplatsen och lägga 
skolan längst bort på fotbollsplanen är bortglömt. 
Hela Fågelsången kommer a   förstöras. 
Vad kommer vägdragningen a   kosta, inte bara 
ekonomiskt utan i hälsa?
Alla åldrar använder sig frekvent av denna oas. 
Fly  at  ll Rönningeborg på grund av möjligheten  ll 
rekrea  on. 
Var ska Rönningeborgare ta våra ny   ga och 
nödvändiga dagliga promenader?
Hur ska kommunen klara av den omfa  ande 
vägdragningen? 
Finns det lärare  ll denna stora skola?
Var ska skolorna ha sina idro  sak  viteter? 
Var fi nns liknande plats för spontanak  vitet?
Var ska löparrundorna, picknickarna och 
mammagympan hålla  ll?
Var kan man hi  a en lika rolig och trevlig lekplark, som 
är mycket fl i  gt använd av alla åldrar? 
Ska slutet av kanan i Pia-backen bli en krock med 
skolväggen? I och med den nya bebyggelsen i Salems 
centrum kommer behovet av en grön lunga a   bli 
ännu större.

21 Miljöpar  et

Miljöpar  et de Gröna i Salem har redan tagit ställning 
för en grundskola i Fågelsången. Däremot
har vi sam  digt tagit ställning för a   biltrafi ken  ll 
skolan ska minimeras. Det liggande förslaget
 ll detaljplan tar dessvärre inte minsta hänsyn  ll 

de  a.
Trafi kplaneringen i området har två utgångspunkter:
- E   informellt gångstråk måste bevaras, på bekostnad 
av två formella. De  a är inte rimligt och

Kommunens kommentar:
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måste förkastas. Vägalterna  v 3 måste väljas. Principen 
om trafi kseparering måste förvaras, allt
annat är otänkbart ur varje synvinkel.
- En fullstor idro  shall (i budgeten av alliansen kallad 
sporthall) ska byggas. De  a får förödande
konsekvenser för biltrafi ken i området. De  a e  ersom 
en fullstor sport- (eller idro  s-) hall, med
sy  e a   a  rahera publik, förutsä  er parkering mi   i 
Fågelsången. De  a är helt på tvärs med de
lö  en de poli  ska par  erna (C, Kd, M, Mp och S) har 
givit på informa  onsmöten, framförallt på
Rönningeborg. Då skulle bil trafi ken minimeras, det var 
det gemensamma budskapet ...
Nu föreslår Bygg- och Miljönämnden a   parkeringarna 
ska byggas väster om skolan. Det verkar
vara orimligt a   ha en publik  llvänd sporthall öster om 
skolan och parkeringar väster om skolan.
Det enda rimliga är a   placera den fullstora 
sporthallen på annan plats.

Kommunens kommentar:
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När e   förslag  ll detaljplan har tagits fram skickas det ut på 
samråd. Sy  et är a   samla in önskemål och synpunkter a    llföra det 
fortsa  a arbete med planförslaget. Samråds  den är normalt tre  ll 

fyra veckor.

De synpunkter som inkommer under samrådsperioden sammanställs 
i en samrådsredogörelse. I redogörelsen framgår även kommunens 
kommentarer och åtgärder som avses vidtas. 

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från 
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. 
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens 
anslagstavla och i orts  dningen Mi   . Gransknings  den pågårminst 
i tre veckor och nu fi nns en ny möjlighet a   lämna synpunkter på 
planförslaget.

E  er gransknings  den sammanställs inkomna synpunkter 
från samråd och granskning samt samlade kommunala 
ställningstaganden/kommentarer i e   granskningsutlåtande. 

Om inga större ändringar gjorts e  er granskningen antar 
kommunfullmäk  ge planen. 

Detaljplanen vinner laga kra  , (det vill säga blir juridiskt bindande), 
tre veckor e  er a   antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen 
laga kra   tre veckor e  er avslagsbeslutet. Laga kra   innebär i 
prak  ken a   det nu är möjligt a   påbörja utbyggnaden av området.

Här är vi nu!

Vad är en detaljplan?
En detaljplan omfa  ar e   avgränsat område och reglerar vilka ändamål marken får användas  ll i olika delar av e   
område: kvartersmark för bebyggelse som  ll exempel bostäder, skola, industri eller handel, och allmän plats som 
 ll exempel gata, torg eller park. Detaljplanen brukar också styra bebyggelsens omfa  ning och karaktär som  ll 

exempel höjd, storlek och placering. 

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fas  ghetsförteckning*
• Dagva  enutredning*
• Geoteknisk utredning*
• Markmiljöutredning *
• Bedömning bullerpåverkan*
* Fas  ghetsförteckning och utredningar fi nns  llgängliga hos 

kommunen

 

De som är berörda av planen och inte få   sina synpunkter 
 llgodosedda under planprocessen blir underrä  ade om a   planen 

har antagits och får informa  on om hur sakägare kan överklaga 
beslutet.

Uppska  ad  dplan för planprocessen
Samråd      Vår/Sommar 2017
Granskning Vår 2018
Antagande Sommar 2018
Laga kra   Höst/Vinter 2018
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Ställningstagande om granskning
Den 13:e mars 2018 beslutade bygg- och 
miljönämnden a   ställa ut planförslaget för granskning 
enligt utökat förfarande. 

Period för samråd
Granskning av förslag  ll detaljplan för del av Salem 
5:24 och Salem 5:3, “Fågelsången”, Salems kommun, 
pågick under perioden 10 april  ll 8 maj 2018.

Kungörelse om granskning infördes i lokal  dningen 
Mi   -Salem 180410 och på kommunens digitala 
anslagstavla under hela gransknings  den.

Under perioden fanns planhandlingar  llgängliga på 
kommunens hemsida, vid biblioteket i Salems och vid 
recep  onen i kommunhuset. 

Remissparter
Utskick gjordes enligt remisslista och  ll berörda enligt 
fas  ghetsförteckning.

Sammanfa  ning inkomna synpunkter
Under samrådsperioden har 12 y  randen inkommit  
varav 10 med erinringar/synpunkter. 

E   antal av de inlämnade synpunkterna från enskilda 
berörs skolans lokalisering och vad som anses vara en 
för stor skolgymnas  ksal.
Länsstyrelsen framför a   nega  v påverkan på MKN 
va  enkvalitet inte kan uteslutas. 

Ställningstaganden  ll revideringar i förslaget 
med grund i inlämnade synpunkter

Revideringar av fakta

Faktauppgi  er iden  fi erade av lantmäteriet har rä  ats.  

Dagva  enhantering

Beskrivande innehåll gällande den principiella 
hanteringen av dagva  en har  llförts.

Andra ändringar e  er granskning
• I samband med pågående projekteringsarbeten

har en markmiljöutredning producerats. Med
grund i denna har komple  erande bestämmelser
införts som reducerar risk för markmiljöpåverkan.

• E  erhand byggnadsu  ormningen framarbetats
har byggrä  savgränsningar justerats för a   inte
försvåra/fördyra genomförandet.

• Kompensa  onsbestämmelser för fällande av träd
har  llförts.

• Illustra  vt material har  llfört planbeskrivning från
pågående parallellt projekteringsuppdrag.

Granskning av detaljplaneförslag
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Sammanställning inlämnade yttranden 
och bedömning om erinringar kan anses 
tillgodosedda
Y  randen utan erinringar/synpunkter

Remissinstans Reg. Tillgodose  

Berörda myndigheter och bolag

1. Va  enfall 180423

2. SRV Återvinning 180508

Y  randen med erinringar/synpunkter

Remissinstans Reg. Tillgodose  

Berörda myndigheter och bolag

1. Länsstyrelsen i
Stockholms län

180502 Delvis

2. Svenska kyrkan -
Salems församling

180503 Berör 
främst proj/
genomförande

3. Stockholms lands  ng
trafi kförvaltningen

180508 Ja

4. Lantmäteriet 180503 Ja

Kommunala nämnder

5. Kommunstyrelsens
tekniska utsko  

180424 Delvis

6. Kultur- och
fri  dsnämnden

180503 Ja

Remissinstans Reg. Tillgodose  

Fas  ghetsägare, bostadsrä  sföreningar, 
bostadsrä  shavare och enskilda i övrigt.
7. Privatperson 1 180508 Nej 

8. Privatperson 2 och 3 180508 Nej

9. Privatperson 4 180508 Nej

10. Privatperson 5 180507 Nej
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Inlämnade yttranden med erinringar och 
kommunens kommentar och förslag på 
hantering 

Inlämnade skrivelser från myndigheter, bolag och kommunala nämnder

1. Länsstyrelsen Stockholms län

Sammanfa  ande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer a   föreslagen u  ormning av 
planen riskerar a   miljökvalitetsnormer för va  en 
(MKN) enligt 5 kap. miljöbalken inte kommer a   kunna 
följas. Om dessa problem kvarstår vid e   antagande 
kan Länsstyrelsen komma a   ta upp planen för 
prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma 
a   upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande 
återstående synpunkter av betydelse för Länsstyrelsens 
överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Miljökvalitetsnormer för va  en och 
dagva  enhantering
Dagva  enutredningen innehåller fl ödesberäkningar 
samt e   resonemang kring förväntade fl öden och 
mängder dagva  en ifrån en del av planområdet. 
Till granskningsskedet har även beräkningar av 
förorenande ämnen lagts  ll utredningen. Dessa visar 
a   mängderna föroreningar, som transporteras  ll
recipienten, ökar avsevärt e  er exploateringen 
av planområdet. Det fi nns därför e   tydligt 
renings- och fördröjningsbehov för dagva  net. 
Dagva  enutredningen listar en rad åtgärder som 
kan användas. I plankartan har planbestämmelser 
använts för a   reglera andel hårdgjord mark. I 
planhandlingarna listas förslag på olika tänkbara 
åtgärder för a   kunna rena och fördröja dagva  net. 
Ingen beskrivning fi nns dock av vilka de fak  ska 
LODåtgärderna blir på platsen. Därmed anser 
Länsstyrelsen a   de nödvändiga åtgärderna inte har 
säkerställts av kommunen. Inför antagandet behöver
kommunen i planhandlingarna beskriva hur  llräckligt 
med fördröjning och rening av dagva  en kommer a   
säkerställas.

Kommunens kommentar:
Avsni   med principer för dagva  enutbyggnad har 
 llförts planbeskrivningen (under avsni   Beskrivning 

av planförslaget och dess konsekvenser) samt a   
ansvars-/kravförtydligande har gjorts (under avsni   
Genomförandefrågor/Teknisk infrastruktur).

Skolfas  gheten har i planförslaget hög grad 
av fl exibilitet vilket medför a   den slutgil  ga 
markplaneringen (husplaceringar, markanordning och 
tekniska anläggningar) inte blir fastlagd i planskedet 
utan vid projektering. Kommunen avser därför inte 
styra den interna planeringen inom kvartersmark med 
bestämmelser på plankartan.

Den del av projekteringen som är genomförd visar 
a   större del av dagva  enhantering inom själva 
skolgården behöver ske under marknivå för a   
reducera risker för främst barn i förskola.

Skrivelser är digitalt tolkade vilket kan innebära vissa feltolkningar
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Kommunens kommentar:
Församlingens önskemål  ll insyn i projekterings- och 
anläggningsarbeten överlämnas  ll projektledare och 
projektörer.

Salems kommun/entreprenör ansvarar för ev. skador 
som uppkommer av anläggningsåtgärder.

2. Svenska kyrkan - Salems församling

I samband med a   ny  llfartsväg projekteras så vill 
församlingen a   de  a sker i samråd.

I god  d innan bygget startar vill församlingen ha 
detaljerad informa  on av kommunen hur bygget är
tänkt a   genomföras.

Byggarbeten skall i möjligaste mån ske på vardagar.

I samband med eventuella sprängningar så skall 
församlingen informeras i god  d.

Församlingen vill vara delak  g i u  ormningen av den 
av del av vägen som blir mot kyrkan, klockstapeln och 
kyrkberget.

Kyrkans byggnad och klockstapel skall besik  gas före 
projekteringen av vägen, under bygget av vägen samt 
när vägen är färdigställd. Besiktningen skall u  öras 
av Salems kommun/entreprenör i samråd med 
församlingen .

Eventuella skador som uppstår skall ersä  as av Salems 
kommun.

3. Stockholms lands  ng - Trafi kförvaltningen

Trafi kförvaltningen vill inledningsvis ly  a a   planen 
inte har gå    ll Lands  nget för samråd under 
samrådsskedet.

Området klassifi ceras i RUFS 2050 som e   strategiskt 
stadsutvecklingsläge och planområdets inten  oner 
ligger i stort i linje med det förhållningssä   som råder i 
dessa områden.

Trafi kförvaltningen vill ly  a vikten av a   de gång- och 
cykelvägar  ll kollek  vtrafi ken ska u  ormas säkra, 
trygga, gena, a  rak  va och  llgängliga för personer 
med funk  onsnedsä  ning.

De in- och u  arter som planeras  ll området 
bör studeras noggrant så a   det inte uppstår 
framkomlighetsproblem och trafi ksäkerhetsproblem 
för förbipasserande busstrafi k. Det är vik  gt a   
busstrafi kens framkomlighet säkras under bygg  den 
och när området är färdigbyggt. Om det fi nns en risk 
a   framkomligheten påverkas vill vi vara med i en  dig 
dialog kring de  a.

Kommunens kommentar:
Synpunkter skall beaktas vid kommande 
projekteringsarbeten.
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4. Lantmäteriet
Delar av planen som måste förbä  ras:

Grundkarta
Inom planområdet fi nns en prickad linje med 
bokstäverna Lr, vilket enligt teckenförklaringen 
ska utvisa e   ledningsrä  sområde. I den angivna 
sträckningen fi nns ingen ledningsrä  . Grundkartan 
måste visa korrekta förhållanden för a   även 
konsekvenserna och genomförandet av detaljplanen 
ska kunna framställas på e   korrekt sä   (vilket ska 
framgå av planbeskrivningen enligt PBL 4:33 tredje 
stycket).

Plan- och genomförandebeskrivning
Av kommunens redovisning av gällande planer på 
s. 5 i planbeskrivningen framgår a   två stadsplaner
påverkas av planförslaget. Enligt Lantmäteriet så
påverkas åtminstone (en u  ömmande undersökning
av de  a har inte gjorts) tre y  erligare planer av
planförslaget, kommunens beteckningar nr 82-
04, nr 82-08 och nr 82-47. Enligt PBL 4:33 tredje
stycket ska konsekvenserna av planförslaget framgå
av planbeskrivningen. För a   konsekvenserna på
befi ntliga planer ska framgå måste kommunen
förtydliga vilka befi ntliga planer som påverkas av
planförslaget.

Endast en ledningsägare kan ansöka om inrä  ande 
av ledningsrä   för deras ledning. Av texten i 
avsni  et  ärrvärme på s. 22 framstår det som a   
Södertörn  ärrvärme AB (SFAB) äger de omnämnda 
 ärrvärmeledningarna och stämmer det så kan 

endast SFAB ansöka om bildande av ledningsrä   för 
ledningen. Under ansvarsfördelning/organisatoriska 
frågor (s. 21) anges a   kommunen ska ansöka om 
bildande av ledningsrä  . Enligt PBL 4:33 tredje stycket 
ska det i planbeskrivningen bland annat framgå 
vilka organisatoriska åtgärder som måste  ll stånd 
för a   planen ska kunna genomföras. Därför måste 
kommunen ange en ansvarsfördelning som de angivna 
parterna kan uppfylla.

Det saknas en beskrivning av varför kommunen valt 
a   lägga markreservat för allmänny   ga underjordiska 
ledningar samt en beskrivning av konsekvenserna 
av denna bestämmelse utlagts (PBL 4:33 tredje 
stycket). Kommunen måste förtydliga a   marken inom 
reservaten kan komma a   upplåtas med ledningsrä   
och vad det innebär för fas  ghetsägare. Sam  digt 

Kommunens kommentar:
Teckenförklaring ändras så a   det framgår a   denna 
sträckning är en sträckning med avtalsservitut istället 
för ledningsrä  .

Kommunens kommentar:
Planbeskrivning revideras.

Kommunens kommentar:
Planbeskrivning (genomförandefrågor) komple  eras.

Kommunens kommentar:
Planbeskrivning komple  eras.
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vill Lantmäteriet upplysa om a   e   u-område i sig 
själv inte säkerställer en rä   a   dra fram ledningar, 
utan det måste säkerställas genom t.ex. servitut eller 
ledningsrä  .

Delar av planen som bör förbä  ras:

Plankarta och bestämmelser
Den avsedda regleringen av bebyggelsen, 
byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå 
av planen (PBL 4:32 andra stycket). Illustra  oner 
ligger under planbestämmelser på plankartan vilket 
ger intrycket a   även illustra  onerna har en rä  slig 
verkan. E  ersom illustra  onerna inte har någon 
rä  slig verkan bör illustra  onerna tydligt avskiljas ifrån 
planbestämmelserna så a   det tydligt framgår vad som 
reglerar bebyggelse m.m. och vad som inte gör det.

Övrigt
Lantmäteriet har inte tagit ställning  ll innehållet i 
fas  ghetsförteckningen.

Kommunens kommentar:
Plankarta revideras, avskiljning läggs in.

5. Kommunstyrelsens tekniska utsko   (KSTU)

Vid genomgång av planbeskrivningen,samråds-
redogörelsen samt plankartan noteras a   
projektet kommer innebära fl y   av befi ntliga 
 ärrvärmeledningar, elledningar och ledningar 

för opto/bredband/tele. De  a beskrivs i 
planbeskrivningen sidan 21-22.

Vad gäller den  llfartsväg som  llkommer (se 
planbeskrivningen, sidan 17) anser förvaltningen a   
denna bör på e   tydligt vis avslutas i form av en bom 
eller liknande för a   markera slut på allmän väg. I 
planbeskrivningen nämns mindre vändplats men 
önskvärt är a   det framgår tydligt var allmän väg slutar.

Kommunens kommentar:
En förtydligande illustra  onsbild  llförs 
planbeskrivningen. Slutgil  g teknisk lösning sker under 
e  erföljande projekteringsarbete.

6. Kultur- och fri  dsnämnden

Kultur- och fri  dsnämnden förordar a   en idro  shall 
med tävlingsmå   20 x 40 m byggs i Fågelsångsskolan.
Kultur- och fri  dsnämnden förordar vidare a   
idro  shallen utrustas och u  ormas även för övrig 
verksamhet än enbart idro  , t.ex. kulturak  viteter, 
större möten, etc. och a   storlek på läktare m.m. 
u  ormas u  från de behov som hallen ska fylla för
kommunens fri  dsak  viteter.
Kultur- och fri  dsnämnden anser a   en boll plan i
skolområdet ska kunna användas av både allmänhet
och föreningsliv e  er skol  d

Kommunens kommentar:
Planytan och biytor projekteras enligt önskemål.

Bollplan/ak  vitetsområde u  ormas med inten  oner 
a   den skall gå a   använda som näridro  splats för 
allmänheten e  er skol  d.
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7. Privatperson 1

Alla mina  digare insända åsikter står fast. Hoppas 
a   ni läst dem! E  ersom min  d ej är obegränsad vill 
jag inte upprepa allt jag skrivit, men är tvungen a   
ånyo påpeka a   en SPORT`HALL i lilla fågelsången är 
for  arande oacceptabelt med hänvisning  ll mina 
 digare synpunkter.

En gymnas  ksal kan få plats i skolbyggnaden och skall 
bara användas för elever under skol  d.

Det är inte försent a   ändra hela skolplanen och 
placeras skolan på annan lämpligare plats.

ANSVARET ÄR STORT! 

Kommunens kommentar:
Lokaliseringsfrågan är redan avgjord i och med 
poli  skt beslut i kommunfullmäk  ge 2017-02-23.

Ur e   kommunalekonomiskt perspek  v är en 
outny  jad idro  shall utöver skol  d inte op  malt. 
Hallen kommer inte utgöra någon form av huvudarena 
för matchspel däremot kommer det möjliggöras 
träningsmöjligheter för en mängd olika ak  viteter.

Läs även  digare svar angående lokalisering och 
u  ormning i  digare samrådsredogörelse sid 13.

8. Privatperson 2 och 3

Vi protesterar härmed mot detaljplaneförslaget för 
Fågelsången. Trots en del förändringar i förslaget 
kommer det ändå medföra stora olägenheter 
för oss som bor i nära anslutning  ll skola och 
idro  shall. Platsen har varit e   mycket uppska  at 
rekrea  onsområde, men blir genom förslaget något 
helt annat. Vi boende i bostadsrä  sföreningen 
Rönningeborg blir särskilt drabbade då olika former 
av trafi k (person-, cykel-, moped-, bil- etc.) kommer 
ske på bägge sidor och förmodligen även genom vårt 
område. Eff ekterna av de  a blir sannolikt störningar i 
form av buller, skadegörelse och nedskräpning.
Rönningeborg är en form av äldreboende (55+) och 
respekt borde visas  ll våra medlemmars behov av en 
lugn och rogivande miljö. som gjort a   man valt a   
fl y  a hit.

Genom beslut om a   Salems centrum ej ska fl y  as - 
enl.  digare plan - så borde även andra möjligheter  ll 
val av plats för skola och idro  shall ses över.

9. Privatperson 4

Om man mot bä  re vetande lägger en skola i 
Fågelsången, behövs endast en mindre gymnas  ksal, 
max 6 m x 12 m, e  ersom  llgång  ll ny   g 
rörelsemöjlighet utomhus är nästan obegränsad i 
och runt Fågelsången. Lekparken, grönytorna och 
fotbollsplanen utny  jas i dag från närliggande skolor 
utan krock med trafi k.

Fortsä   inte med planering av en idro  shall 

Kommunens kommentar:
Lokaliseringsfrågan är redan avgjord i och med 
poli  skt beslut i kommunfullmäk  ge 2017-02-23.

Förvaltningen har förståelse för a   förslaget innebär 
störningar, främst kanske under byggna  ons  den. 
Vi har gjort en del ändringar som förhoppningsvis 
lindrar de mer långsik  ga störningsmomenten från 
ex. biltrafi k. Övriga störningsmoment från andra 
transportslag som nämns är dock svåra a   undvika 
i e   så centralt läge som fågelsången innebär. En 
annan placering längre bort från det område där 
barnkullarna förväntas skulle dock innebär än mer 
störande transporter i e   större sammanhang vilket 
måste beaktas.

Centrumfl y  en innebär enbart a   tyngdpunkten av 
handelsverksamheterna blir kvar i nuvarande läge, 
bostadsbebyggelsen kommer troligen ändå  llkomma 
om än inte i den grad som avsågs.  

Kommunens kommentar:
De  digare formerna av gymnas  ksalar är inte längre 
användbara. I dagsläget är kraven på ytor för skolidro   
större, för ex. handbollsspel. Den planyta som 
projekteras är 20x40 meter + säkerhetszoner 2 meter 
runt om. Byggnaden projekteras runt denna yta.
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Kommunens kommentar:
Lokaliseringsfrågan är redan avgjord i och med 
poli  skt beslut i kommunfullmäk  ge 2017-02-23.

Ur e   kommunalekonomiskt perspek  v är en 
outny  jad idro  shall utöver skol  d inte op  malt. 
Hallen kommer inte utgöra någon form av huvudarena 
för matchspel däremot kommer det möjliggöras 
träningsmöjligheter för en mängd olika ak  viteter.

Läs även  digare svar angående lokalisering och 
u  ormning i  digare samrådsredogörelse sid 13.

Detaljplanen reglerar inte form på byggnad. Den 
cirkulära formen har beslutas e  er dialog bl.a. med 
boende på Rönningeborg.
En ekonomisk bedömning är gjord med antagandet a   
inga betydande merkostnader uppstår av projektet i 
sin helhet. Byggnaden kommer inte utgöras av böjda 
element utan den cirkulära formen kommer troligen a   
framhävas av fase  erade väggar (många raka par  er)

i Fågelsången och tänk  ll om e   bä  re 
placeringsalterna  v  ll skola. Det fi nns fl er bä  re 
möjligheter där krock med boende inte föreligger.

Ta hänsyn  ll a   dagens paradis för våra yngsta och oss 
åldringar endast blir e   minne blo  , om ni fullföljer 
planeringen. Ni har använt Ångpannans koncept, som 
för mig motsvarar en broschyr för semesteranläggning 
utan krav på korrekthet och noggrannhet. Ofa  bart.

Vi har duk  ga tjänstemän i kommunen. Ge dem 
uppdraget a   göra en ekonomisk konsekvensanalys 
mellan den planerade idro  shallen i förhållande 
 ll fristående gymnas  ksal alterna  vt gymnas  ksal 

i skolbyggnaden. De pengar som frigörs föreslås 
jag avsä  as  ll en sådan placerad idro  shall som 
föreningslivet önskar. Gästande lag vill ju inte  ll Salem 
på grund av den trafi ksitua  on i nuläget. Hur ska det 
bli i Fågelsången? Oj oj! En ekonomisk analys mellan 
runda och fyrkan  ga hus bör göras omgående.   

10. Privatperson 5

I nuläget har jag förstå   a   det blir en stor skola på 
fågelsången, trots många protester och förslag på 
andra lämpliga platser. A   det blir runda byggnader 
ser ju trevligt ut i e   första ögonkast, men en stor 
idro  shall var det inte tal om från början, då skulle 
det bli en normalstor gymnas  ksal. Vi undrar hur 
trafi kkaoset vid evanemang i nämnda lokal ska lösas 
med 50 p-platser.Det kommer a   bli ”trafi kinfarkt” 
som Mats Ni  ve sa på mötet i Rönningeborg. Hur har 
ni tänkt lösa den frågan? Vore det inte lämpligare a   
lägga den på någon annan plats, någon av de övriga 
föreslagna, Lövhagen eller Bintebo? På det viset blir ju 
dessutom större grönyta kvar för utomhusak  viteter.
I Salems kommun informerar läser jag a   hänsyn tas 
 ll platsen och naturen runtomkring, vilket låter bra, 

men hur stor hänsyn tas  ll oss boende? Från början 
planerades en skola för ca 400 elever. Nu har det blivit 
500. På mötet skulle skulle skolan tas i bruk 2021. Nu
är det hösten 2020 som gäller. Vad blir nästa steg?
Posi  vt a   alla gång- och cykelvägar blir kvar och även
grönytan mellan Rönningeborg och skolan. Hoppas alla
träden på den ytan sparas, så a   vi får något annat än
en stor skola a     a på (boende i lägenheten precis
där skolan kommer a   ligga)

Kommunens kommentar:
Lokaliseringsfrågan är redan avgjord i och med 
poli  skt beslut i kommunfullmäk  ge 2017-02-23.

Parkering måste utöver de platser som avses anläggas 
ske på in  lliggande allmänna platser vid Salem 
centrum. Platsens centrala läge medför dock a   en 
stor del av kommunens medborgare kan ta sig  ll fots 
eller med cykel  ll platsen vilket de förhoppningsvis 
väljer a   utny  ja. En stor parkeringsanläggning 
medför troligen även mer biltrafi k vilket inte är 
önskvärt. 

De arrangemang som anordnas i hallen måste ske med 
beaktande av parkeringsmöjligheter.

I dagsläget är det infl y  ning hös  erminen 2021 som 
projektet jobbar mot, beroende av prognoser och vad 
som genomförs av byggna  onsplaner kan de  a dock 
ändras över  d.





PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4

kap 5 § 2

LokalgataGATA1

Parkområden med gräsytor och gång- och
cykelvägar. Rekreativa anläggningar tillåts.

PARK

Naturmark av skogskaraktärNATUR1

Naturmark av skogskaraktär, området får
användas som skolskog med pedagogiskt
syfte.

NATUR2

Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

Teknisk anläggning, transformatorstation.E1

Hall för idrott och mindre kulturarrangemangR1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

parkering Parkering för skolpersonal samt allmänheten
utöver skoltid, korttidsparkering anordnas för
barnavlämning.

dike Dagvattendike får anordnas.

passage Passage för motorfordon får anordnas men
skall underordnas gång- och cykelväg.

Mark och vegetation
infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel

av 10 procent, anläggningar för fördröjning
och infiltration av dagvatten får anläggas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad.

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över havet
(RH2000).

Utförande
b1 Grundläggning endast med markförstärkning

enligt rekommendationer i genomförd
geoteknisk utredning.

b2 Byggnader skall utföras radonsäkrade med
tanke på identifierat riskområde för
markradon i kommunens ÖP. Undantag kan
göras om platsspecifika mätningsvärden
påvisar acceptabel risk.

b3 Lägsta nivå färdigt golv på markplan är 24,5
möh(RH2000). Källarplan/sutterängvåning
och grundkonstruktion under 24,5 möh skall
utföras så att naturligt översvämmande
vatten inte skadar byggnaden.

Markens anordnande och vegetation

0.0

Markens höjd får på grund av
översvämningsrisk inte sänkas under +XX,X
meter över havsnivå (RH2000) intill
byggnadsfasad utan att skyddsåtgärder för
inträngande vatten beaktas för byggnads-
konstruktion

n1 Befintligt trädbestånd skall i möjligaste mån
bevaras.Vid trädfällning skall behov av
kompensationsplantering säkerställas vid
marklovprövning

n3 Endast 30 % av markytan får hårdgöras

n2 Marken skall vara tillgänglig för hantering av
dagvatten vid höga vattenflöden. Marknivå
får ej ändras i den grad att avrinning riskerar
ske mot intilliggande kvartersmark.

Skydd mot störningar
m1 Anläggningar för reducering av bullerstörningar

mot kringliggande fastigheter får anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för ändring av befintlig

marknivå med mer än 0,3 meter. Vid
prövning skall markens möjlighet att
fördröja/magasinera dagvatten vid höga
vattenflöden säkerställas

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar,  4 kap 6 §

n4
Marken får inte användas för parkering annat
än för rörelsehindrade och för varuleveranser

Markens anordnande och vegetation, forts

ILLUSTRATIONER
Illustrerade vägkanter

n5 Träd skall bevaras och får enbart fällas vid
fara för allmänheten

a2 Marklov krävs även för fällning av träd med
mer än 40 cm stamomkrets

a3 Marklov får inte ges förrän genomförandeplan
för kompensationsplantering har kommit till
stånd med beaktande av att ett uppvuxet träd
(>40 cm stamomfång) ersätts med två unga
lövträd med stamomfång 10-20 cm alt. ett träd
med 30-40 cm, inom område med
markanvändning skola.

a4 Marklov får inte ges för anläggningsarbeten
som kräver schakt förrän markförorening är
utredd och åtgärdad enligt tillsynsmyndighetens
direktiv.

stödmur Stödmurar eller vägslänter får anordnas
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Markkartografi - åker
Markkartografi - barrskog
Markkartografi - lövskog

Byggnad i allmänhet

Registernummer för fastighet med

Gränspunkt, inmätt eller beräknad
Fastighetsgräns

Slänt

Höjdkurvor (med 1 meters ekvidistans)

Enstaka träd

reviderad mars 2018
Grundkarta upprättad maj 2017,

RH 2000
Sweref 99 18 00

Höjdsystem:
Koordinatsystem:

Kartingenjör
Eva LindheGällande höjd

Registernummer för fastighet med

Väg
Gångbana
Dike

Belysning

traktnamn

kvartersnamn

LedningsrättsområdeLr

AvtalsservitutXX-XXX-XX

100 m9080706040 503020100

Skala 1:1000 (A1)

DETALJPLAN FÖR:
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Planskede:

Ansvarig förvaltning:

Datum för upprättande:
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Miljökonsekvensbeskrivning Gestaltningsprogram
Planbeskrivning

Fastighetsförteckning
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Granskningsutlåtande

Kvalitetsprogram
Illustration

Delar av fastigheterna Salem 5:3,
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:215

Behov av bostäder med sociala kontrakt

Det finns fem under året fattade gynnande beslut om bostad med sociala kontrakt, 
samtliga socialpsykiatri-ärenden från Myndighetsenheten. Vid ett gynnande beslut 
har kommunen tre månader på sig att verkställa beslutet. Det medför att det i tiden 
finns ett nära behov av att köpa/anordna boende för dessa personer. Därutöver finns 
sannolikhet för ytterligare 4-5 personer i år, vilket inte behandlas i detta ärende. 
Löpande efter bostadsmöten mellan MSB och socialförvaltningen kommer eventuellt 
tillkommande behov att tas upp för behandling.

Det krävs således två mindre bostäder senast fr o m 5 juni.Det krävs ytterligare två 
mindre bostäder senast fr o m 12 juli. Slutligen krävs en mindre bostad där personen 
redan fått flytta in i en flyktingbostad och där tidpunkten inte är fastställd.

I 2018 års investeringsbudget finns 3 mnkr avsatta för inköp av borätter. Ytterligare 2 
mkr finns överförda från 2017 från projektet “bostäder för nyanlända”. En borätt är 
inköpt under året  till en kostnad av 1,8 mkr. Kan hela det kvarvarande beloppet på 
3,2 mkr i investeringsbudgeten utnyttjas för köp av bostadsrätter till bostäder med 
socialt kontrakt, så kan 1-2 lägenheter köpas.

För att täcka ett större behov behöver medel från andra projekt i 
investeringsbudgeten  omdisponeras och sedan äskas om inför 2019.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 maj 2018. 

Förslag till beslut

1. K ommunstyrelsen har tagit del av socialförvaltningens och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag  att omfördela befintliga lägenheter för att 
täcka behovet av tre bostäder med sociala kontrakt.

2. K ommunstyrelsen omfördelar nödvändiga ekonomiska medel i första hand från 
investeringsprojekt 70093 gruppbostad LSS och i andra hand från 71050 
Modulhus/flyktingbostäder.

______________________
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 16 maj 2018 

   Socialförvaltningen 

Behov av  bostäder med sociala kontrakt 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av socialförvaltningens och miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag  att omfördela befintliga lägenheter för att
täcka behovet av tre bostäder med sociala kontrakt.

2. Kommunstyrelsen omfördelar nödvändiga ekonomiska medel i första hand från
investeringsprojekt 70093 gruppbostad LSS och i andra hand från 71050
Modulhus/flyktingbostäder.

Saken: behov av  bostäder med sociala kontrakt 
Det finns fem under året fattade gynnande beslut om bostad med sociala kontrakt, samtliga 
socialpsykiatri-ärenden från Myndighetsenheten. Vid ett gynnande beslut har kommunen tre 
månader på sig att verkställa beslutet. Det medför att det i tiden finns ett nära behov av att 
köpa/anordna boende för dessa personer. Därutöver finns sannolikhet för ytterligare 4-5 
personer i år, vilket inte behandlas i detta ärende. Löpande efter bostadsmöten mellan MSB 
och socialförvaltningen kommer eventuellt tillkommande behov att tas upp för behandling. 

Det krävs således två mindre bostäder senast fr o m 5 juni. 
Det krävs ytterligare två mindre bostäder senast fr o m 12 juli. 
Slutligen krävs en mindre bostad där personen redan fått flytta in i en flyktingbostad och där 
tidpunkten inte är fastställd. 

Ärende 1, socialpsykiatri, beslut på bifall till socialt kontrakt datum 2018- 03-05. 
Ärende 2, socialpsykiatri, beslut på bifall till socialt kontrakt datum 2018-03-05. 
Ärende 3, socialpsykiatri, beslut på bifall till socialt kontrakt datum 2018-04 -12. 
Ärende 4, socialpsykiatri, beslut på bifall till socialt kontrakt datum 2018-04-12. 
Ärende 5, socialpsykiatri, beslut på bifall till socialt kontrakt datum 2018- 02- 05 (bor för 
närvarande i bostad för nyanlända). 

Bostadstillgång 
Utbudet av tillgängliga bostadsrätter varierar kontinuerligt. För närvarande finns ett flertal 
objekt som kan passa målgruppen. Det finns bostäder till försäljning i både Salemsdelen och 
Rönningedelen. Priserna för de mindre lägenheterna varierar mellan ca. 1.8 - 2,4 mkr och 

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

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



 16 maj 2018 

månadsavgifterna ligger mellan ca. 3-4,5 tkr/månad. I enstaka fall kan det finnas billigare 
lägenheter.  

Omfördelning av befintliga lägenheter
På Söderby gårdsväg har kommunen blockförhyrt 10 lägenheter för att täcka behovet av 
bostäder för nyanlända. Fastighetsägaren har gett sin tillåtelse till att kommunen hyr ut en 
(1) av bostäderna till en person på socialt kontrakt under förutsättning att  hyresgästen har
boendestöd och att det vid eventuella störningar ska gå att avflytta hyresgästen relativt
omgående. Denna lägenhet är belastad med en högre hyra.

Myndighetsenheten har nyligen omprövat ett socialt kontrakt vilket ledde till beslut om 
avslag. Detta  överklagades och dom från Förvaltningsrätten ger socialförvaltningen rätt. 
Denna lägenhet förväntas kunna frigöras efter avhysning, om överklagan till högre rätt inte 
ändrar domen.Tidsfristen att överklaga löper ut den 25 maj och det är inte känt om personen 
tänker överklaga.  

Ytterligare omfördelning och omflyttning gör att en bostad till bedöms kunna frigöras. 

Detta medför att totalt tre  bostäder (hyresrätter) bedöms kunna användas och att det nu 
aktuella behovet innebär inköp av två lägenheter.  

Ekonomi
I 2018 års investeringsbudget finns 3 mnkr avsatta för inköp av borätter. Ytterligare 2 mkr 
finns överförda från 2017 från projektet “bostäder för nyanlända”.  

En borätt är inköpt under året  till en kostnad av 1,8 mkr. Kan hela det kvarvarande beloppet 
på 3,2 mkr i investeringsbudgeten utnyttjas för köp av bostadsrätter till bostäder med socialt 
kontrakt, så kan 1-2 lägenheter köpas.  

För att täcka ett större behov behöver medel från andra projekt i investeringsbudgeten 
omdisponeras och sedan äskas om inför 2019.  

Ulf Lilja Christina Lood 
Socialchef Förvaltningschef MSB 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2015:20.212

Antagande av Översiktsplan 2030 för Salems kommun

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Enligt PBL kap 4 § 14 skall kommunfullmäktige minst en gång per 
mandatperiod ta ställning till aktualiteten av gällande översiktsplan.

Kommunstyrelsen beslöt den 4 februari 2015 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att 
påbörja arbetet med “Översiktsplan 2030 för Salems kommun”.

I förslag till “ Översiktsplan 2030 för Salems kommun” beräknas 1 800 nya bostäder byggas 
under planperioden 2018-2030. 75 procent är bostäder i flerfamiljshus. Både Rönninge 
Centrum och Salems Centrum ska omvandlas till moderna centrum med ett stort antal nya 
bostäder, nya butiker och verksamhetslokaler, med mera.

Flera andra stora utbyggnadsområden för bostäder planeras. I översiktsplanen finns även 
mark avsatt för en ny skola i centrala Salem samt en ny förskola och ett nytt äldreboende. 
Inom gångavstånd från bebyggelsen finns fyra tätortsnära natur- och kulturmiljöer avsatta 
som bevarandeområden. I planen finns även förslag på enkla åtgärder för att minska 
klimatpåverkan lokalt och för att vara förberedd på klimatförändringar.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 maj 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar “Översiktsplan 2030 för Salems kommun” .

______________________

Sändlista

20



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-15 
Dnr 

1 av 2 
 

 

 

 Kanslienheten 
Jan Forsman 
Projektledare Översiktsplan 

Kommunfullmäktige 
 

 
 

Förslag till Översiktsplan 2030 för Salems kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

Kommunfullmäktige antar “Översiktsplan 2030 för Salems kommun”.  

Ärendet 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunens yta. Enligt PBL kap 4 § 14 skall kommunfullmäktige minst en 
gång per mandatperiod ta ställning till aktualiteten av gällande översiktsplan. 
 
I juni 2006 antog kommunfullmäktige i Salem gällande översiktsplan för Salems kommun 
benämnd “Salem 2015”.  
 
Kommunfullmäktige beslöt den 17 juni 2010 att aktualitetsförklara gällande 
översiktsplan, “Salem 2015”,  för mandatperioden 2006-2010. Kommunfullmäktige beslöt 
sedan den 12 juni 2014 att aktualitetsförklara gällande översiktsplan även för 
mandatperioden 2010-2014. 

Kommunstyrelsen beslöt den 4 februari 2015 att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med “Översiktsplan 2030 för Salems 
kommun”. 

I förslag till “Översiktsplan 2030 för Salems kommun” beräknas 1 800 nya bostäder 

byggas under planperioden 2018-2030. 75 procent är bostäder i flerfamiljshus. Både 

Rönninge Centrum och Salems Centrum ska omvandlas till moderna centrum med ett 

stort antal nya bostäder, nya butiker och verksamhetslokaler, med mera.  

Flera andra stora utbyggnadsområden för bostäder planeras. I översiktsplanen finns även 

mark avsatt för en ny skola i centrala Salem samt en ny förskola och ett nytt äldreboende.

Inom gångavstånd från bebyggelsen finns fyra tätortsnära natur- och kulturmiljöer 

avsatta som bevarandeområden. I planen finns även förslag på enkla åtgärder för att 

minska klimatpåverkan lokalt och för att vara förberedd på klimatförändringar. 
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Översiktsplan har varit utställd under perioden 8 mars till 8 maj 2018. Skriftliga yttranden 

har inkommit från 11 regionala organ, myndigheter, byggföretag m.fl. Dessutom inkom 

11 enskilda skrivelser med angiven e-adress eller postadress. 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inhämtat synpunkter från Försvarsmakten, 

Svenskt Kraftnät, Lantmäteriet och Trafikverket Region Stockholm som redovisas i bilaga 

3. Enligt 3 kap. § 20  PBL skall granskningsyttrande redovisas tillsammans med 

översiktsplan. 

Projektledare har sammanställt yttrandena i bilaga 2 och kommenterat synpunkterna. 

I bilaga 1 redovisas “Förslag till Översiktsplan 2030” i löpande text med grön markering 

för ändringar som är utförda med anledning av yttrandena vid utställningen. 

 
 
 

Mats Bergström Jan Forsman 
Kommundirektör Projektledare Översiktsplan 

 
  
 
 
 Bilagor 

1.Förslag till Översiktsplan 2030 med kartbilagor 

2.Utställning Översiktsplan Salem 2030- Redovisning av inkomna synpunkter med kommentarer 

3.Länsstyrelsens granskningsyttrande 2018-05-03  
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Forsman 
Projektledare Översiktsplan 

Kommunstyrelsen  
 

 
 Utställning Översiktsplan Salem 2030 

Redovisning av inkomna synpunkter 

Förslag till “Översiktsplan Salem 2030” har varit utställd tiden 8 mars- 8 maj 2018.  

Skriftliga yttrande via email eller post har inkommit från  12 regionala organ, 
myndigheter, byggföretag m.fl.  Dessutom inkom 11 enskilda skrivelser med angiven 
e-adress  eller postadress med synpunkter på översiktsplan. Länsstyrelsen har i sitt 
granskningsyttrande inhämtat synpunkter från Försvarsmakten, Svenskt Kraftnät, 
Lantmäteriet och Trafikverket Region Stockholm som medföljer länsstyrelsens yttrande.  

Länsstyrelsens granskningsyttrande skall enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans 
med översiktsplanen. 

Nedan följer en kortfattad sammanställning av yttrandena, uppdelat på olika 

ämnesområden, med kommentarer: 

Allmänna synpunkter 

Länsstyrelsen stödjer kommunens ambitioner att skapa förutsättningar för 
bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Kommunens visar också en bra ambition att 
bevara skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Tillväxt- och regionplanenämnden är 
positiva till förslagen i den nya översiktsplanen. Planen stödjer länets vision att bli 
Europas mest attraktiva storstadsregion. Bygg- och miljönämnden är positiva till 
planförslaget och ställer sig bakom förslaget. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker 
förslaget med vissa tilläggsyrkanden. 

Tillväxt- och regionplanenämnden anser dock att översiktsplanen kan ännu tydligare lyfta 
fram potentialen i kommunens fördelaktiga läge i regionen med god regional 
tillgänglighet och närhet till tre regionala stadskärnor. 

Mellankommunal samordning 
Länsstyrelsen och Tillväxt- och regionplanenämnden anser att utbyggnad av 
förändringsområde F21 Högantorp påverkar den regionala grönkilen Bornsjökilen och att 
detta måste konsekvensbeskrivas. Om kommunen går vidare med planeringen av 
Högantorp kommer konsekvensbeskrivningen att följas upp av länsstyrelsen i den 
efterföljande detaljplaneringen. Länsstyrelsen anser att i det fortsatta arbetet med 
detaljplan  är en samverkan med angränsade kommuner nödvändigt. 
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Södertälje kommun anser att den nya reserverade beskrivningen av planerad utbyggnad 
av Högantorp överensstämmer med de synpunkter Södertälje tidigare framfört.  

Kommentar: Text kompletteras med konsekvensbeskrivning av utbyggnadsområde F21 
Högantorp.  

Riksintressen För Mälarens öar och strandskyddsområden 
Länsstyrelsen delar inte kommunens avgränsning av strandskyddsområdet som 
sammanfaller med det utvidgade strandskyddet på 300 meter. Länsstyrelsen menar att 
det inte finns någon fast gräns som kan likställas med strandskyddsområdet.’ 

Kommentar: Gräns för Riksintresse för Mälarens öar och strandskyddsområden tas bort 
på karta. 

Riksintressen för kulturmiljövården 
Länsstyrelsen anser att den visuella läsbarheten av kulturmiljön i riksintresse Söderby 
sjukhus påverkas av föreslaget förändringsområde F6 Del av Salem 5:3. 

Kommentar: Förändringsområde F6 Del av Salem 5:3 är beläget ca 500 meter från fd 
sjukhusbyggnad i Söderby i kuperad terräng. Förändringsområde F6 ligger söder om 
Söderby Gärde som byggdes i slutet av 1980-talet varför krav på visuell anpassning till 
den riksintressanta bebyggelsen i Söderby är något svårförståeligt. Text för 
förändringsområde F6 Del Av Salem 5:3 och F9 Kv Trekanten kompletteras med att den 
föreslagna bebyggelsen i möjligaste mån bör anpassas visuellt till Söderby 
sjukhusområde. 

Riksintresse för friluftsliv 
Naturvårdsverket fattade de 19 januari 2017 beslut om nytt riksintresseområde för 
friluftslivet kring Bornsjön. Översiktsplanen bör uppdateras med denna information. 

Kommentar: Översiktsplan kompletteras med denna information. 

Riksintresse för energidistribution 
Enligt länsstyrelsen och Svenskt Kraftnät är det inte längre aktuellt att 220 kV skall grävas 
ned. 

Kommentar: Text korrigeras. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen saknar en bedömning hur vattenförekomsterna status påverkas av 
översiktsplanens genomförande. 

Kommentar: I kommunens vattenplan beskrivs hur vattenförekomsterna skall skyddas. 
Utbyggnad av föreslagna förändringsområden i sydvästra Rönninge med bostäder, vägar 
och VA är en förutsättning för att på sikt kunna skydda kommunens vattenförekomster i 
kommundelen Uttran. 
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Bygg- och miljönämnden bedömer att områden som idag anses svåra att bebyggas pga 
geologi, buller mm kommer med tiden bli intressanta att exploatera. Detta ställer krav på 
uppsamling  av dagvatten i de fall det inte går att omhändertaga lokalt. 

Kartunderlag 
Länsstyrelsen anser att kartornas innehåll och utformning bör ses över. 

Kommentar: Text och kartor uppdateras enligt länsstyrelsens påpekande. 

Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen efterfrågar en strategi för hur områden med förorenad mark skall hanteras 
i efterföljande planering. 

Kommentar: Text om att arbetet med detaljplanering skall behandla förorenad mark 
skrivs in för berörda utbyggnadsområden.  

Länsstyrelsen saknar översiktlig ställningstagande för hur kommunen skall hantera risker 
för bebyggelse som ligger närmare än 150 meter från farligt godsled. 

Kommentar: Text om att detaljplanering för berörda förändringsområden skall ta hänsyn 
till risker för farligt godshantering.  

Personalbehov MSB 
Bygg- och miljönämnden  anser att förslaget får konsekvenser för enhetens verksamhet 
de närmaste tio åren. Antalet bygglovsansökningar och det ökade behovet av service 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att ställa högre krav på bemanningen på 
enheten. 

Kommentar: I beslut om budget 2018-2020 har Bygg- och miljönämnden tilldelats 
ytterligare en tjänst som till stor del avgiftsfinansieras. I övrigt får personalbehov 
diskuteras i samband med budgetprocesserna. 

Kultur och fritid 
Kultur och fritidsnämnden anser inte att  att översiktsplanen kompletteras med 
inventering av Salemstaden och Rönninge villaförort ur kulturhistoriskt perspektiv  

Kommentar: En uppdaterad inventering av kulturhistoriska byggnader i Rönninge har 
gjorts i arbetet med Översiktsplan 2030. En översiktlig kulturhistorisk inventering 
utfördes 2004 i arbetet med Översiktsplan 2015 för kommundelen Salem av två 
studerande från Stockholms Universitet (Kommundelen Salem- Inventering och förslag på 
bevarandeplan av Linn Denefeldt och Anna Knight). I planbeskrivning av respektive 
detaljplan från kommundelen Salem som omarbetats finns en utförlig dokumentation av 
befintlig bebyggelse med råd om mindre tillbyggnad, färgsättning mm.  Se även 
kommentar Salems Centrum (F1). 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att ett kultur- och idrottspolitiskt program upprättas 
för Salems kommun med särskilt fokus på hur kultur- och fritidsverksamheten ska 
utvecklas i samklang med föreslagen exploatering i översiktsplan. Medel för detta skall 
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äskas i ordinarie budgetprocess. 

Kommentar: Bidrag kan sökas från länsstyrelsen för att utarbeta detta program. 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att en kulturgeografisk konsekvensanalys biläggs 
översiktsplanen där en sammanhållen plan visar hur föreslagen utveckling ska knyta an 
till befintlig stadsplanering i Rönninge och inte minst Salemstaden.  

Kommentar: I arbetet med detaljplan för Salems Centrum föreslås att en separat 
utredning utföras som visar hur planerad bebyggelse kan anpassas till befintlig 
bebyggelse (gestaltningsprogram) i kommundelen Salem. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att övergripande plan saknas för rekreation, parkytor 
och mötesplatser lämpliga för kultur och fritidsaktiviteter saknas i översiktsplanen. 

Kommentar: Ytor för rekreation, parker och mötesplatser är en del av all detaljplanering i 
kommunen. 

Kyrkberget (F2) 
Salems församling anser att Salems kyrka och dess omgivande markområden bör i första 
hand bevaras. Om kyrkberget exploateras skall det ske varsamt och i samråd med 
församlingen. 

Kommentar: Utbyggnaden av kyrkberget skall ske i samråd med församlingen. 

Vitsippan norra delen (F5) 
Bygg- och miljönämnden upplyser att det planeras för 90 bostäder i området. 

Kommentar: Ändras till 90 bostäder från 70. 

Del av Salem 5:3 (Söderby Gärde F6)  
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur den visuella läsbarheten påverkas av 
föreslagen bebyggelse i förändringsområde F6. 

Kommentar: Se riksintressen för kulturminnesvård. 

Kv Våren (F11) 
6 boende i Vårstigen önskar att ängen i kv Våren får vara kvar. Ängen används för lek, 
samling och pulkabacke på vintern. 

Kommentar: En stor del av nuvarande lekområde bl a pulkabacke skall bevaras.  

Kv Sandbäck (F13) och Södra Ekdalen (F15) 
2 Rönningebor anser att utbyggnad av dessa två områden kommer att medföra negativa 
konsekvenser för både boende och djur- och växtlivet i området och därför ej bör byggas 
ut. 

Rönninge Kungsgård (F14) 
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Länsstyrelsens bedömning är att det inte föreligger skäl att upphäva strandskyddet  för 
huvuddelen av den föreslagna bebyggelsen inom strandskyddat område och att 
kommande detaljplaner behöver anpassas till strandskyddet. Länsstyrelsen vill även 
uppmärksamma kommunen på att anläggningar inom strandens närområde (30 meter 
från normalstrandlinje) kan innebära försämring av miljökvalitetsnormen ekologisk status 
för vattenförekomster. Även Stockholms Läns Museum anser att det finns ett antal 
karaktärsdrag i området som bör värnas och är tveksam till att anlägga en 
strandpromenad. 

1 boende invid Kungsgården anser att kommunens ambition att anlägga en 
strandpromenad måste vägas mot de negativa konsekvenser en strandpromenad får för 
växt- och djurlivet, orimliga kostnader och att det kommer att försvåra vidare 
planläggning av området. 

1 boende invid Kungsgården och 1 Rönningebo är negativa till utbyggnadsplanerna och 
anser att det förstör områdets karaktär och medför negativa konsekvenser för natur och 
befintlig bebyggelse. 

Kommentar:  Hänsyn skall tas till länsstyrelsens synpunkter om strandskydd och MKN i 
det kommande arbetet med detaljplan för Rönninge Kungsgård. I den fortsatta 
planeringen skall möjligheterna  undersökas om lokalt omhändertagande av dagvatten 
samt att anlägga en grusad strandpromenad. 

Sjöudden/Mårdnäs (F17) 
6 fastighetsägare i området önskar att detaljplanering med förtätning av bostäder och 
utbyggnad VA tidigareläggs för i första hand förbättra vattenkvalitet i Dånviken/Uttran. 
De anser att arbetet med detaljplanen bör starta redan 2020 och förstudien bör snarast 
påbörjas. 

De 6 fastighetsägarna har även gemensamt skissat på hur en sådan förtätning skulle 
kunna se ut med bussförbindelse, ny vägdragning, cykelväg Mårdnäs-Glasberga och 
bevarande av strandpromenaden längs Dånviken. 

Kommentar: Enligt bygg- och miljöenheten har inte vattenkvaliteten i Uttran/Dånviken 
inte försämrats de senaste åren. Krav kan ställas på fullgoda avloppslösningar på 
befintliga fastigheter och idag finns endast en fastighet i området avlopp med bristande 
funktion. Däremot kan en utbyggnad av området med bostäder och vägar innebära ökad 
belastningen på vattnet i Dånviken och närmiljön. Vattenplanen har ej ställt krav på 
åtgärder som behöver vidtas.  

Tidplanen föreslås därför ligga kvar med detaljplaneläggning efter 2025 men en förstudie 
kan bli aktuell innan planläggning startar 2025. 

Ny skola (F20) 
Brf Rönningeborg framför att den oro som kringboende känner inför störningar och 
parkeringsproblem som den tilltänkta skolbyggnaden och idrottshallen medför kvarstår. 

Högantorp (F21) 
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Länsstyrelsen anser att utbyggnad av Högantorp leder till ökad biltrafik och försvårar 
möjligheterna att minska miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser att utbyggnad i Högantorp 
riskerar att försvaga sambanden i “Bornsjökilen” Länsstyrelsen anser därför att 
kommunen behöver beskriva tydligare konsekvenser av utbyggnad i Högantorp får för 
gröna kilen och de nationella riksintressena i Bornsjöområdet. Trafikverket menar att 
föreslagen utbyggnad i Högantorp skulle leda till ökad biltrafik och gång- och cykeltrafik 
till området vilket dagens utformning av Högantorpsvägen (statlig väg) ej är utformad för 
och avråder för att gå vidare med exploatering av området.  

Landstinget konstaterar att föreslagen utbyggnad i Högantorp ligger i den regionala 
grönstrukturen och  bedömer att samma volym bostäder som planeras i Högantorp skulle 
kunna  inrymmas i Salems Centrum och Rönninge.  

Kommentar: Den fortsatta planeringen av Högantorp skall ske i samarbete med 
Södertälje kommun, Försvarsmakten och Trafikverket. Kontakt skall tas med SL för att 
planera för utbyggnad av kollektivtrafik i området. Bussförbindelse finns idag med 
Södertälje men dålig turtäthet.  

Text i planen kompletteras med tydligare beskrivning av vilka konsekvenser utbyggnad får
för den regionala Bornsjökilen.  

Trafikverkets ändrade hållning om att lämna ifrån sig väghållaransvaret innebär att det 

råder stor osäkerhet om projektet kan genomföras. Salems kommun har protesterat mot 

Trafikverkets förhållningssätt. Kommunen ser positivt på att fastighetsägaren engagerar 

sig för lösning av tillfart till området. 

Högantorps Fastigheter AB noterar att stora delar av deras fastighet består av 

riksintressen och andra restriktioner som begränsar förändrings- och utvecklingsarbeten 

på deras fastighet. Även Stockholms Läns Museum noterar att bebyggelsen kommer i 

konflikt med riksintressen och eventuell exploatering bör föregås av kulturmiljöutredning.

Kommentar: I arbetet med detaljplan görs en lämplighetsbedömning av hur stor del av 

fastigheten som berörs av utbyggnadsplanerna. En kulturmiljöutredning bör göras innan 

exploatering med förslag till anpassning av bebyggelsen och teknik till omgivande 

bebyggelse och natur. 

Plantskoleområdet  
Ägaren Bonava AB (dotterbolag till NCC) anser att området mycket väl lämpar sig för 
bostäder i form av småhus med gemensamma ytor för lek och bollspel. Företaget 
redovisar en skiss till utbyggnad. Idag finns kommunalt vatten och avlopp framdraget till 
Bonavas fastighet.  
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Förslag till Översiktsplan 2030 

Sammanfattning av förslaget till  
Översiktsplan 2030 

Ökad befolkning 
Kommunens befolkning beräknas öka med 20 procent till år 2030. Från  16 665 (årsskiftet 
2017/2018) till 19 800 personer  år 2030 varav ca 500 personer i förändringsområdet 
Högantorp. Det ökade bostadsbyggandet medför att antalet barn i åldrarna 0–15 år kommer 
att öka under hela planperioden. 
 
Antalet förskolebarn 1–5 år ökar de närmaste åren med ca  250  barn, till som mest  ca 1 450 
barn år 2027/28  varav 180 barn i Högantorp . Ökningen av förskolebarn sker både i 
kommundelen Salem och i Rönninge inom de områden som byggs ut. Flera nya förskolor 
bör byggas fram till 2025. Antalet skolbarn 6–15 år ökar successivt från ca 2 600 idag till  3 
100  år 2030 varav ca 150 i Högantorp. Ökningen sker i huvudsak i kommundelen Salem i 
samband med att den planerade utbyggnaden i centrala Salem startar. Om utbyggnaden 
genomförs enligt förslaget krävs nya skollokaler i kommundelen Salem efter 2020. 
 
I kommundelen Rönninge beräknas antalet skolbarn ligga stabilt på cirka 900–1 000 trots 
planerad utbyggnad i centrala och sydvästra Rönninge. Under den kommande 
10-årsperioden lämnar stora elevkullar grundskolorna i Rönninge och enligt 
befolkningsprognosen i förslaget till översiktsplan ersätts eleverna inte med lika många 
förskoleklassbarn.  
 
Antalet äldre än 80 år kommer nästan fördubblas under den närmaste 10-årsperioden. Från 
636 personer vid årsskiftet 2016/2017 till som mest 1 100 personer år 2032. Därefter 
stagnerar antalet äldre på ca 1 100. Ett nytt äldreboende (särskilt boende) bör byggas 
under perioden 2022–2025 i kommundelen Salem. Mark för ett sådant boende reserveras i 
förändringsområde södra Vitsippan. Ökningen av antalet äldre medför också behov av 
hemtjänst och färdtjänst. 
 
Trots att antalet äldre än 65 år kommer att öka med mer än 300 personer minskar andelen 
äldre än 65 år från 17 procent till 16 procent under planperioden.  
 
Befolkningsökningen, varav en stor andel är barn och ungdomar, kommer på sikt att öka 
behovet av kultur- och fritidsverksamheter. Plats för framtida idrottshall och bollplaner finns 
redovisade i förändringsområden i Lövhagen i Salem och Bintebo i Rönninge. 

 



 
2 av 75 

2018-05-23 

Arbetstillfällen och pendlande 
Under de närmaste 15 åren beräknas utbyggnaden av bostäder bidra till att antalet 
förvärvsarbetande Salemsbor ökar med  23  procent från 7 700 till  9 500  personer. Den ökade 
totalbefolkningen innebär också att skatteinkomsterna ökar successivt till kommunen. 
 
Om arbetsplatskvoten (antalet arbetstillfällen i förhållande till antalet förvärvsarbetande) inte 
skall försämras jämfört med idag, krävs 1 000 nya arbetstillfällen i Salem mellan 2015 och 
2030. I huvudsak beräknas nya arbetstillfällen tillkomma i centrala Salem och Rönninge 
centrum inom privat service i samband med utbyggnaden av de båda centrumområdena. 
Även antalet offentliga arbetstillfällen beräknas öka med utbyggnaden av äldreomsorg, 
skolor och förskolor. Under perioden 2017–2020 beräknas det tillkomma ett 50-tal nya 
arbetstillfällen utmed Söderby Gårds väg inom främst service, kontor och hantverk. 

Miljöpåverkan 
Utbyggnaden av kommunalt VA i sydvästra Rönninge beräknas starta 2018 och fortsätta 
under planperioden. Utbyggnaden kommer att medföra att belastningen på sjöarna Uttran, 
Flaten och Dånviken kommer att minska successivt. 
 
Utbyggnaden av bostäder och den ökade mängden bilar medför att trafiken ökar på Salems 
vägar. På Söderby gårds väg från Tumba mot E4/E20 beräknas trafikflödena fördubblas på 
vissa partier. På Skyttorpsvägen förbi Salems centrum beräknas antalet fordon överskrida 10 
000 per dygn. Om Botkyrkas utbyggnadsplaner i Uttran och Tumbaskogen förverkligas kan 
trafiken öka ännu mer på dessa vägar. Den ökade trafiken medför ökat buller och ökade 
utsläpp av klimatpåverkande och hälsofarliga ämnen. 
 
I bilagan Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), avsnitt 7.3.1 Alternativ – fokus hållbart resande 
föreslås ett antal åtgärder som kommunen kan vidta för att minska trafiken och därmed 
buller och utsläpp av växthusgaser. I MKB föreslås även att förändringsområden där 
grönmark tas i anspråk kompenseras genom anläggning av ny parkmark i anslutning till de 
nya områdena.  
 

● Det beräknas byggas drygt  1 800  nya bostäder varav 177 småhus i Högantorp under 
planperioden 2018–2030. 75 procent är bostäder i flerfamiljshus. Under perioden 
2020 till 2025 byggs över  1 100  bostäder, det vill säga över 200 bostäder per år. 

 
● Både Rönninge Centrum och Salems Centrum kommer att omvandlas till moderna 

centrum med ett stort antal nya bostäder, nya butiker och nya arbetsplatser.  
 

● Flera andra stora utbyggnadsområden för bostäder planeras också under denna 
period, såsom Södra Hallsta, Vitsippan norra delen, Trekanten vid infart Söderby och 
del av Söderby Gärde. 
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● Under perioden 2025–2030 minskar bostadsbyggandet till ca 100 bostäder per år. Då 
planeras i huvudsak nya småhusområden och förtätningsområden i kommundelen 
Rönninge. 

 
● Under perioden 2025-2030 redovisas även möjlig utbyggnad av förändringsområde 

Högantorp med 177 småhus i området norr om E4:an.  
 

● I planen finns även avsatt mark för en ny skola i centrala Salem, en ny förskola och 
ett nytt äldreboende. Inom gångavstånd från bebyggelsen finns   fyra tätortsnära 
natur- och kulturmiljöer avsatta som bevarandeområden.  

 
● För att öka trafiksäkerheten och skapa ett bättre trafikflöde främst genom Salems 

Centrum föreslås förändrad utformning eller cirkulationsplatser i ett antal korsningar. 
 

● I planen finns även förslag på enkla åtgärder för att minska klimatpåverkan lokalt och 
för att vara förberedd på klimatförändringar. 

1.Inledning 

1.1 Översiktsplanens funktion och syfte  
Alla kommuner ska ha en gällande översiktsplan som reglerar möjlig användning av mark 
och vatten inom kommunen och hur miljön bäst kan utvecklas ur flera perspektiv. 
Översiktsplanen är ett långsiktigt och strategiskt dokument och en vision om hur Salems 
kommun kan utvecklas fram till år 2030. Översiktsplanen ska ta hänsyn till den regionala 
planeringen de miljömässiga förutsättningarna och andra riksintressen. Översiktsplanen 
skall öka intresset och diskussionen bland kommuninvånarna om viktiga framtidsfrågor 
för Salems kommun. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska utgöra ett 
övergripande principiellt program för utvecklingen av bebyggelsen i Salems kommun fram till 
år 2030. Kommunala detaljplaner ska utvecklas i harmoni med gällande översiktsplan, vilket 
även gäller regionala satsningar. Varje mandatperiod måste översiktsplanen aktualiseras av 
kommunfullmäktige. 
 
Översiktsplanen skall utgöra underlag för kommunala beslut om större investeringar i 
infrastruktur och kommunalt serviceutbud. Översiktsplanen skall ge en samlad bild av de nya 
regionala förutsättningar som berör Salem och som redovisas i Regionalt 
Utvecklingsprogram (RUFS) 2030 och andra viktiga regionala dokument som Vision 
Södertörn 2009, Södertörns Utvecklingsprogram (SUP) och Miljöpolitiskt handlingsprogram 
för Stockholms län.  
 
I samband med att översiktsplanen tas fram skall aktuella delutredningar, planer och 
program ses över. Kommunen behöver uppdatera inventeringar, bostadsförsörjnings- 
program, näringslivsprogram, energieffektiviseringsprogram, program för grundskole- 
verksamheten, plan för kulturhistoriska miljöer, miljöpolitiskt handlingsprogram och 
äldreomsorgsplan. Översiktsplanen skall utgöra underlag för en effektivare planprocess av 
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detaljplaner enligt den nya lagen från 2015, fördjupad översiktsplan och områdes- 
bestämmelser. Översiktsplanen skall ge stöd för bygglovshanteringen. Vidare är 
översiktsplanen ett verktyg för att styra kommunens arbete i riktning mot den fastställda 
visionen och kommunfullmäktiges övergripande mål. 

1.2 Arbetet med översiktsplanen  
Arbetet med översiktsplanen leds av en projektgrupp benämnd ÖvP-gruppen 
(Översiktsplanegruppen) med projektledaren som sammankallande. Projektledaren har det 
övergripande ansvaret för att projektet drivs framåt och följer angivna direktiv. Projektledaren 
ansvarar även för information till kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunledningsgruppen. Kommun-arkitekten ansvarar för information till bygg- och 
miljönämnden. Till projektgruppen adjungeras olika experter inom GIS, klimat- och 
energifrågor, kommunalekonomi, grundskoleverksamhet och medborgardialog. 
 
Styrgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Projektgrupp (ÖvP-grupp):  Jan Forsman (projektledare), Conny Olsson (biträdande 
projektledare) och respektive delprojektledare.  
Referensgrupper:  Kommunledningsgruppen (KLG) och bygg- och miljönämnden. 
Delprojekt och ansvar: 

● Äldreboende – socialchef  
● För- och grundskola – verksamhetscontroller 

barn- och utbildningsförvaltningen  
● GIS-kartor – konsult  
● Utbyggnad av teknisk försörjning inkl bredband – 

enhetschef VA/Gata  
● Säkerhetsfrågor – säkerhetssamordnare  
● Klimatförändringar – projektledare 
● Gång- och cykelplan, trafikmätning – trafikingenjör VA/Gata 
● Miljö – ekologi -  bygg- och miljöchef 
● Kulturmiljö och fritid – kultur- och fritidschef 
● Näringslivsutveckling – planeringsstrateg  
● Kommunalekonomiska beräkningar – 

planeringsstrateg 
● Medborgardialog – kommunikationschef  

1.3 Medborgardialog 2016 
Under tiden 15 februari till 4 april 2016 svarade 326 personer på den enkät som ingick i 
medborgardialogen om översiktsplanen. Ungefär 200 personer lämnade andra synpunkter 
eller kommentarer under dialogen. Två tredjedelar av enkätdeltagarna var mellan 25–64 år. 
En fjärdedel var äldre än 65 år medan drygt en tiondel var yngre än 24 år. Andelen äldre är 
något överrepresenterad men i stort sett representerar samrådsdeltagarna kommunens 
åldersfördelning. De yngre enkätdeltagarna är mer positiva än övriga till att bygga bostäder. 
Knappt hälften av deltagarna bor i kommundelen Rönninge vilket gör att boende i Rönninge 
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är överrepresenterade. I kommundelen bor idag ca en tredjedel av kommunens totala 
befolkning. 
 
Generellt kan det sägas att personer bosatta i kommundelen Salem anser det lämpligare att 
bygga bostäder i Rönninge och vice versa. 
 
Bostadsbyggandet är allt viktigare för Salemsborna och drygt 90 procent av deltagarna 
tycker det är viktigt att det byggs fler bostäder i Stockholmsregionen. Hälften av 
enkätdeltagarna (47 procent) anser att det bör byggas minst 100 bostäder per år 2020–2030 
i Salem enligt alternativ tre. Därtill anser 8 procent att det bör byggas fler bostäder än 
alternativ tre. Alternativ ett innebär ingen utbyggnad under 2020–2030 och alternativ två 
innebär 50 bostäder per år. Se figur 1. 
 
Mellan 70 och 85 procent tycker det är positivt att möjliga bostadsområden (område 1–6) i 
centrala Salem byggs ut med bostäder. Mest positiva är deltagarna till Salems Centrum (87 
procent) och minst positiva (69 procent) är deltagarna om områdena söder om 
Timmermansstigen och Snickarstigen (område 5 och 6). Jämfört med medborgardialogen 
inför arbetet med Översiktsplan 2015 har Salemsborna blivit betydligt mer positiva till 
att bygga bostäder i Salems Centrum. Vid dialogen 2005 ansåg 72 procent (jämfört med 85 
procent) att det var positivt att bygga bostäder i Salems Centrum. 

Synpunkter på utbyggnadsplaner övriga Salem 
Mellan 70 och 80 procent anser att det är positivt att övriga föreslagna bostadsområden 
byggs ut i Salem. Mest positiva är deltagarna till att bygga ut i Vitsippan (81 procent), 
Söderby Gärde, Rönninge Port 2 och på tomt vid Sysslagården. Minst positiva omdömet får 
mellersta Hallsta (69 procent). Se figur 2. 
 
Jämfört med medborgardialogen 2005 har det skett en stor omsvängning i synen på att 
bygga bostäder i mellersta Hallsta. Vid dialogen 2005 ansåg 63 procent att det var negativt 
att bygga bostäder i mellersta Hallsta jämfört med 31 procent år 2016. Även synen på att 
bygga bostäder vid Vitsippan har blivit mer positiv (från 58 procent till 81 procent). Av 23 
personer som var mycket negativa till att bebygga mellersta Hallsta kom 70 procent från 
kommundelen Rönninge. Av 28 personer som var mycket negativa till att bebygga 
Högantorp kom ungefär lika många från kommundelen Salem/Söderby som från Rönninge. 
 
Flera personer hade synpunkter på utbyggnaden i Vitsippan, Kv Vårvintern, Fårhagen, 
Högantorp och mellersta Hallsta.  
 
Salems centrum är bästa platsen för ett framtida äldreboende tycker 42 procent medan 
övriga platser fick vardera ca 30 procent av rösterna.  
 
Bland personerna äldre än 65 år ansåg 39 procent att Kyrkberget/församlinghemmet var den 
bästa platsen för ett nytt äldreboende. Bara 25 procent av de äldre föredrog Salems 
centrum. 

 



 
6 av 75 

2018-05-23 

2. Övergripande problemställning och målkonflikter 

2.1 Lågt bostadsbyggande i Stockholmsregionen 
De senaste fem åren har antalet invånare i Stockholms län ökat med över 180 000 personer. 
Den kraftiga befolkningsökningen väntas fortsätta och länets kommuner måste planera för 
ytterligare 400 000 nya invånare fram till år 2030. För att klara det bedömer länsstyrelsen att 
det behöver byggas i genomsnitt 16 000 nya bostäder per år fram till 2030. Se figur 3. 
 
Antalet påbörjade nya bostäder i länet har ökat kraftigt sedan 2013. De fyra senaste åren 
påbörjades 62 000 bostäder jämfört med drygt 29 000 föregående år. Under 2016 
påbörjades drygt 18 500 bostäder i länet, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) 
och Stockholms stad. Därutöver påbörjades 1 600 bostäder genom ombyggnationer av 
lokaler och vindar. Det innebär totalt 20 100 påbörjade bostäder under 2016. Länsstyrelsen 
gör bedömningen att ungefär lika många bostäder påbörjas 2017 med en mindre nedgång 
till 18 000 bostäder 2018. 
 
Även om utbyggnaden av nya bostäder har ökat de senaste åren så uppger samtliga 
kommuner i länet att det saknas bostäder för ungdomar, studenter och nyanlända 
(Bostadsmarknadsenkät 2016). Även behovet av bostäder för hemlösa och personer som 
behöver skyddat boende har ökat de senaste åren i Stockholmsregionen. 
 
Bristen på bostäder i regionen påverkar även näringslivets utveckling negativt. Nästan en 
tredjedel av de snabbast växande små- och medelstora företagen i regionen har någon gång 
drabbats av svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen. Vart femte 
tillväxtbolag i Stockholm uppger att de misslyckats med att rekrytera personal på grund av 
bostadsbristen. (Bokriskommitténs rapport 2014). För att förtydliga kommunernas ansvar för 
bostadsförsörjningen har både Plan- och bygglagen (PBL) och Lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ändrats så att kommunerna ges ett tydligare ansvar och det 
regionala perspektivet framhålls. 
 
För att öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen gav förra regeringen TMR (Trafik, Miljö 
och Regional Planering) i uppdrag att bedöma bostadstillskottet för åren 2010–2030 i länets 
kommuner för att uppnå det regionala målet på 16 000 bostäder per år. En regional 
överenskommelse om utbyggnad av fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 bostäder 
har träffats mellan regeringen och Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Solna stad, 
Nacka kommun och Järfälla kommun. TMR bedömer att bostadstillskottet i Salem bör 
vara 50–100 bostäder per år beroende på ekonomisk utveckling. Det innebär ett tillskott med 
750–1 500 nya bostäder åren 2015–2030. I gällande bostadsförsörjningsprogram för Salem 
2016–2020 finns planer på utbyggnad av ca 600 bostäder fram till 2020 som finns med i 
planförslaget. 
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Regeringen har under våren 2016 beslutat om att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat 
bostadsbyggande. Statsbidraget är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje 
bostad som får startbesked från byggnadsnämnden.  

2.2 Förändrat klimat 
Statens Meteorologiska Hydrologiska Institut (SMHI) har på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Stockholms län tagit fram rapporten Framtidsklimat i Stockholms län 2015 som beskriver 
dagens och framtidens klimat i Stockholms län. 
 
Medeltemperaturen för Stockholms län beräknas öka med ca 3–5 grader till slutet av seklet. 
Störst uppvärmning sker vintertid med upp mot 6 grader. Vegetationsperioden ökar med upp 
till 100 dagar och antalet varma dagar blir fler. Årsmedelnederbörden ökar med 20–30 
procent. Nederbörden ökar mest under vinter och vår med upp till 40 procent. Den 
kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 20–30 procent och 
1-timmesnederbörden med upp till 30 procent. 
 
Den pågående klimatförändringen ger effekter på olika sektorer och områden i samhället. 
Områden som kan komma att påverkas är bebyggelse, transportinfrastruktur, 
vattenförsörjning och avlopp, energiförsörjning, rekreation och hälsa. Stora delar av 
Stockholmsregionen ligger i anslutning till Mälaren och både bebyggelse och infrastruktur 
kan drabbas hårt vid översvämningar. Bebyggelse kan även mer direkt påverkas av 
exempelvis regn och kraftiga vindar som tär på fasader och av höga grundvattennivåer som 
gör marken instabil. Ras och skred ökar även risken för spridning av föroreningar i områden 
med förorenad mark. Den ökade temperaturen ger mildare vintrar och varmare somrar, vilket 
ger ett minskat behov av uppvärmning på vintern och ett ökat behov av kylning på 
sommaren.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde 2012 en analys på 
uppdrag av regeringen. Den visar att konsekvenserna av en översvämning i Mälaren på 
grund av höjningar av havsvattennivån och ändrat klimat är ringa för Salem då kustlinjen till 
Mälaren är glest bebyggd. 

2.3 Klimat- och energistrategi för Stockholmsregionen 
För att minska effekterna av klimatförändringarna skulle de klimatpåverkande utsläppen 
behöva minska med 85–90 procent till år 2050 i samtliga EU-länder enligt EU:s 
gemensamma mål som Sverige har anslutit sig till. Länsstyrelsen har under 2014 fastställt 
en Klimat- och energistrategi för Stockholmsregionen med förslag till gemensamma mål och 
åtgärder för att uppnå klimatmålet i Stockholmsregionen. Strategin bygger på sex 
åtgärdsområden där insatser bedöms göra mest nytta för att minska länets klimatpåverkan 
fram till 2020. Exempel på områden är samordnade transporter, effektivare 
energianvändning och hållbar samhällsplanering. 
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2.4 Utbyggnad av infrastruktur i Stockholmsregionen 
För att klara den kraftiga expansionen i Stockholmsregionen med en halv miljon nya 
invånare fram till 2030 krävs en kraftig utbyggnad av infrastrukturen. Regeringen antog 2014 
en nationell plan för transportsystemet 2014–2025 och länsstyrelsen fastställde också 2014 
en länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län. Planerna innehåller mycket stora 
investeringar i Stockholmsregionen som Förbifart Stockholm, utbyggnad av tunnelbana till 
Nacka och Solna, tvärspårväg Ost och Kista och Spårväg Syd. I den regionala planen ingår 
även omfattande satsningar på nya regionala stombusslinjer, regionala vägar och regionala 
gång- och cykelleder. Arbete pågår med att utarbeta både en ny nationell och regional plan 
för infrastruktur perioden 2018-2029. 
 
Utbyggnad av bredband för datatrafik har ökat kraftigt de senaste åren i länet. Post- och 
telestyrelsen (PTS) bedömer att det finns goda möjligheter att nå det nationella målet om att 
90 procent av hushållen i Stockholmsregionen senast 2020 skall ha tillgång till bredband på 
100 Mbit/sek. Enligt Bredbandskartan hade 84 procent av befolkningen i Salem tillgång till 
bredband 2015. 
 

2.5 Mark saknas för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser 
på sikt 
Bornsjöns vattenskyddsområde som ägs av Stockholm Vatten AB är reservvattentäkt för 
hela Stockholm. Vattenskyddsområdet omfattar större delen av Salems glesbygd norr om 
E4/E20 och all mark 200–300 meter söder om E4/E20. Vattenskyddsområdet som utgör 
riksintresse för rörligt friluftsliv, naturvård och kulturvård skyddas av miljöbalken och kan inte 
användas för någon form av bebyggelse. Se figur 4. 
 
All mark mellan vattenskyddsområdet och bebyggelsen i norra delen av tätorten ägs av 
Stockholms stad. Under 2010 köpte Salems kommun fastigheten Ersboda (nordvästra 
Rönninge) och 2015 marken för utbyggnadsområdet Södra Hallsta (i centrala Rönninge) av 
Stockholms stad. Förhandlingar mellan Stockholms stad och Salems kommun om inköp av 
övrig mark har förts i olika omgångar de senaste 20 åren. 
 
Under 2012 sålde Stockholm stad stora delar av området norr om vattenskyddsområdet till 
privat ägare.  
 
Salems kommun äger endast bebyggd mark och grönområden inom tätortsbebyggelsen. 

2.6 Antalet äldre ökar  
Fram till 2030 beräknas antalet personer äldre än 80 år nära fördubblas från 600 personer till 
1 100 personer 2030. I kommundelen Salem beräknas antalet äldre än 80 år öka med 400 
personer och i Rönninge med 100 personer. 
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För att det växande antalet äldre Salemsbor (65 år eller äldre) skall kunna bo kvar så länge 
som möjligt kommer det att ställas ökade krav på kommunens hemtjänst och färdtjänst 
(anropsstyrd busstrafik). 

2.7 Begränsad skolkapacitet 
Antalet skolbarn 6–15 år beräknas fortsätta att öka under de närmaste åren fram till 2025 
med ca  150  skolbarn. Det är framförallt i kommundelen Salem som antalet skolbarn 
förväntas öka de närmaste åren, främst på grund av tidigare utbyggnad i Söderby Park. 
Antalet skolbarn i kommundelen Rönninge beräknas vara relativt stabilt under 
programperioden.  

2.8 Belastning på sjöarna Uttran, Dånviken och Flaten 
Kommunens tätortsnära sjöar Uttran, Dånviken och Flaten har alla tre tydliga tendenser till 
att vara negativt påverkade av övergödning. Det tydligaste tecknet är förekomsten av så 
kallad algblomning sommartid. Tillförseln av fosfor till kommunens tätortsnära sjöar behöver 
minskas. I förslag till  “Vattenplan 2017-2021 för Salems kommun”  redovisas ett antal 
åtgärder som skall minska belastningen på kommunens sjöar. Under 2015 färdigställdes 
dagvattendammen vid Mölle vilket kommer att förbättra Uttrans status. Dammen tar hand om 
större delen av dagvattnet från Salem. 

2.9 Ökat avstyckningsbehov i sydvästra Rönninge 
I och med att detaljplanerna för sydvästra Rönninge kommit allt längre i planprocessen har 
avstycknings-behovet (önskemål från fastighetsägare att stycka av tomter och bygga nytt) 
ökat markant i dessa områden. Flera detaljplaner i sydvästra Rönninge har vunnit laga kraft 
under 2016-2017 efter långa detaljplaneprocesser. Belastningen på kommunens 
bygglovsverksamhet kommer därför att öka de närmaste åren.  

2.10 Ökad belastning på vägnätet i kommundelen Rönninge  
Den ökade utbyggnaden under senare år i Rönninge har medfört att trafiken ökat på 
vägnätet i Rönninge. Ökningen kommer att fortsätta de närmaste åren när förtätningen av 
bostäder i sydvästra Rönninge kommer igång. Särskilt stor blir belastningen i Rönninge 
centrum där samtliga transporter från Rönninge måste passera. Även behovet av utbyggnad 
av gång- och cykelnätet till och från centrum och skolor i kommundelen Rönninge har ökat. 
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3. Planeringsförutsättningar 

3.1 Lagstiftning  

3.1.1 Plan- och bygglagen (2 och 3 kap) 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.  
 
Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring för den fysiska miljön. Planen ska redovisa 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också 
innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den 
framtida utvecklingen. 
 
Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och 
områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen 
eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i 
kommunen. Planen är inte juridiskt bindande men den är vägledande för tillståndsgivning 
med mera. 
 
Översiktsplanen redovisar en avvägning mellan olika allmänna intressen. Planens innebörd 
och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas i planhandlingarna. 
 
Miljökonsekvenserna av föreslagen översiktsplan ska redovisas separat enligt 
bestämmelserna i miljöbalken om miljöbedömningar. Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att förstärka översiktsplanens funktion som 
beslutsunderlag.  

3.1.2 Ny plan- och bygglag 
En ny plan- och bygglag trädde i kraft år 2011 (2012:900). I lagen stärks översiktsplanens 
strategiska roll samtidigt som det ställs krav att mycket tydligare än tidigare redovisa 
regionala och nationella förutsättningar och relevanta nationella och regionala mål. Större 
hänsyn skall tas till klimatet och miljön. Översiktsplanen skall särskilt belysa risker för 
översvämningar, markföroreningar och olyckor. Möjligheter för människor med 
funktionsnedsättning att besöka allmänna platser skall även belysas.  
 
Lagen ställer också högre krav på att översiktsplanen är aktuell. Genom att arbeta med 
fördjupningar av och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet 
med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om. 
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Under 2014 gjordes ett tillägg i PBL 5 § där det anges att kommunen skall redovisa det 
långsiktiga behovet av bostäder i översiktsplanen. 
 
Under 2015 justerades PBL igen för att få en effektivare planprocess. Om detaljplanen följer 
översiktsplanen kan ett standardförfarande eller begränsat förfarande väljas för 
detaljplaneprocessen vilket kan förkorta processen betydligt jämfört med tidigare. Om 
detaljplanen inte följer översiktsplanen måste ett utökat förfarande väljas vilket förlänger 
processen. 

3.1.3  Miljöbalken (3, 4 och 5 kap) 
Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken 
ska tillämpas så att: 
 

● människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, 
● värdefulla kultur- och naturmiljöer skyddas och vårdas, 
● den biologiska mångfalden bevaras,  
● mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt används så att en långsiktigt god 

hushållning tryggas ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt, 
● återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

3.1.4  Lag om kommunernas bostadsförsörjning 
Från januari 2014 gäller gäller ändringar i lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Ändringarna innebär bland annat att innehållet och processen att 
ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning preciseras. 
 
Kommunerna skall redovisa nationella och regionala mål, planer och program som har 
betydelse för bostadsförsörjningen och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig 
över kommunernas planering för bostadsförsörjningen. Om de kommunala riktlinjerna inte 
stämmer med statliga och regionala mål ges regeringen möjlighet att förelägga kommunen 
att ta fram nya riktlinjer. 
 
Riktlinjer för bostadsbyggande skall antas minst en gång under mandatperioden. 

3.1.5  Riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Sedan januari 2015 finns det en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014: 
899). Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av kommunägd mark för bebyggande.  
 
Enligt Bostadsmarknadsenkäten 2016 har 16 kommuner i länet antagna riktlinjer enligt den 
nya lagstiftningen för prissättning och fördelning av mark. Salems kommun antog riktlinjer för 
kommunala markanvisningar 2015. 
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3.1.6  Statsbidrag för bostadsbyggande 

Regeringen beslutade den 29 september 2016 om två olika investeringsstöd för byggande 
av hyresrätter och studentbostäder. Det ena stödet gäller för bostäder som byggs från och 
med januari 2017. Det andra stödet som är tidsbegränsat gäller de bostäder som påbörjats 
bygga tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. 

För att bygga eller bygga om särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av 
socialtjänstlagen kan anlitad byggare få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Man kan 
få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea. 

 

3.2 Nationella mål och riktlinjer  

3.2.1 De nationella miljökvalitetsmålen  
Regeringen har antagit 16 miljömål för Sverige. Kommunerna har lokalt det samlade 
ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och ett övergripande ansvar för lokal 
anpassning av de nationella miljömålen. Den fysiska planeringen skall ses som en 
integrerad del i en samlad miljöpolitik. Kommunernas översiktsplaner ska därför verka så att 
miljömålen uppfylls. 

3.2.2 Miljökvalitetsnormer  
Bestämmelser om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att miljöbalken trädde i kraft 
1999. Myndigheter och kommuner ska säkerställa att normerna uppfylls. Vid planering och 
planläggning ska kommunen beakta miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och buller.  
 
Länsstyrelsen fastställde 2012 åtgärdsprogram för luftkvalitet för kväveoxidpartiklar PM10. 
Salem berörs genom utsläpp av partiklar utmed E4/E20. Övervakning av luftkvaliteten i 
kommunen görs av Östra Svealands luftvårdsförbund där Salem är medlem. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten beslutas av Vattenförvaltningen. Den 16 december 2016 
antog vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt en förvaltningsplan för 2016–2021. 
Planen inriktar sig på vattenförekomster (både grund- och ytvatten) och innehåller bland 
annat ett åtgärdsprogrammet riktat till myndigheter och kommuner. Dess syfte är att god 
status skall uppnås i samtliga vattenförekomster. I Salem ingår Bornsjön,   Mälaren 
(Rödstensfjärden och Prästfjärden)   och Uttran som ytvattenförekomster och grusåsen i 
Uttran, Männö och S:t Botvid   som grundvattenförekomst. Övriga vattendrag och sjöar är 
mindre än 1 kvadratkilometer och därför inte klassade som vattenförekomster.  
 
Sjöarnas klassificering är uppdelad i två kategorier, ekologisk status och kemisk 
ytvattenstatus. Enligt VISS, december 2017, erhåller samtliga ytvattenförekomster “god” 
ekologisk status med undantag för Uttran, vars ekologiska status är “måttlig”. Gällande 
sjöarnas kemiska ytvattenstatus är Uttran och Mälaren-Prästfjärden klassificerade som 
“ej-god” medan Bornsjön är klassificerad som “god”.  
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Gällande grundvattenförekomsterna erhåller samtliga tre förekomster god status.  
 
Salem berörs även av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten i Mälaren. 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2018-05-17 anta “ Vattenplan för Salems kommun”   där syftet är 
att beskriva status på kommunens större vattenförekomster samt föreslå lämpliga åtgärder 
för att uppnå MKN. Statusen omfattar bland annat naturvärden, miljöproblem, vad som 
påverkar vattnet och vilka behov av åtgärder som finns.  
 
3.2.3 Riksintressen, naturvård och friluftsliv (3 kap.6 § MB) 
Områden som är av särskilt allmänt intresse för landet kan anges som riksintresseområden. 
Områdena kan vara av bevarande- eller nyttjandeintresse. Områden av riksintresse ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka dess värden. Salems kommun 
berörs av flera stora riksintresseområden, framför allt i de norra delarna av kommunen. 
 
Korpberget 
Lindängen ingår som en del i riksintresset Korpberget, som huvudsakligen ligger i Södertälje 
kommun. Korpberget är avsatt för de floristiska värden knutna till det gynnsamma klimatläget 
i den sydvända bergsbranten. I området finns den nordligaste naturliga växtplatsen av 
murgrönan som återfinns i Salems kommunvapen. 
 
Bornsjön 
Bornsjön är med sin goda vattenkvalitet en ytterst viktig reservvattentäkt för Stockholms 
vattenförsörjning. Samtidigt är sjön en värdefull fågelsjö med bland annat fiskgjuse och 
storlom. De närmaste omgivningarna är geologiskt, botaniskt och kulturhistoriskt mycket 
intressanta. Hela tillrinningsområdet är ett enastående exempel på typisk Sörmlandsnatur. 
Då det relativt stora tillrinningsområdet skyddats från exploatering är området närmast unikt 
genom sin närhet till storstaden.  
 
Friluftslivet 
I april 2014 överlämnade Länsstyrelsen i Stockholms län en översyn av befintliga områden 
av riksintresse för friluftslivet till Naturvårdsverket. De föreslagna områdena skall skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värde för friluftslivet. Bestämmelserna om detta 
finns i miljöbalken. Länsstyrelsen föreslår att samtliga nuvarande områden i länet behålls 
och att fyra nya områden tillkommer, bland annat området kring sjön Bornsjön. 
Naturvårdsverket och havs- och vattenmyndigheten beslöt den 19 januari 2017 att fastställa 
ett nytt riksintresseområde för friluftslivet kring Bornsjön.  
 
3.2.4 Riksintresse Kulturmiljövård (3 kap 6 § MB) 
Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av kulturhistoriska landskap, så kallade kulturmiljöer. 
Dessa ska sammantaget ge en generell bild av samhällets kulturhistoriska utveckling så som 
den återspeglas i landskapet med regionala variationer och särdrag. 
 
I Stockholms län finns 131 områden med riksintresse för kulturmiljövård varav två finns i 
Salem. Det är Bornsjöområdet och Söderby Park. Länsstyrelsen i Stockholms län påbörjade 
2015 en översyn av samtliga riksintresseområden för kulturmiljövård. Översynen beräknas 
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pågå under fem år och skall ske i samarbete med kommunerna. Riksantikvarieämbetet 
beslutar sedan om eventuella förändringar. 
 
Bornsjöområdet 
Herrgårdslandskapet utmed Mälaren, runt Bornsjön och Aspen, präglas av ett jordbruk som 
utvecklats sedan bronsåldern. I området finns gamla vägsystem samt bryggor och 
hamnplatser bevarade som speglar kommunikationerna på vattnet i Stockholmsområdet. 
I området finns flera stora herrgårdsanläggningar med bevarade parker och alléer. Det gäller 
till exempel Bergaholm, Fågelsta, Ladvik, Skårby och Vällinge (även tidig industriella 
verksamhet) som belyser det unika landskapet som sedan förhistorisk tid präglats av 
storgodsdrift. 
 
I området finns även stenåldersboplatser och komplexa bronsåldersmiljöer med bland annat 
rösen och hällristningar. Det finns flera viktiga platser med fornborgar och stora gravfält från 
järnåldern, till exempel Söderby gravfält, Skårbyröset och Bergaholms gravfält. En annan 
betydelsefull plats är Salems kyrka vars äldsta delar är från 1100-talet med tillhörande 
boställen och andra byggnader. 
 
Söderby sjukhus 
En sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar det tidiga 1900-talets medicinska 
och socialpolitiska ambitioner. Landets största sanatorium med slottsliknande 
sjukhusbyggnader som dominerar landskapet, bostäder för olika kategorier anställda 
samt andra tillhörande byggnader. Omgivningar med vattentorn, kapell och 
begravningsplats. Anläggningen uppfördes 1907–1910 efter ritningar av arkitekt G Wickman. 

3.2.5 Riksintresse Mälaren med öar och stränder (4 kap 2§ MB) 
Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse enligt de särskilda 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 4. Området är i sin helhet av riksintresse 
som ett av de mest värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden 
och betydelse för friluftsliv och turism. Bestämmelserna omfattar öar, vattenområden samt 
strandområden med intilliggande större sammanhängande oexploaterade natur- och 
kulturlandskap.  
  
Bestämmelserna innebär att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får genomföras 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtandet av exploatering eller andra ingrepp i miljön. Kuststräckan vid 
Mälaren är i stort sett orörd och exponerar sig ut mot Björkfjärden. 
 
 
I Salems kommun sammanfaller “Riksintressen Mälarens stränder” med det utvidgade 
strandskyddet på 300 meter som gäller för Mälarens stränder. 
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3.2.6 Natura 2000-områden (4 kap. 8§ MB) 
Naturområden som är särskilt viktiga att bevara från ett europeiskt perspektiv kan antas ingå 
i EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. De kan ingå antingen genom 
fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet. Det är regeringen som föreslår områden till 
EU-kommissionen. I och med att de är föreslagna åtar sig Sverige att skydda de värdefulla 
värden som finns i områdena. Därmed är inga åtgärder som kan skada dessa värden tillåtna, 
även om de sker utanför det avsatta området. Natura 2000-områden räknas som 
riksintressen enligt miljöbalken. I Salems kommun är fyra områden avsatta som Natura 
2000- områden med bevarandeplan. 
 
Bornsjön 
Bornsjön är avsatt enligt fågeldirektivet för att skydda fågelarterna fiskgjuse och storlom. 
Bornsjön är även avsatt enligt habitatdirektivet för de värden som är knutna till sjöns 
vattenkvalitet som naturlig näringsrik sjö. 
 
Korpberget  
Korpberget med Lindängen som ligger i både Salem och Södertälje kommun är avsatt enligt 
habitatdirektivet för att skydda växter som är gynnade av det varma klimatet som bildas i den 
sydvästra bergssluttningen. 
 
Bergaholms ekpark 
Bergaholms ekpark är avsatt enligt habitatdirektivet för värden knutna till de grova ekarna. 
 
Vällinge lund 
Hagmarken vid Vällinge lund är antaget enligt habitatdirektivet för värden knutna till de grova 
ekarna. 

3.2.7 Riksintresse Totalförsvaret (3 kap. 9§ MB) 
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen 
och i andra fall inte. De senare har koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. 
 
I Salems kommun finns Vällinge skjutfält som utgör riksintresse för totalförsvarets militära 
del. Riksintresset har en omgivningspåverkan i form av buller. Redovisningen av Vällinge 
skjutfält omfattar även ett influensområde som också är ett riksintresse. Ett influensområde 
är ett område där åtgärder som ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av verksamheten 
inom riksintresseområdet. Inom influensområdet skall alla plan- och bygglovsärenden 
remitteras till försvarsmakten. 
 
Del av förändringsområde Högantorp (F21) som är beläget i Södertälje kommun ligger inom 
influensområdet. 
 
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess är 
hela landets yta ett samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 

 



 
16 av 75 

2018-05-23 

45 meter inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende högre objekt skall skickas på 
remiss till försvarsmakten. 

3.2.8 Vattenförsörjningen 
Havs- och vattenmyndigheten beslutade 2016 att utse Bornsjön tillsammans med 
Norsborgsverket till ett riksintresse för anläggningar för dricksvattenförsörjningen. Salems 
kommun berörs av förslaget som innefattar området kring Norsborgsverket (Botkyrka 
kommun), råvattentunnel mellan Norsborgsverket och Bornsjön samt sjön Bornsjön. 

3.2.9 Övriga områden med riksintresse 
● Jord- och skogsbruksmark (3 kap. 4§ MB) 
     Brukningsvärd jord och skogsbruksmark får tas i anspråk endast för väsentliga 

samhällsintressen då lämpliga alternativ saknas. 
● Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5§ MB) 
     Mälaren 
● Riksintresse för sjöfarten (3 kap. 6§ MB) 
     Farleden Södertälje till Stockholm 
● Riksintresse för 220–400 kV kraftledning (3 kap. 8§ MB) 
     Vid ny bebyggelse där människor vistas varaktigt skall bebyggelse placeras minst 80 

meter från 220 kV-ledning respektive 130 meter från 400 kV-ledning. Samråd skall 
alltid hållas med Svenskt kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från 
stamnätsledningar. 

● Riksintresse för järnvägen (3 kap. 8§ MB) 
     Västra stambanan 
● Riksintresse för vägtrafik (3 kap. 8§ MB ) 
     E4/E20 hävdas som riksintresse med handlingsfrihet att kunna breddas till 6 körfält. 
● Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8§ MB) 

Vid planering av byggnader och anordningar högre än 20 meter över marknivån skall 
kommunen samråda i ett tidigt skede med Luftfartsverket och berörda flygplatser. 

 
Kartbilaga 
Se karta över Riksintressen i bilaga 1, karta 3.  

3.3 Regionala mål och riktlinjer  

3.3.1 Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS)  
RUFS 2010, antogs av Landstingsfullmäktige i maj 2010 och vann laga kraft som regionplan 
enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) den 30 augusti 2010. Länsstyrelsen har också 
beslutat anta RUFS 2010 som länets regionala utvecklingsprogram (RUP) enligt 
förordningen om regionalt tillväxtarbete. 
 
I RUFS 2010 finns sex strategier som ger vägledning för hur regionens utmaningar ska 
hanteras för att visionen – att bli Europas mest attraktiva storstadsregion – ska kunna 
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uppnås. Planeringsmålen konkretiserar strategierna och kan fungera som styrmedel och en 
hjälp för uppföljning av planen. 
 
I RUFS 2010 föreslås att Stockholmsregionen byggs upp kring åtta stadskärnor utanför den 
regionala stadskärnan Stockholm City varav fyra (Kungens Kurva, Flemingsberg, Haninge 
Centrum och Södertälje) är belägna på Södertörn. De regionala stadskärnorna 
ska avlasta den centrala stadskärnan genom att utvecklas till attraktiva platser dit människor 
och verksamheter söker sig. 
 
Salems kommun är beläget mellan de två regionala stadskärnorna i Södertälje och 
Flemingsberg utmed pendeltågslinjen. Även avståndet till den regionala stadskärnan i 
Kungens Kurva är kort.  
 
Storregional ortstruktur i östra Mellansverige 
Kartan intill illustrerar de orter som bedöms ha störst potential att växa utifrån de 
transportsystem som prioriteras. Befolkningen i hela östra Mellansverige ska ha god tillgång 
till Stockholm som storregionens centrum och Arlanda som storregionens största 
internationella flygplats. Strukturen baseras på en utbyggd kollektivtrafik för  det 
länsöverskridande resandet. De stora värdefulla mark- och vattenområdena utanför 
stadsbygden ska planeras med långsiktighet som ledord. De cirklar som redovisas i figuren 
illustrerar mycket översiktligt åktid (det vill säga den tid som man tillbringar på tåget och som 
erfarenhetsmässigt är cirka 65 till 70 procent av den totala restiden dörr till dörr på dessa 
avstånd). 
 
Källa: Regionplanekontoret 
 
Utvecklingen av de yttre regionala stadskärnorna är beroende av sina omland som i en del 
fall sträcker sig bortom länsgränsen. De regionala stadskärnorna på Södertörn ingår i ett 
stadsnätverk som omfattar städer och tätorter i hela östra Mellansverige. De regionala 
stadskärnorna är noder inom länet i detta större geografiska nätverk, se målbild från RUFS 
2010 på sida 21. De funktionella sambanden i östra Mellansverige blir allt viktigare med 
ökande rörlighet och specialisering i näringslivet. 
 
Arbetet har startat med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 
Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010. Under 2013–2014 
gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade på att planen är fortsatt både 
aktuell och användbar, men den pekade på en del utvecklings- och förbättringsområden. 
 
I augusti 2015 godkände landstingets tillväxt- och regionplanenämnd programmet för nästa 
regionala utvecklingsplan, RUFS 2050. Mellan 8 april och 30 september 2016 genomfördes 
ett samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Under hösten 2017 
kommer planen att ställas ut och den slutliga planen ska beslutas i landstingsfullmäktige 
under 2018. 
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3.3.2 Södertörns utvecklingsplan 2013 
Salem ingår i ett regionalt samarbete tillsammans med sju andra Södertörnskommuner. 
Kommunerna har utarbetat en gemensam vision för 2020: 
 
“Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-Mälardalsregionen med en halv 
miljon invånare som med tillväxt, mångfald och handlingskraft skapar livskvalitet och 
långsiktig hållbar utveckling”. 
 
Utifrån visionen arbetar Södertörnskommunerna med följande mål för 2020: 

● De fyra regionala stadskärnorna på Södertörn utgör tillväxtmotorer med specifika 
särdrag. 

● Kommunikationerna mellan Södertörn och omvärlden är mycket goda med 
Flemingsberg och Södertälje som kommunikationsnav. 

● Södertörn är en del av Sveriges industriella utvecklingscentrum. 
● Näringslivsstrukturen på Södertörn är breddad och står stabil inför framtida 

konjunktursvängningar. 
● Utbildningsnivån på Södertörn är lika hög som genomsnittet i Sverige. 
● Arbetskraftsdeltagande i olika yrkesområden på Södertörn är lika stort för alla 

grupper oavsett etnisk bakgrund. 
● Flemingsberg utgör ett nationellt nav inom utbildning i en attraktiv och världsledande 

forskningsmiljö. 
● Hamnen Stockholm-Nynäshamn är tillsammans med Södertälje porten mot öster. 

 
Flera gemensamma projekt har startat i samverkan mellan Södertörnskommunerna. Aktuella 
projekt som berör samhällsplanering är  “Södertörnsmodellen- ett projekt för hållbara och 
attraktiva städer”  och  “Samordnade varutransporter på Södertörn”.  
 
Alla åtta Södertörnskommuner samarbetar med " Samordnad varudistribution"  som ska 
halvera kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön skall bli säkrare. Färre 
varutransporter skall trafikera skolor och förskolor och transporterna skall styras till tider som 
passar verksamheten. 

3.3.3 Bostadsförsörjning 
Med hänsyn till situationen i Stockholms län med en mycket snabb befolkningsökning, ett 
begränsat bostadsbyggande och ett uppdämt behov av bostäder gav regeringen i uppdrag 
till Stockholms läns landsting att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder. 
Landstinget redovisade under 2013 en regional bedömning av behovet av antalet nya 
bostäder i Stockholmsregionen 2015–2030.  
 
Den regionala bedömningen av behovet av bostads-tillskott i Stockholms län är att det 
behöver byggas mellan 179 000 (låg) och 319 000 (hög) bostäder fram till år 2030. Det 
innebär i genomsnitt 9 000 till 16 000 bostäder årligen. Takten i bostadsbyggandet bör av 
flera skäl vara högre de närmaste åren än mot slutet av perioden. För Salems del 
redovisades 50 (låg) respektive 100 (hög) bostäder per år. 
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3.3.4 Regional transportinfrastruktur  
Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län för 2014–2025 fastställdes av 
länsstyrelsen den 31 maj 2014. Den innehåller investeringar för drygt 9 miljarder kronor. 70 
procent av pengarna går till investeringar i kollektivtrafik, 8 procent till investeringar i 
cykelåtgärder och resterande till effektiviseringar av befintligt vägnät samt vägutbyggnader. 
Länsplanen kompletteras av den nationella planen som tas fram av Trafikverket. Den 
innehåller investeringar i det nationella väg- och järnvägsnätet i Sverige. 
 
De viktigaste projekten som indirekt berör Salem är: 

● Förbifart Stockholm 
● Tvärförbindelse Södertörn 
● Spårväg Syd 
● Utbyggnad av väg 226 
● Regionala cykelleder 
● Regionpendeltåg 
● Ostlänken 

Under hösten 2016 startade arbetet med att ta fram en ny länsplan för transportinfrastruktur 
2018–2029. 

3.3.5 Regionala miljömål  
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora 
miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med 
preciseringar samt etappmål. 
 
Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex av de 16 nationella miljömålen som 
ska nås till år 2020 valts ut för prioriterade insatser i Stockholms län.  
 

● Begränsad miljöpåverkan 
● Frisk luft 
● Giftfri miljö 
● Ingen övergödning 
● Ett rikt växt- och djurliv 
● God bebyggd miljö 
●  

För varje prioriterat område finns fastställda strategier, åtgärdsprogram med mera. 

3.3.6 Klimat- och energistrategi för Stockholms län 
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en klimat- och energistrategi för länets 
samlade klimatarbete och energiomställning. Strategin formulerar mål och ger underlag för 
åtgärder som länets aktörer utvecklar och genomför. Målen har tagits fram i dialog med 
bland annat länets aktörer och kommuner.  
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I strategin finns fem övergripande mål för energanvändningen, minskade utsläpp och 
förnybara energikällor. 

3.3.7 Skydd för tätortsnära natur i Stockholms län  
Regeringen har gett Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram ett program för hur 
de mest värdefulla tätortsnära naturområdena för friluftsliv och naturvård skall få varaktigt 
skydd och förvaltning. Slutrapporten överlämnades till regeringen i november 2003. För 
Salem ingår följande fyra områden i programmet: Lindängen (statligt naturreservat), 
Ersboda, Garnudden och Nedre Söderby. 
 
Garnudden är avsatt som naturreservat och Nedre Söderby är avsatt som kulturreservat. 
Under 2016 har arbetet startat med att göra en översyn av reservatsföreskrifter och en ny 
skötselplan för Garnudden som beräknas fastställas 2017.  
 
Ett förslag till naturreservat för Ersboda har tagits fram men är ännu ej fastställt. 

3.3.8 Norra Östersjöns vattendistrikt 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skall medlemsländerna dela in sin yta i avrinningsdistrikt. 
Stockholm län ingår här i Norra Östersjöns vattendistrikt. Länsstyrelsen i Västmanland är 
vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten arbetar för att alla 
vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara 
behov. Arbetet sker i samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer. 

3.3.9 Regionala cykelleder 
I den senaste länsplanen för infrastruktur åren 2014–2025 har utökade   medel avsatts till 
utbyggnad av en regional cykelinfrastruktur. Prioriterat under planperioden är att förbättra 
möjligheterna till arbetspendling med cykel genom upprustning och utbyggnad av de 
regionala cykelstråken. Ett viktigt underlagsdokument till länsplanen är den regionala 
cykelplan som länets kommuner och trafikaktörer gemensamt arbetat fram och som 
presenterades 2014. Den regionala cykelplanen fokuserar på att förbättra möjligheterna för 
arbetspendling med cykel. 
 
Salem berörs av två regionala cykel stråk . Dels Södertäljestråket som passerar norr om 
E4:an mellan Södertälje och norra Botkyrka och dels Salemstråket som börjar i Salem och 
går ända till Globen.  
 
Salemstråket passerar stora arbetsplatser i Flemingsberg (även universitet),Tumba 
Centrum, Huddinge centrum, Älvsjö och Globenområdet och har en stor potential att bli en 
viktig regional cykelled för arbetspendling. 

3.3.10 De gröna kilarna  
De gröna kilarna är en viktig del av regionplanens struktur enligt RUFS 2010. De utgör en 
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. 
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De bildar en väv av grönska och vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger god 
tillgång till tätortsnära natur. De innehåller flera ekosystemtjänster som är viktiga att bevara 
och utveckla, inte minst som resurs för vår klimatanpassning. Lokalisering av ny bebyggelse, 
anläggningar och verksamheter bör undvikas i de gröna kilarna. Särskilda kvaliteter som bör 
uppmärksammas är tysta områden, vattenområden och stränder. Områden som knyter 
samman gröna kilar med lokal grönstruktur bör stärkas. 
 
Bornsjökilen har en mängd olika funktioner. Här finns bland annat ett sprickdalslandskap 
med branta förkastningsbranter, vilket ger vida utblickar, samt många sjöar och vattendrag. 
Mälarens stränder är långa och varierande. Kilen rymmer stora skogs- och kulturlandskap i 
Bornsjöns och Yngerns omgivningar som också är tysta områden, liksom rekreationsskogar 
och anläggningar i tätortsnära läge. Här finns viktiga spridningssamband för arter som lever i 
ädellövskog. Kilens läge invid och inom regionala stadskärnor ger svaga samband i flera 
partier.  
 
Stora delar av Salem norr om motorvägen ingår i Bornsjökilen. I översiktsplanen för 
Södertälje kommun pekas området mellan Glasbergasjön och sjön Dånviken ut som ett 
område som bör bevaras. Området utgör ett viktigt grönstråk som binder ihop två större 
grönområden.  
 
I Översiktsplanen för Södertälje finns ytterligare ett grönt samband som berör Salems 
kommun. Det är vid Ritorp-Talby i öst-västlig riktning. I Översiktsplanen för Botkyrka kommun 
finns två gröna samband redovisade som berör Salems kommun. Det ena är från Tumba till 
Männö och det andra utmed Mälarens kust. Det gröna sambandet Tumba- Männö är delvis 
bebyggt i Botkyrka kommun. 

3.3.11 Regional vattenförsörjningsplan 
För att säkra vattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv och minska hot från 
exempelvis klimatförändringarna, förorenande utsläpp och olyckor har ett arbete med att ta 
fram en regional vattenförsörjningsplan påbörjats under hösten 2016. Projektet är ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunerna i Stockholms län (KSL) och 
Stockholms läns landsting. Arbetet sker i samverkan med VAS-rådet (Vatten- och 
avloppssamverkan i Stockholms län) och länets kommuner.  Den regionala 
v attenförsörjningsplanen beräknas  antas under 2018 . 
 

3.3.12 Risker 
Länsstyrelsen har tagit fram “ Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs 
vattendrag och sjöar i Stockholms län med hänsyn till risken för översvämning” , 
“ Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren- med 
hänsyn till risken för översvämningar”  och “ Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods”  som berör Salems kommun. 
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3.3.13 Övriga mellankommunala intressen 
Vid Salems kommungräns, både mot Botkyrka (Söderby Park och Uttran) och Södertälje 
(Glasberga och Ritorps-området) planeras utbyggnad av bostäder och arbetsplatser på båda 
sidorna om kommungränsen. 

3.4 Kommunala mål och riktlinjer  

3.4.1 Övergripande mål  
Tre övergripande mål och inriktningar för utveckling, miljö och planering finns för Salems 
kommun under mandatperioden 2014–2018: 
 

1. Kommunens infrastruktur skall underhållas och skötas så att dess nytta och funktion 
bibehålls och utvecklas 

2. Salems kommun skall erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer 
3. Salems kommun skall ta ansvar för utveckling mot en alltmer hållbar miljö 

3.4.2 Kommunala direktiv/program  
Översiktsplan för södra Rönninge  antogs av kommunfullmäktige i april 1990. Det är en så 
kallad fördjupad översiktsplan och omfattar stora delar av Rönninge. Flera områden i södra 
Rönninge har detaljplanelagts och byggts ut med denna översiktsplan som utgångspunkt. 
Det gäller bland annat Fiskarudden, Bergudden, Cintra, Backebo, Högbacka, Bodavägen, 
Ålkistan och Engelsberg. 
 
En revidering av  Översiktsplan för Södra Rönninge  antogs av kommunstyrelsen i maj 1994. 
Den innehöll i första hand en reviderad tidplan för utbyggnaden och kommunalekonomiska 
kalkyler för utbyggnaden av vägar samt vatten- och avloppsledningar. 
 
Den gällande  Översiktsplanen för Salems kommun  antogs av kommunfullmäktige i 
november 2006. Den förklarades fortfarande vara aktuell 2010 och 2014. 
 
Det gällande  Kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBP) 2016–2020  för Salems 
kommun antogs i april 2016. 
 
Utbyggnaden av bostadsområden i Salem de senaste åren har i princip skett enligt gällande 
översiktsplan och det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet. Utbyggnaden i 
kommundelen Rönninge har dock försenats ett antal år på grund av en omfattande 
planeringsprocess (samråd, överklaganden med mera). Ett antal områden i framför allt 
västra delarna av Rönninge har därför fortfarande inte byggts ut. Det gäller bland annat 
Ellensdal, Heliodal, Dalsro, Kungsgården, de södra och västra delarna av Fruängen samt 
Sjöudden.  
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3.4.3 Detaljplaner  
Stora delar av tätorten söder om E4/E20 är planlagd. Arbete pågår med nya detaljplaner, 
framför allt i sydvästra Rönninge. Nedan redovisas vilka detaljplaner som nyligen vunnit laga 
kraft och där detaljplanearbete pågår hösten 2017. 
 
Områdesbestämmelser 
Det finns två områden med områdesbestämmelser. Det är för Salems golfbana i Högantorp 
och för Sjöudden i västra Rönninge. 
 
Detaljplaner med laga kraft ( 2016-2018 ) 

● Karlskronaviken laga kraft 2017-06-02 
● Heliodal laga kraft 2017-04-11 
● Solliden laga kraft 2016-09-23 

 
Pågående detaljplaner  (januari 2018 ) 

● Rönninge Kungsgårdsområdet, plan 81–56, programskede 
● Södra Ekdalen, plan 81–66, programskede 
● Södra Hallsta, plan 81–63, tidigt skede 
● Salem centrum, tidigt skede  
● Del av Högantorp 3:8, tidigt skede 
● Norra delen av Vitsippan, samråd 
● Fårhagen, inför antagande 

3.4.4 Samlad bebyggelse  
Dåvarande byggnadsnämnden beslöt 1987 om avgränsningen av samlad bebyggelse enligt 
PBL. Inom det avgränsade området gäller bygglovsplikt för nybyggnad och tillbyggnad. 
 
Kartbilaga 
Se karta över detaljplanelagda områden i bilaga 1, karta 4. 

4. Allmänna intressen 

4.1 Befolkning och bostadsutbyggnad 

4.1.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  
I april 2016 antog kommunfullmäktige Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 
(KBP). Programmet omfattar 570 bostäder (påbörjade) varav 455 lägenheter i 
flerbostadshus (80 procent). Programmet följer de riktlinjer som anges i  “Översiktsplan för 
Salems kommun”  som aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige 2014.  
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Utifrån kommunens övergripande mål att Salem skall erbjuda en av Södertörns bästa 
boendemiljöer har kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden antagit följande fyra mål: 
 

● Kommunen ska skapa goda möjligheter att hitta bra boende 
● Kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam bebyggelse 
● Kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av boendeformer 

(hyresrätt, bostadsrätt och småhus) 
● Bygg- och miljönämnden ska i sin verksamhet eftersträva en mångfasetterad, 

attraktiv och god boendemiljö. 

4.1.1 Befolkning 2017/2018  

 
 
Vid årsskiftet  2017/2018 v ar befolkningen i Salem  16 665 personer,  varav ca 5 500 personer 
bor i kommundelen Rönninge. Jämfört med länet fanns i slutet av  2017  en högre andel barn 
och ungdomar upp till 17 år, samt personer i ålder 39–49 år. Andelen barn och ungdomar i 
åldern 0–17 år och personer 39–49 år är 26 procent (jämfört med länet 22 procent och riket 
21 procent) respektive 17 procent (jämfört med länet 15 procent och riket 13 procent). 
Andelen äldre än 65 år (17 %) har ökat de senaste åren i Salem så att det idag ligger över 
genomsnittet i länet (16 %).  
 
Vid årsskiftet  2017/2018  fanns det  1 450  utländska medborgare, vilket motsvarar  8,7  procent 
av totalbefolkningen.  2012–2017  ökade antalet personer från Syrien från 31 till  175 men 
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även personer från Irak och Afganistan har ökat de senaste åren.  Dessutom var drygt 1 700 
Salemsbor födda i utlandet. 

4.1.2 Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning 
Inriktningen är att bygga nya bostäder i redan bebyggda områden, det vill säga förtäta 
genom kompletteringsbebyggelse. Det är ekonomiskt hållbart att utnyttja redan gjorda 
investeringar i infrastruktur, vatten- och avloppsledningar och kommunal service. Det är 
också viktigt ur klimat- och miljöhänseende att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen 
är att utveckla kollektivtrafiken för att möjliggöra mer förtätning/kompletteringsbebyggelse. 
 
En av förutsättningarna för dessa riktlinjer för bostadsförsörjning är därför att förtätning kan 
ske av flera kommundelar. Ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar 
för bebyggelse som knyter ihop kommunens olika delar. Vid förtätning ska Salem också 
värna parkmiljöer och grönytor. 
 
I Salem planeras och genomförs utbyggnaden av flera nya områden med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, kommersiell och annan service. 
 
Det är viktigt att olika upplåtelseformer kan erbjudas Salemsborna. Kommunen ställer sig 
positiv till byggande av nya hyresrätter. 
 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram anges hur kommunen på kort sikt skall tillgodose 
behovet av bostäder för asylsökande och övriga behövande. En förutsättning för att 
kommunen skall kunna tillgodose behovet av bostäder på sikt för funktionsnedsatta, äldre 
som ej klarar ett eget boende, nyanlända med uppehållstillstånd och ungdomar är att 
bostadsbyggandet i kommunen uppgår till ca 100 bostäder per år. 

4.1.3 Bostäder och hushåll  
I slutet av år 2016 fanns 6 482 bostäder (6 080 år 2005) i Salem varav 3 672 (3 446) i 
småhus eller 57 procent. Andelen hyresrätter var 20 procent, bostadsrätter 32 procent och 
äganderätter med mera 48 procent. Mellan 2005 och 2016 har befolkningen ökat med 2 276 
personer eller 16 procent medan antal hushåll minskat med 90 eller 1 %.  
 
Trots att befolkningen ökat har alltså antalet hushåll minskat. Det beror på att antalet en- och 
tvåpersonshushåll har minskat, medan fyra- och flerpersonshushåll har ökat. Antalet boende 
per lägenhet har ökat marginellt från 2,4 år 2005 till 2,6 år 2016. Under de senaste åren har 
antalet hushåll åter ökat något.  

4.1.4 Befolkningsprognos 2017–2030 
Om utbyggnad sker enligt KBP 2016–2020 kommer totalbefolkningen att öka från 16 610 
(2015/2016) till som mest drygt 19 800 personer i slutet av programperioden.  Antalet barn 
och skolbarn (1-15 år) beräknas öka under hela programperioden framförallt i kommundelen 
Salem 2016-2027/28. 
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Under hela programperioden kommer antalet äldre att öka kraftigt. Mellan 2015 och 2030 
beräknas antalet äldre än 80 år fördubblas. 

4.2 Skolor och kommunal omsorg  

4.2.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 
Kommunfullmäktige antog 1998  “Omvandling av kommunens grundskolor till F–9-skolor”  och 
där ingår en plan för utbyggnad av kommunens F–9-skolor. Kommunfullmäktige antog 2006 
“Funktionshindrad i Salem – En plan för hur kommunen stödjer och utvecklar insatser för 
funktionshindrade”.  2015 antog kommunfullmäktige “ Äldreomsorgsplan 2015–2019” . 

4.2.3 Förskolor 
Inom kommunen finns tio kommunala förskolor (varav en tillfällig), sju fristående förskolor 
och tre fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem).  
 
Sett till hela kommunen ser det ut som Salem klarar platsgarantin för förskolebarnen de 
närmaste åren med de kapacitetshöjande åtgärder som kommunen genomfört genom att 
upplåta del av Skyttorpsskolan. På sikt behöver det dock byggas nya förskolor, dels en för 
att ersätta Skyttorps förskola, och dels för att kunna möta upp den ökade efterfrågan efter 
2020. 
 
Kommundelen Rönninge står inför en expansiv period med flera nya områden som ska 
byggas i centrala Rönninge samt förtätning i befintliga villaområden. I dagsläget finns ett 
överskott av platser till förskolor som mot slutet av planperioden övergår i ett underskott.  

4.2.4 Grundskolor 
I Salems kommun finns fyra kommunala grundskolor, en grundsärskola och tre fristående 
skolor. Samtliga kommunala grundskolor och en fristående skola (Söderby friskola) är 
F–9-skolor inklusive fritidshemsverksamhet. Två av de fristående grundskolorna, Parkskolan 
och Rosenlundsskolan, erbjuder utbildning till årskurs 3 respektive till årskurs 5, vilket 
medför att möjlighet till ny skolplacering i någon av de kommunala grundskolorna behöver 
säkerställas. 
  
Bristen på lokaler och trångboddhet i kommunens skolor kommer att bli påtaglig de 
kommande fem åren. Redan nu är tre av fyra kommunala grundskolor fulla och kan endast 
erbjuda ströplatser i vissa klasser. Samtliga klassrum är tagna i anspråk och vissa 
elevgrupper är hänvisade till grupprum för undervisning. Tillfälliga klassrum kommer att 
uppföras vid Skogsängsskolan efter beslut av kommunfullmäktige i februari 2017.  
 
I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige att en ny grundskola ska byggas vid 
Fågelsången i närheten av Salems centrum.  
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4.2.5 Gymnasieskola  
I Salems kommun finns en gymnasieskola, Rönninge gymnasium, som startade sin 
verksamhet 1994. Skolan bedriver undervisning i fyra högskoleförberedande program 
(naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och ekonomi) samt yrkesförberedande program 
inom bygg samt barn och fritid. Skolan har samarbete med NCC, JM, Folkhem och 
Q-gruppen. 

4.2.6 Äldre- och handikappomsorg  
För äldre och handikappade som har svårt att klara ett eget boende finns fyra särskilda 
äldre- och omsorgs--boenden med totalt 159 platser. I kommundelen Salem finns även den 
privata bostadsrättsföreningen Rönningeborg med lägenheter för äldre. I Rönninge finns 
flera privata vårdhem/vilohem med ett regionalt upptagningsområde.  
 
Kartbilaga 
Se vidare karta över Skolor och kommunal omsorg i bilaga 1, karta 5. 

4.3 Näringsliv  

4.3.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 
Södertörnskommunerna har enats om ett gemensamt mål för som lyder: 
År 2020 är näringslivsstrukturen på Södertörn breddad och står stabil inför framtida 
konjunktursvängningar. 
 
I Salem kommuns vision står det följande:  
... Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett 
berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför …  
Kommunstyrelsens mål fastställs i kommunens årliga budget. 
 
Målsättningen som rör näringslivet är: 
 
Kommunstyrelsen – Effektivitet.  
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna 
och de lokala företagen ska uppleva bästa möjliga effektivitet. 
 
Företagens nöjdhet mäts årligen med SKL:s servicemätning och Svenskt Näringslivsranking 
av företagsklimatet. 

4.3.2 Arbetstillfällen och näringsliv 
I Salem finns endast ett fåtal arbetstillfällen. Den så kallade arbetsplatskvoten, det vill säga 
den förvärvsarbetande dagbefolkningen i förhållande till den förvärvsarbetande 
nattbefolkningen, var år 2015 endast 40 procent, vilket var den lägsta kvoten i länet. År 2015 
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fanns det drygt 3 200   arbetstillfällen i Salem, varav över hälften inom offentlig förvaltning. 
Det totala antalet arbetstillfällen har ökat med cirka 800 sedan år 2000. 
 
Vanligaste arbetsplatsen är service inklusive detaljhandel, bygg- och anläggning samt 
konsulter. I kommundelen Rönninge finns traditionellt flera företag inom hälso- och sjukvård. 
De flesta företagen är små med i genomsnitt fyra anställda, inklusive ägaren. Drygt 40 
procent av företagen är enmansföretag. Av de anställda bor cirka 50 procent i kommunen. 
60 procent av företagen har en årsomsättning mellan 0,5 mnkr och 3 mnkr. Drygt 70 procent 
av företagen är medlemmar i en lokal företagsorganisation där Salemföretagarna är den 
största. Idag finns omkring 400–500 verksamma företag i kommunen. 
  
I kommundelen Rönninge etablerades flera pensionat/vilohem i början av 1900-talet. Flera 
finns kvar ännu idag som vård- och sjukhem eller konferensanläggning. 
 
Den största arbetsgivaren är Salems kommun med cirka 1 100 anställda. Företagen som har 
flest anställda är GI Expressbygg, Rosstorps äldreboende, Troja Bemanning, Söderby 
Friskola och ICA Supermarket.  Under senare år har ett antal nya företag etablerat sig utmed 
Salemsvägen, bland annat i Salems hantverksby. Företag med hög omsättning är ICA 
Salem AB, Projektor System AB, Rototest AB och Apoteksgruppen AB. 
 
Under de närmaste åren kommer en utbyggnad att ske av arbetsplatser utmed Söderby 
Gårds väg. 

4.3.3 Pendling  
År 2015 arbetade 1 569 personer eller 20 procent av de förvärvsarbetande salemsborna i 
den egna kommunen. 2 583 Salemsbor (32 procent) arbetade i Stockholms stad, 1 639 (20 
procent) arbetade i Huddinge/Botkyrka och 1 093 (14 procent) i Södertälje. 
 
Enligt Medborgarundersökning 2015 från SCB reste 37 procent av de förvärvsarbetande 
Salemsborna med kollektiva färdmedel (pendeltåg/buss) till arbetet, 54 procent åkte bil och 7 
procent cyklade eller promenerade.  
 
Det finns stora skillnader i resmönster mellan män och kvinnor. 60 procent av männen åker 
bil till jobbet, medan motsvarande andel för kvinnor är 43 procent.  

4.3.4 Skogs- och jordbruk 
I Salems glesbygd finns fem jordbruk med ett 15-tal anställda. Inom kommunen finns två 
stall med över 15 inackorderade hästar. I Nedre Söderby arrenderas en del av marken ut till 
betesdjur. 
 
Enligt 3 kap 4§ MB får jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
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4.3.5 Kommersiell service och livsmedelsförsäljning 
I Salems kommun finns två centrumanläggningar. I Salems centrum finns förutom en stor 
butik för livsmedelsförsäljning med postutlämning, bland annat bank, apotek, restauranger 
och systembolag. Nya ägare till Salems centrum är ett konsortium som består av Grandholm 
Gruppen AB, CAM Holding AB och Imola Holding AB. Förvaltare är Elisby Fastigheter AB. 
 
I Rönninge centrum finns, förutom livsmedelsförsäljning, ett mindre utbud av annan service. I 
kommunen finns ytterligare två mindre lokaler med viss livsmedelsförsäljning.  

4.3.6 Behov av nya arbetstillfällen 
Antalet förvärvsarbetande Salemsbor kommer att öka de närmaste 10 åren för att därefter 
stagnera på ca 9 700 enligt nuvarande planer. För att arbetsplatskvoten (idag 40 % )  inte 
skall försämras skulle det krävas ytterligare ca 700 arbetsplatser i Salem fram till 2030. För 
att öka arbetsplatskvoten till 50 % krävs ytterligare  900  nya arbetsplatser. 
 
Kartbilaga 
Se vidare karta över Arbetsplatser i bilaga 1, karta 6.  

4.4 Kulturmiljö 

4.4.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  
För kommunen finns två kulturmiljöprogram som används som underlag för 
kulturmiljövården. Det är Rönninge, Kulturhistoriska miljöer, utgiven av Stockholms Läns 
Museum och Salems kommun 1986 samt Norra Salem, Kulturhistoriska miljöer, Ingrid 
Kennerstedt Bornhall och Salems kommun 1988. Även Bebyggelseantikvarisk inventering 
1982, används som underlag. Dessa beskriver de kulturmiljöer, fastigheter med mera som 
anses som intressanta ur bevarande-synpunkt för sina kulturmiljövärden. 

4.4.2 Riksintressanta kulturmiljöer 
I Salem finns två områden av riksintresse för kulturmiljövård – Bornsjöområdet och Söderby 
(se kap. 3.2.3). 
 
Söderby sjukhusområde är av Riksantikvarieämbetet utsett som en för riket intressant miljö 
(främst exteriören) då det på ett tidstypiskt sätt återspeglar sekelskiftets sanatoriemiljö och 
tidens syn på vård och sjukdom. 
 
Bornsjöområdet är klassat som ett riksintressant område. Här finns herrgårdsanläggningar 
och stenåldersplatser som Söderby gravfält, Skårbyröset och Bergaholms gravfält samt 
tidiga industriella verksamheter.  Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av 
kulturmiljövårdens riksintressen. Under de närmaste fem åren kommer de flesta av länets 
riksintressen för kulturmiljövården att inventeras och analyseras på nytt. 
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Värdetexter, urval och avgränsningar kommer att ses över. Målet är att nya 
kunskapsunderlag ska finnas för samtliga områden i länet och att de utpekade riksintressena 
ska vara aktualiserade med förnyade beslut från Riksantikvarieämbetet där så krävs. 
Aktualiseringen ska ske i dialog med länets kommuner. Syftet är att skapa en ökad 
förutsägbarhet och tydlighet i frågor som rör planering och byggande i länet. 

4.4.3 Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 
Gamla Södertäljevägen är av Riksantikvarieämbetet utsedd som en intressant vägmiljö. Det 
är ett gott exempel på 1930-talets beredskapsbyggnationer och sträcker sig böljande genom 
Bornsjöns vackra landskap. 
 
Lundby är en av Salems kommuns äldsta gårdar med rötter tillbaka till 1300-talet. Lundby 
parstuga från 1700-talet eller kanske 1600-talet är en av länets mest välbevarade av sitt 
slag. På gårdstunet finns även en mindre källstuga från 1700-talet. Sedan 1993 är båda 
husen byggnadsminnesförklarade enligt 3 kap. Kulturminneslagen.  Lundby Parstuga är 
skyddad som byggnadsminne enligt 3 kap. Kulturminneslagen. Parstugan anses vara byggd 
vid 1700-talets början och är ett mycket vackert exempel på en byggnad av detta slag. Den 
är i sin särpräglade stil en av de bäst bevarade parstugorna med källare som finns kvar. ¶
 
Salems kyrka och dess kyrkogård är skyddad enligt 4 kap. 3§ Kulturminneslagen. Med sin 
plats på en udde i Bornsjön är den en av de mest sedda byggnaderna i Salem. I sina äldsta 
delar härstammar den från 1100-talet och det antas att kyrkan är byggd på en gammal 
hednisk kultplats. Kyrkan har varit en samlande plats för Salemsbor ända sedan den 
byggdes. 
 

4.4.4 Kulturhistoriskt intressanta miljöer  
Två kulturhistoriska inventeringar har gjorts av Rönninge och av norra Salem. 
 
Bebyggelsehistorisk inventering genomförd 1982 av länsantikvarien har fastställt vilka 
byggnader och fastigheter som har särskilt kulturmiljövärde och föreskriver deras 
bevarandestatus. Mellan 2015–2016 har en uppdatering genomförts av den 
bebyggelsehistoriska inventeringen från 1982. 
 
Rönninge kulturhistoriska miljöer genomfördes av Stiftelsen Stockholms Läns Museum och 
Salems kommun 1986. Den utgjorde underlag till översiktplanen för södra Rönninge. De 
kulturhistoriskt värdefulla områdena delas in i helhetsmiljöområden och närmiljöområden. 
 
Tre helhetsmiljöområden med kulturhistoriskt värdefull struktur är Uttrans norra och 
Dånvikens östra strand, Centrala Rönninge och Irisdalsvägen – Rönningevägen. 
 
Tretton närmiljöområden som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens historia 
är: 
1. Sjövretsvägen, 2. Uttringe Gård, 3. Uttringe Hages väg, 4. Karlskronaviksvägen, 5. 
Säterstigen, 6. Tallsätravägen, 7. Rönningevägen/Vilhelmsrovägen, 8. 
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Centralvägen/Fiskaruddsvägen, 9. Salemsvägen/ Dammtorpsbacken, 10. 
Hagavägen/Vilhelmsdalsvägen, 11. Fiskaruddsvägen, 12. Rönningevägen/Rönninge Gårds 
väg, samt 13. Rönninge Gård. 
 
En uppdatering av inventeringen av kulturhistoriska byggnader gjordes i arbetet med 
Översiktsplan 2030.  
 
“Norra Salems kulturhistoriska miljöer”  av Ingrid Kennerstedt Bornhall och Salems kommun, 
tryckt 1994, är en bearbetad version av remissupplagan  “Kulturhistoriska miljöer i norra 
Salem”  från 1988. En särskild kulturhistorisk undersökning av Söderby sjukhus har gjorts av 
Jan Granberg från Stiftelsen Stockholms Läns Museum, Länsmuseibyrån i mars 1988 på 
uppdrag av Skanska AB. Den gjordes inför utbyggnaden av Söderby Park, när det var 
aktuellt i början av 1990-talet. 
 
En översiktlig kulturhistorisk inventering av bebyggelsen i kommundelen Salem utfördes 
2004 i samband med arbetet med Översiktsplan 2015 benämnd  “Kommundelen Salem- 
inventering och förslag till bevarandeplan”  av Linn Denerfeldt och Anna Knight. 
 
Salemstaden är ur arkitekturhistorisk synvinkel intressant för kommunen då den avspeglar 
en omfattande förändring i kommunens historia och markerar övergången från att ha varit ett 
litet stationssamhälle med omgivande landsbygd till att bli en grön förort till storstaden. 
 
Kartbilaga 
Se vidare karta över Kulturhistoriskt värdefulla områden i bilaga 1, karta 7. 

4.4.5 Fornminnen  
För fornminnen och fornlämningar gäller den reviderade  kulturmiljölagen  som trädde i kraft 
den 1 januari 2014. Från 2014 finns även nya nationella kulturmiljömål. Kända fornminnen 
och fornlämningar finns registrerade hos Riksantikvarieämbetet.  
 
Människor har bebott Salem i tusentals år. Genom sitt vattennära läge var det tidigt en 
bebodd plats med centralt läge i Mälarregionen. Detta märks främst genom de många brons- 
och järnåldersfynden i området. Här finns både fornborgar, hällristningar, gravfält, 
skeppssättningar, gravklot, skålgropar och rösen, exempelvis på Söderby gravfält, 
Skårbyröset och Bergaholms gravfält. Närheten till handelsplatsen Birka medförde att 
Bornsjöområdet var en folkrik och aktiv plats under Vikingatiden. Salem har alltid haft en 
central plats för kommunikationer då sjöar och vattendrag i äldre tider användes som 
kommunikationsleder på samma sätt vi idag använder vägarna. Exempel på nutida 
kommunikationsleder är Göta landsväg , Riksettan, stambanan och E4/E20. 
 
Salem är en för länet fornminnestät kommun och de flesta fornlämningarna ligger i den norra 
delen, norr om E4/E20. De mest omfattande fornminnesområdena är belägna vid Söderby 
gård, Bergaholm och Skårby. Dessa tre områden är av Länsmuseibyrån utvalda bland länets 
50 mest intressanta fornminnesområden. Utöver dessa finns en mängd fornminnen runt 
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Bornsjön. Endast ett fåtal fornlämningar finns i södra Rönninge, till exempel på en höjd på 
östra sidan av Karlskronaviken och norr om Uttringe gårds väg  (se kartbilaga 8) 

4.4.6 Senare tid  
Salem blev efter medeltiden ett område där det anlades stora gårdar. Närheten till Stockholm 
och de vackra omgivningarna gjorde att många stormän erhöll mark här och byggde gårdar, 
exempelvis Vällinge, Högantorp, Bergaholm och Fågelsta. 
 
I samband med att stambanan dras genom Rönninge växte Rönninge stationssamhälle 
fram, först framförallt som en sommarvistelse för rika storstadsbor. Här byggs 
handelsträdgårdar och pensionat och i takt med bilens intåg och utbyggnaden av tågtrafiken 
etablerades ett villasamhälle. Under 1960-talet byggdes Salemstaden ut, en radhusstad för 
ca 8 000 människor. Salemstaden var under sin byggnation Europas största 
bostads-byggnadsplats. 
 
Kartbilaga 
Se vidare karta över Kulturminnesvård med mera i bilaga 1, karta 8. 

4.5 Grönområden och vatten  

4.5.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 
Utifrån kommunens övergripande mål om hållbar miljö har bygg- och miljönämnden antagit 
(2016) följande två mål: 

● Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och 
vattendrag ska uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 
2021. 

● Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra 
beslut ska leda till minskad påverkan på miljö. 

 
Bygg- och miljönämnden har ett pågående arbete med att ta fram en vattenplan för 
kommunen. Vattenplanen ska fungera som ett styrdokument i planering och för prioritering 
av åtgärder för att uppnå god ekologisk och kemisk status på kommunens sjöar och 
vattendrag. 

4.5.2 Riksintressanta naturmiljöer 
I Salems kommun finns två områden av riksintresse för naturvård – Korpberget (inklusive 
Lindängen) och Bornsjön samt fyra Natura 2000-områden (se kap. 3.2.2 Riksintressen). 
Kommunens stränder utmed Mälaren är dessutom av riksintresse. 
 
Nationellt pågår en översyn av riksintressena för friluftslivet.  Länsstyrelsen har lämnat 
förslag till Naturvårdsverket om vilka områden i länet som framöver ska utgöra riksintresse 
för friluftslivet. För Salems kommun innebär förslaget ett nytt område av riksintresse för 
friluftslivet kring Bornsjön. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten avser att 
uppdatera avgränsningar och värdebeskrivningar för de områden som berör Salem kommun. 
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Naturvårdsverket fattade 19 januari 2017 beslut om nytt riksintressant område för friluftsliv 
kring Bornsjön. 

4.5.3 Områden av regionalt intresse för naturvård  
 
Ängs- och hagmarker  
Särskilt värdefulla ängs- och hagmarker är utvalda av länsstyrelsen i den nationella ängs- 
och hagmarksinventeringen som redovisades 1993. Områdena är indelade i tre 
värdeklasser. I Salem finns ett område av klass 3, Bergaholm. 
 
Våtmarker 
Särskilt värdefulla våtmarker är utvalda av länsstyrelsen i den nationella 
våtmarksinventeringen redovisad 1997. Områdena är indelade i tre värdeklasser. I Salems 
kommun finns fem stycken av klass 2. 
 
Nyckelbiotopsinventeringen 
Särskilt värdefulla mindre skogsområden är utvalda av Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen i 
den nationella nyckelbiotopsinventeringen redovisad 1999. I Salem finns två utpekade 
skyddsvärda nyckelbiotopsområden .  (se kartbilaga ..) ¶
 
Ädellövskogar 
Förekomsten av ädellövskogar är inventerad av Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen. 
Områdena är indelade i tre värdeklasser. I Salems kommun finns 9 st av klass 1, 4 st av 
klass 2, samt 2 st av klass 3. 
 
Trädinventering Stockholms län 
Länsstyrelsen har genomfört en trädinventering av särskilt skyddsvärda träd i Stockholms 
län. Inventeringen har genomförts åren 2006–2015. Inventeringen omfattar värden och 
betydelsen av gamla, grova och ihåliga träd som hemvist och spridningskorridorer för 
biologisk mångfald och värden som berör socioekonomiska aspekter.   I Salem finns två 
skyddsvärda värdefulla trädmiljöer varav ett är belägen i sydvästra Rönninge. 
 
Stockholms gröna kilar 
De gröna kilarna är definierade av Regionplane- och trafikkontoret i RUFS 2001 som större 
grönområden, som leder från landsbygden in i de mer centrala delarna av storstaden. 
Tillsammans med tvärgående gröna länkar och stora utflyktsområden i länets utkanter bildar 
kilarna grundstommen i regionens grönstruktur. I Salem ingår hela området norr om 
motorvägen men även områden söder om motorvägen i den så kallade Bornsjökilen 
 
4.5.4 Stora opåverkade områden 
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploatering och andra ingrepp i miljön skall så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan påverka områdets karaktär (3 kap. 2§ MB). I Salem finns ett sådant större 
område: 
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Skog- och vattenområdet mellan Mälaren i väster och Bornsjöns östra strandområden. 
Området består av ett stort sammanhängande skogs- och vattenområde som inte är 
påverkat. 

4.5.5 Ekologiskt känsliga områden (3 kap. 3§ MB) 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. De mark- och 
vattenområden som skall ges ett skydd är främst: 
 

● Områden som genom övergödning eller andra former av miljöförstöring är känsliga 
för ytterligare påverkan. I Salem omfattas sjöarna Flaten och Uttran av detta då deras 
näringsstatus är ogynnsam. 

● Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma förutsättningar för 
återväxt. 

● Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade. I Salem 
omfattas Bornsjön, Tullan, Uttran, Skårbydammen, västra Dalkarlssjöängen, 
Nybodadammen, Lindängen, Bornhuvud, Talbydammen, Duvdalsdammen, 
Kolbottendammen samt Bergaholms gravfält. 

● Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda 
ekologiska värden. I Salem omfattas Tullan (vattenkvalitet), Nedre Söderby (ängs- 
och hagmark), Bergaholm (ängs- och hagmark), Männö (våtmark), Acksjön 
(våtmark), Bergaholms våtmark (våtmark), Falkbergets norr-sluttning (nyckelbiotop), 
Hamnberget (nyckelbiotop), ädellövskogar, häckningslokaler och alléer. 

4.5.6 Skyddad natur  
Det finns flera former av skydd för markområden enligt miljöbalken. Nedan följer de former 
och områden som är aktuella för Salems kommun. 
 
Naturreservat (7 kap. 4§ MB).  
Naturområden som har särskilt höga värden från natur-, kultur- eller friluftssynpunkt kan 
skyddas som naturreservat. I Salems kommun finns tre naturreservat och ett kulturreservat. 
 
Bornsjöområdet 
Större delen av Bornsjöns avrinningsområde är skyddat som naturreservat enlig 7 kap. MB. 
Inom Bornsjöns naturreservat gäller särskilda restriktioner. 
 
Korpberget med Lindängen  
Lindängen bildar en naturlig enhet med naturreservatet Korpberget i Södertälje kommun. 
Bergsbranten är en berömd växtplats för många sällsynta växter i Stockholmstrakten. I 
Högantorpsbäckens ravin växer flera intressanta växtarter knutna till den fuktiga miljön.  
 
Garnuddens friluftsområde 
Naturreservatet Garnuddens friluftsområde ägs av kommunen och är ett välbesökt, kuperat 
skogsområde vid sjön Uttran. Inom området finns strandnära gångväg,  utegym, grillplats, 
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motionsspår och badplats. Under 2018 planeras området tillgänglighetsanpassas med stöd 
från länsstyrelsen. 
 
Nedre Söderby gravfält 
Nedre Söderby gravfält ägs av Stockholm Vatten AB och är sedan 2010 ett kulturreservat. 
Området har sedan 1990-talet betats av djur genom kommunens försorg. Området är ett 
populärt närströvområde med kaffeservering i den kulturhistoriskt intressanta gården. 
 
Ersboda  
Ersbodaområdet består av den tidigare jordbruksmarken kring torpet Ersboda. Området 
köptes in 2013 av Salems kommun. Det finns planer på att anlägga en 4H-gård i de 
befintliga lokalerna.  
 
Naturminnen (7 kap. 10§ MB) 
Naturföremål som har kulturellt eller naturvetenskapligt värde, tack vare sin skönhet eller 
märkliga beskaffenhet, kan skyddas som naturminne. Dessa får inte tas bort eller skadas. I 
Salems kommun finns fyra naturminnen, till exempel ekarna i Ekdalen/Källdalen. 
 
Biotopskydd (7 kap. 11§ MB) 
Biotopskydd avser att skydda, från natur- och kultur-synpunkt, värdefulla små biotoper i 
jordbruks- och skogslandskapet. I jordbrukslandskapet är samtliga alléer, källor, 
odlingsrösen, småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar skyddade. Inom 
biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Länsstyrelsen kan ge dispens för verksamheter och åtgärder som kan skada 
natur om det finns särskilda skäl. Skogsstyrelsen ansvarar för biotopskydd i skogsområden.  
 
I Salem finns ett 40-tal områden som är biotopskyddade, i huvudsak norr om E4/E20. 
 
Kartbilaga 
Natur och grönstruktur i bilaga 1, karta 9. 

4.5.7 Fritidsanläggningar 
Större fritidsanläggningar i kommunen är Salems golfbana, Salems skjutbana, Rönninge 
tennishall, Salemsvallen, Skogsängshallen, Berga Bollplan, Prästboda Bollplan, Salems 
Ishall, Fritidsgården Huset, Säby sim- och sporthall, Möllebadet (friluftsbad) samt fyra 
spontanidrottsplatser vid Säby, Skogsäng, Toredal och Söderby. 
 
På följande skolor finns mindre gymnastiksalar för uthyrning till föreningsliv och allmänhet: 
Rönninge Gymnasium, Rönninge Skola, Nytorpsskolan, och Rosenlundsskolan. I 
Garnuddens friluftsområde finns ett utegym. I Salems glesbygd finns ridanläggningar och 
naturstigar.  
 
Efter beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2015 § 4 har även en möjlig plats reserverats 
för en större samlad idrottsanläggning (fotboll, friidrott, idrottshall) i Garnudden (Bintebo) och 
vid Lövhagen. 
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Kartbilaga 
Fritidsanläggningar Salems tätort i bilaga 1, karta 10. 

4.5.8 Grundvatten 
Stora grundvattentillgångar med mycket goda uttagsmöjligheter finns i den del av 
Uppsalaåsen som är beläget vid Söderby. Möjligheter till uttag av grundvatten i berggrunden 
är mindre goda i Salem. Inom delar av kommunen, främst norr om E4/E20 finns områden 
där salt i grundvattnet kan förekomma. Risken ökar med ökande brunnsdjup, stigande uttag 
och närhet till Mälaren. 

4.5.9 Sjöar och vattendrag 
Salems kommuns vattendrag hör samtliga till Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom varje 
distrikt finns det flera huvudavrinningsområden. Med utgångspunkt i de olika 
avrinningsområdena bestäms sedan vilka vatten som ska ingå i ett vattendistrikt. Det 
dominerande avrinningsområdet är Norrström, det vill säga området som rinner ut via 
Mälaren i Stockholm och Södertälje, med en area på drygt 22 000 kvadratkilometer. 
 
Salems nordvästra avrinningsområde 
Mälaren fungerar som vattentäkt för hela Stor-Stockholmsområdet. Vattnet är av 
förhållandevis god kvalité. Mälarens stränder är branta med liten vassvegetation och lämpar 
sig väl för bad och fiske. 
 
Bornsjöns/Vällingeåns avrinningsområde 
Bornsjön fungerar som reservvattentäkt för hela Stor-Stockholm. Vattenkvalitén är hög, men 
en viss försämring har skett under senare delen av 1900-talet. Bornsjöns avrinningsområde 
är till större delen skyddad som vattenskyddsområde och naturreservat. Följande sjöar tillhör 
avrinningsområdet: 

● Tullan 
● Igelsjön  
● Bergsjön  
● Acksjön  

 
Tumbaån/Tullingeåns avrinningsområde 
Uttran och Utterkalven är två sjöar som skiljs åt av en grund tröskel. Uttran är av länsintresse 
för fritidsfisket. Vattnet är mycket övergött och sjön drabbas årligen av syrefria bottnar. Sjön 
är därför klassad som ekologiskt särskilt känslig. 
 
Dånviken är en tidigare del av Uttran som har avskiljts genom anläggning av en 
järnvägsbank. Vattnet är näringsrikt och sjön har en övergödningsproblematik. Flaten är en 
mycket övergödd sjö som är betydelsefull för landskapsbilden och friluftslivet. Vattnet är så 
övergött att sjön årligen drabbas av syrefria bottnar. 
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4.5.10 Vattenskydd  
Vattentäkter och dess avrinningsområden kan skyddas som vattenskyddsområden (7 kap. 
21§ MB). För varje vattenskyddsområde upprättas skyddsföreskrifter. I Salems kommun 
finns två vattenskyddsområden samt ytterligare ett förslag på vattenskyddsområde. 
 
Bornsjöns vattenskyddsområde omfattar större delen av Bornsjöns avrinningsområde ända 
in på kommunens tätbebyggda områden. Bornsjön är reservvattentäkt för hela 
Stockholmsområdet. Inom Bornsjöns vattenskyddsområde gäller särskilda 
skyddsföreskrifter. 
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde omfattar norra Mälarstranden intill Bornsjöns 
vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet föreslås få ett inre och ett yttre skyddsområde 
och området skyddar bland annat Norsborgs vattenverk, som försörjer Salems kommun med 
dricksvatten. 

4.5.11 Strandskydd (7 kap 13 § MB) 
Nya strandskyddsbestämmelser trädde i kraft 2009. Bestämmelserna innebär att 
strandskydd i princip råder vid alla sjöar och vattendrag större än ca 1 m breda. 
Strandskyddet omfattar normalt mark och vatten inom 100 m från strandlinjen. 
Strandskyddet kan utvidgas till 300 m genom beslut av länsstyrelsen inom särskilt värdefulla 
områden. 
 
För Mälaren, Bornsjön och Tullan gäller utökat strandskydd på 300 meter. Inom 
strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra byggnader eller göra andra åtgärder som 
kan inskränka på allmänhetens tillträde till marken eller som kan skada djur- och växtlivet. 
Endast om så kallade särskilda skäl föreligger kan kommunen ge dispens från 
strandskyddet. Länsstyrelsen prövar alltid dispenser inom Bornsjöns naturreservat. 
 
Kartbilaga 
Se vidare karta över Vattenförhållanden i bilaga 1, karta 11. 

4.6 Trafik  

4.6.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  
Det gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet antogs av landstingsfullmäktige 2012 
och är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling i 
Stockholmsregionen. Ett reviderat förslag till trafikförsörjningsprogram har skickats ut på 
bred remiss under hösten 2016. Det nya förslaget innehåller bland annat en ny målbild, 
hållbar utveckling, utveckling av hela resan och förslag till stombussnät. 
 
Utifrån kommunens övergripande mål om att behålla och utveckla Salems infrastruktur och 
hållbar miljö har kommunstyrelsen antagit följande tre mål (2015): 
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● Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker 
trafikmiljö. 

● Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel. 
● CO2-utsläppen från egna transporter ska minska. 

 
Kommunfullmäktige i Salem antog i november 2013 en “ Gång- och cykelplan för framtida 
utbyggnader av gång- och cykelstråk i kommunen” . Gång- och cykelplanen är ett levande 
dokument och sträcker sig över perioden 2012–2020. Planen utgår från kommunstyrelsens 
tekniska utskotts vision om framtida gång- och cykelbanor i Salems kommun: 
 
Gång- och cykelväg till Tumba är redan klar till kommungränsen. Vi har föreslagit Botkyrkas 
kommunledning att fortsätta på sin sida. I framtiden ska det gå att cykla genom Rönninge till 
Södertälje via näset vid Dånviken. En gång- och cykelväg anläggs genom Ekdalen och 
Karlskronaviksområdet. Kommunen bör planera för en breddad gång- och cykelbana längs 
Rönningevägen. Kommunen bör starta en planering för att fortsätta gång- och cykelbanan 
längs Salemsvägen fram till motorvägen. 
 
Botkyrka kommun byggde under 2016 ut gång- och cykelvägen mellan kommungränsen och 
Tumba centrum. 
 
I gång- och cykelplanen redovisas åtta prioriterade gång- och cykelsträckor med 
uppskattade kostnader som föreslås byggas ut i samband med att detaljplaner upprättas. 

4.6.2 Vägtrafik  
Det regionala vägnätet i sydvästra sektorn byggs upp kring de två infartsvägarna till 
Stockholm, E4/E20 och Huddingevägen (väg 226). E4/E20 passerar genom Salems 
kommun och delar kommunen i en landsbygdsdel och en tätortsdel. Väg 226 har i Salems 
kommun ingen fortsättning längs järnvägen utan trafiken leds mot Söderby Gårds väg 
alternativt Säbytorgsvägen. 
 
Salemsvägen är genomfartsväg till E4/E20 för biltrafik från Rönninge. Trafiken på E4/E20 
har ökat kraftigt de senaste åren. Störningar av trafiken på motorvägen kring Salems 
trafikplats uppträder såväl vardag som helgdag. Vägavsnittet kring Salems trafikplats är 
fortfarande ett olycksdrabbat vägavsnitt på E4/E20. Trafikflöden på Söderby Gårds väg och 
Skyttorps-ägen i nordlig riktning mot Säbytorgsvägen uppgick 2015–2016 till ungefär  2 500 
respektive  6 600  fordon/medeldygn. På Salemsvägen var trafiken 2016 ca 7 000 
fordon/medeldygn. 
 
Kartbilaga 
Se vidare karta över Vägnätsfunktion och polisrapporterade trafikolyckor 2005-2012, bilaga 
1, karta 12. 

4.6.3 Kollektivtrafik  
Kollektivtrafiken i Salems kommun består av buss och pendeltåg. Pendeltågen mellan 
Stockholm och Södertälje/Gnesta stannar vid Rönninge station. Många Salemsbor utnyttjar 
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även pendeltåget för korta resor till/från Tumba och Södertälje. Bussnätet består av linje 725 
mellan Tumba station och Nytorp, samt linje 708 som går mellan Hallunda och Rönninge 
station utmed gamla Riksettan. Busslinje 731 (rundbusslinje) trafikerar södra Rönninge för 
anslutning till Rönninge centrum. Det finns även en närtrafiklinje inom Salems kommun, linje 
972. Denna linje trafikerar sträckan mellan Salems centrum och Rönninge. Salems kommun 
trafikeras även av direktlinje 745. Denna linje går mellan Söderby (Mosshagen) och 
Fridhemsplan. 
 
Större delen av kommundelen Salem (utom bebyggelse utmed östra delen av 
Söderbyvägen) och kommundelen Rönninge norr om järnvägen har god tillgänglighet (400 
m till busshållplats/pendeltåg eller 200 m till servicehållplats) till kollektivtrafik. 
 
Kartbilaga 
Se karta över Kollektivtrafiknät, bilaga 1, karta 13. 

4.6.4 Gång- och cykeltrafik  
Salems kommun berörs av två regionala cykel stråk leder . Dels Salemsstråket 
(Salem-Tumba-Flemingsberg-Huddinge-Älvsjö-Globen) och dels Södertäljestråket som 
förbinder Södertälje med Stockholm. Här föreslås delvis en ny sträckning eftersom delar av 
det befintliga huvudstråket idag bedöms ha låg standard. 
 
Salems kommun har ett väl utbyggt gång- och cykelnät i kommundelen Salem som till 
största delen består av separata gång- och cykelvägar med god trafiksäkerhet. I 
kommundelen Rönninge följer gång- och cykelnätet i stort sett gatunätet med blandtrafik 
med låg/mindre god trafiksäkerhet. 
 
Kartbilaga 
Se vidare karta över Regionala cykelstråk och övergripande GC-nät i bilaga 1, karta 14. 

4.6.5 Trafiksäkerhet  
Salems kommun arbetar med att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. 
Detta sker dels   enligt kommunens egna visioner och mål och dels enligt Trafikverkets 
nollvision som innebär att inga människor skall omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. 
Visionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i hela Sverige och har fastställts i riksdagen. 
 
Under 2010–2015 inträffade det totalt 326 trafikolyckor som inrapporterades av polis och 
sjukvård. Av dessa inträffade 109 stycken på det kommunala vägnätet och 38 stycken på 
enskilda vägar. 
 
På det kommunala vägnätet har sex olyckor klassificerats som allvarliga olyckor, med 
avseende på personskador. Under denna period har ingen trafikolycka med dödlig utgång 
inträffat i kommunen.  
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4.7 Teknisk försörjning  

4.7.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  
Utifrån kommunens övergripande mål om  att  kommunens infrastruktur skall bibehållas och 
utvecklas har kommunstyrelsen och bygg-och miljönämnden antagit följande två mål: 
 

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

● VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god 
kvalitet 

 
År 1998 antog kommunstyrelsen  “Energiplan för Salems kommun” . I planen har kommunens 
tätortsdelar indelats i olika områden med förslag till lämplig uppvärmningsform. 
 
Bygg- och miljönämnden antog år 2001 en  “Policy för uppförande av mobiltelestationer inom 
Salems kommun”. 
 
SRV återvinning AB ansvarar för insamling av avfall från hushåll och företag i Salem. 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem har under 2011, tillsammans med 
SRV återvinning AB, antagit en gemensam “ Avfallsplan för ett långsiktigt hållbart Södertörn” . 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2014-11-27 anta riksdagens mål för bredbandsutbyggnad som 
kommunens mål. Det innebär att senast år 2020 skall 90 % av samtliga hushåll och företag 
ha tillgång till bredbandskapacitet på motsvarande 100 Mbit/sekund. I samband med 
ledningsdragning av VA och fjärrvärme bör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
planera och samordna för att lägga ned rör för fiber och erbjuda marknadens aktörer att 
lägga ned fiber för bredband. 

4.7.2 Vatten- och avloppsförsörjning  
Vattenförsörjningen till Salem sker via en huvudledning från Norsborgs vattenverk. I Salem 
finns ett vattentorn med en kapacitet på 3 700 m3, vilket är tillräckligt även vid ett dygns 
driftavbrott och klarar även behovet av brandvatten. Norsborgs vattenverk ägs av Stockholm 
Vatten AB. Verket tar sitt råvatten från Mälaren och en mindre del från Bornsjön. Bornsjön 
fungerar även som reservvattentäkt för Stockholmsregionen om Mälarens vatten skulle bli 
förorenat. 
 
Genom två tunnelpåslag avleds 97 procent av kommunens avloppsvatten till SYVAB:s 
tunnelsystem för vidaretransport till reningsverket vid Himmelfjärden som har utrymme för 
ökad belastning. Under senare år har det kommunala VA-systemet byggts ut kraftigt i 
Rönninge. Idag saknar endast delar av västra Rönninge kommunala VA-ledningar och ligger 
ej idag med i kommunens verksamhetsområde för VA. Spillvatten från dessa fastigheter leds 
via enskilda avloppsanläggningar med skiftande kvalitet till sjön Uttran och Flaten. Arbetet 
pågår med att bygga ut VA även i dessa områden. 
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I Salems glesbygd norr om E4/E20 finns spridd bebyggelse med enskilda VA-anläggningar. 
Vid Högantorp, Salems kyrka och Vällinge finns mindre avloppsreningsverk och vattenverk. 
På Stockholm Vattens marker pågår försök med olika typer av mindre enskilda 
avloppsanläggningar (minireningsverk) på initiativ av Stockholm Vatten AB. 

4.7.3 Dagvatten  
Separata dagvattenledningar finns utbyggda för kommundelen Salem och dessa avleds till 
Utterkalven. Inom kommundelen Rönninge är ledningsnätet endast delvis utbyggt med 
separata dagvattenledningar. I övrigt avleds dagvatten i öppna diken, dammar eller genom 
markinfiltration. Dagvatten avleds både till Flaten och Uttran. Under 2001 byggde Stockholm 
Vatten AB en större dagvattendamm invid Bornsjön, strax före avfarten till Salem, för utsläpp 
av dagvatten från E4/E20. 
 
I ett första steg för att förbättra sjön Flatens vattenkvalitet har en dagvattendamm byggts vid 
Herrängsparken i Rönninge. En mindre dagvattendamm har färdigställts i Soldalen vid Uttran 
och en vattentrappa har anlagts vid Uttringe Hage.  
 
Dagvattendammen i Mölle som renar dagvatten från stora delar av kommundelen Salem 
färdigställdes under 2015. 

4.7.4 Energiförsörjning 
För elförsörjningen i Salem finns en större transformatorstation vid Kolbotten. Stationen har 
anslutning till stamnätet på 400 kV och 220 kV, samt till regionnätet på 70 kV. Två 400 
kV-ledningar passerar kommunen i nord-sydlig riktning. Från stationen matas sydvästra 
Stockholm genom 220 kV-ledning mot Bredäng respektive Högdalen. Ett antal 70 
kV-ledningar från Kolbotten matar Södertälje och Södertörn. Svenskt Kraftnät  AB  äger 
stamnätet och Vattenfall Eldistribution AB äger det regionala och lokala nätet (0,4– 7 0 
kV-ledningar). 
 
Vid ny bebyggelse skall bebyggelsen placeras minst 80 meter från 220 kV-ledning och 130 
meter från 440 kV-ledning. Samråd skall alltid hållas med Svensk kraftnät när åtgärder 
planeras inom 250 meter från stamnätsledningar. 
 
Svenskt Kraftnät har på uppdrag från regeringen utrett utformningen av det framtida 
kraftledningsnätet 70–400  kV kilovolt  i Stockholmsregionen benämnt Stockholm Ström. 
Planen innebär att dagens finmaskiga 220 kV-nät avvecklas. För andra delar av nätet höjs 
spänningsnivån från 220 kV till 400 kV. En delvis ny 400 Kv nät byggs i nord sydlig riktning 
som delvis läggs i mark.  För att förverkliga planen skall ett 50-tal projekt genomföras till 
20 30 25 .  Mellan Kolbotten i Salems kommun och Tullinge villastad kommer Svenskt Kraftnät 
att bygga om luftledningen som därmed blir kvar. ¶
 
Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) svarar för fjärrvärmeförsörjningen i Salem. Ledningsnätet 
för fjärrvärmeleveranser i Salem ingår i ett sammanhängande regionalt nät inom sydvästra 
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Stockholm. Den värme som SFAB levererar kommer till största delen från Igelstaverket i 
Södertälje, där biobränsle utgör huvuddelen av energikällan. 

4.7.5 Naturgas 
För en eventuell framtida utbyggnad av naturgasnätet finns det i gällande översiktsplan ett 
stamledningsreservat av riksintresse genom norra och västra delen av kommunen. Under 
2004 gjordes en förstudie till ett nytt nationellt stamnät för gas av Svenskt Naturgasnät AB. 
Salem berörs inte av detta förslag. Därför har reservatet tagits bort. 

4.7.6 Vattenförsörjning 
Havs- och vattenmyndigheten beslutade i oktober 2016 att Norsborgsverket med ledningar 
och Bornsjön är en av fem platser i Stockholms län som skall utgöra riksintresse för 
vattenförsörjning. Beslutet innebär att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra 
viktiga samhällsfunktioner. 

4.7.7 Avfall och återvinning 
I första hand transporteras avfall till återvinningsanläggningen i Sofielund i Huddinge 
kommun. I Salem finns en återvinningscentral som tar emot hushållens olika 
avfallsfraktioner. Dessutom finns ett tiotal återvinningsstationer som tar emot glas, 
pappersförpackningar, tidningar med mera. Under 2014 samlades 9 426 ton hushållsavfall 
in, varav 2 828 ton eller 38 procent var sorterat.  
 
I Salems kommun finns fem nedlagda avfallsdeponier och en mellanlagringsplats (Rönninge 
1:103 vid Fruängsvägen) för markåtervinning med mera och som är i drift. 

 4.7.8 IT- och telekommunikationer 
I centrala Rönninge finns en central telestation som 1999 byggdes ut för ADSL för 
datakommunikation. Sedan år 2000 har samtliga hushåll och företag i centrala Salem som 
har tillgång till kabel-TV även möjligheter att ansluta sig till internet. Under senare år har fiber 
för snabb dataförbindelse (100 Mbit/sek) byggts ut i kommundelen Rönninge så idag har 97 
procent av kommunens hushåll och företag (2016) möjlighet att ansluta sig till snabb 
internetförbindelse antingen via fiber, ADSL och/eller kabel-TV. 
 
I Salems tätort finns idag fyra separata master och fem sändare på befintliga byggnader för 
mobiltelefoni. I Salems glesbygd finns ytterligare ett antal master och sändare. 

4.7.9 Övrigt  
Inom kommunen finns ingen grus- eller bergstäkt. I Uttrans grustag i Botkyrka kommun invid 
gränsen till Söderby har utvinning av grus och bergskross avslutades 2014. Marken ska nu 
återställas. 
 
Kartbilaga 
Se vidare karta Teknisk försörjning i bilaga 1, karta 15. 
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4.8 Miljö-och riskfaktorer 

4.8.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 
Salems kommun har fastställt två övergripande miljömål för kommunen: 
 

● Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.  
● Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

4.8.2 Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) 
Miljökvalitetsnormer är angivna för föroreningshalter som inte får överskridas inom ett 
geografiskt område i landet. Idag finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM10) i utomhusluft, samt riktvärde för 
ozon. I Salem finns risk att partikelhalten (PM10) överskrider miljökvalitetsnormen längs 
E4/E20.  

4.8.3 Trafikbuller 
Regeringen beslöt 2017-05-11 om en höjning av riktvärdena för buller vid en 
bostadsbyggnads fasad för spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nu nivån 
på 65 dBA istället för tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdena till 60 
dBA mot tidigare 55 dBA. Däremot ändras inte riktvärden för buller inomhus. 
 
I Salem alstras buller framförallt från tre källor: biltrafik, järnväg och skjutbanor. Bebyggda 
områden med höga bullervärden finns framförallt längs järnvägen och utmed E4/E20. På 
kartbilaga 17 Hälso och miljöstörande verksamheter, tätort redovisas buller högre än 55 
dB(A) från E4/E20 och pendeltågslinjen. Även i områden utmed Skyttorpsvägen, 
Salemsvägen, Söderby gårds väg, Säbytorgsvägen och Rönningevägen kan bullervärden 
över uppställda riktvärden uppnås. 
 
Buller från skjutbanan i Hallsta kan beröra områden i nordvästra Rönninge medan buller från 
skjutbanan i Vällinge berör ett 20-tal fastigheter i glesbygden. 

4.8.3 Radon 
Radongas i höga halter inomhus orsakar förhöjda risker för cancer. Radon i inomhusluften 
kan orsakas av förhöjda halter i marken eller av byggnadsmaterial. Det svenska gränsvärdet 
(juridiskt bindande) för radon i bostäder är 200 Bq/m3. I Salem finns flera områden som har 
för höga markradonhalter. Högriskområden är grusåsar och enstaka områden med 
högaktiva bergarter. Ett högriskområde i Salem är Söderby Park. Den framtagna 
radonkartan över kommunen ska ses som en grov uppskattning av risken för förhöjda 
markradonhalter. 
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4.8.4 Häst- och ridanläggningar  
I Salems kommun finns idag åtta häst- och ridanläggningar, alla ligger norr om E4/E20. 

4.8.5 Förorenade områden  
Förorenade områden kan innebära att den aktuella marken och även omgivande mark är 
förorenad. Det kan innebära begränsningar i markanvändning eller krav på sanering av 
marken. Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner inventerat antalet förorenade 
områden inom kommunen. En riskbedömning har gjorts för respektive område från riskklass 
1 (Mycket stor risk för människa och miljö) till 4 (liten risk för människa och miljö). I Salem 
finns 91 inventerade verksamheter med olika riskbedömningar varav 13 är riskklassade. 
Merparten av de förorenade verksamheterna härrör från handelsträdgårdar, bensinstationer/ 
bilverkstäder och avfallsdeponier. I arbetet med detaljplaner som berörs av förorenad mark 
skall alltid undersökas.  

4.8.6 Verksamheter och transportleder för farligt gods  
Transportleder för farligt gods upprättas för att styra transporten av giftiga och explosiva 
varor till verksamheten med farligt gods. Transport av farligt gods ska i första hand ske på de 
av länsstyrelsen beslutade transportlederna. Rekommenderade vägar för farligt gods i 
Salem är E4/E20 som är den primära transportled samt Salemsvägen ( E4/E20 till 
Tvärvägen) och Säbytorgsvägen (delen Säbyvägen till Säbyhallsvägen) som betecknas som 
sekundära transportleder.Transport av farligt gods samt farliga verksamheter ökar risken för 
allvarliga olyckor, därför ska riskerna vid planerad bebyggelse nära (ca 150 meter) en farlig 
verksamhet eller transportled utredas ytterligare. I Salem finns tre verksamheter som 
hanterar farligt gods. Det är de två drivmedelsstationerna, Circle K på Tvärvägen och St1 på 
Säbyvägen samt ishallen i Salems centrum. 
 
Den ordinarie trafiken på järnvägen Södertälje-Stockholm utgörs till största delen av 
pendeltåg men det förekommer även godstrafik. Olycksrisken från järnväg berör därför både 
risk för urspårning och transporter för farligt gods. 

4.8.7 Räddningstjänst 
Salems kommun ingår i kommunalförbundet Södertörns Brandförsvarsförbund. 
Brandförsvaret bedriver räddningstjänst i 10 kommuner i södra Stockholm. De närliggande 
brandstationerna i Botkyrka (primär) och Södertälje (sekundär) utgör oftas de första 
resurserna för räddningstjänst i kommunen. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska 
räddningsinsats påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Förbundet 
tillämpar dynamisk resurshantering för att alltid se till så att tiden till en eventuell insats ska 
bli så kort som möjligt.  
 
Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav att vid bostadsbebyggelse där räddningstjänsten ska 
utgöra en alternativ utrymningsväg måste bostaden ligga inom en vissa radie från närmaste 
brandstation. Bebyggelse med tre våningar måste ligga inom 20 minuters insatstid från 
närmaste brandstation och bostäder med 4 våningar eller fler måste ligga inom 10 minuter. 
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Detta gäller om räddningstjänsten skall vara alternativ utrymningsväg. Södertörns 
Brandförsvarsförbund anser att en insats kan påbörjas inom 10 minuter för Salems tätort, 
Söderby och Rönninge centrum, inom 20 minuter för övriga kommunen, förutom 
Bockholmssättra där insatstiden kan bli upp till 30 minuter. 
 
I de delar av Salems kommun där insatstiden överskrids kan det erfodras andra åtgärder för 
att tillräckligt skydd enligt byggreglerna exempelvis sprinkler eller andra tekniska lösningar. 
Salems kommun skall arbeta med redudans i vägnätet för att möjliggöra för utrycknings- 
fordon att ta sig fram även om en av vägarna skulle blockeras. 

4.8.8 Sårbarhetskartor för grundvatten 
Det finns risk att grundvattnet förorenas i samband med olyckor. För att underlätta för 
räddningstjänsten att hantera sådana situationer har länsstyrelsen i samarbete med SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökningar) tagit fram en karta som visar grundvattnets sårbarhet 
för hela Stockholms län (2014). 
 
Kartorna visar hur stor risken är att ett ämne kan nå grundvattnet. Informationen är särskilt 
framtagen för att räddningstjänsten snabbt ska kunna besluta om en snabb saneringsinsats 
behövs eller inte. Den ska också vara vägledande i valet av åtgärder vid en händelse. 
 
Kartorna är även tänkta att utgöra ett viktigt besluts- och planeringsunderlag, till exempel vid 
lokalisering av nya hus, verksamheter, vägar och annan infrastruktur där man vill minimera 
påverkan på grundvatten. 

4.8.9 Elektromagnetisk strålning 
Magnetfält och elektriska fält uppstår runt alla apparater och anläggningar som drivs av 
elektrisk ström. Till elektromagnetiska fält räknas även radiovågor från TV- och 
radiosändningar, trådlösa datornätverk och mobiltelefoni. Energin från de elektromagnetiska 
fälten kan tas upp av kroppen. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför tagit fram riktlinjer för 
hur hög strålningen som högst bör vara på allmänna platser. En sådan riktlinje kallas 
referensvärde. Referensvärden är satta med god marginal för att skydda mot hälsorisker. 
Strålskyddsmyndigheten anser att det inte finns säkerställda hälsorisker med svaga 
elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga fält. Även 
under en kraftledning är magnetfältet vanligtvis långt under referensvärdet, dock 
rekommenderar myndigheten att man vid samhällsplanering tillämpar försiktighetsprincipen i 
fråga om lågfrekventa och magnetiska fält. 

4.9 Klimat och miljö 

4.9.1 Ett förändrat klimat 
Statens Meteorologiska Hydrologiska Institut (SMHI) har på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Stockholms län tagit fram rapporten Framtidsklimat i Stockholms län 2015 som beskriver 
dagens och framtidens klimat i Stockholms län baserat på observationer och beräkningar 
utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade utsläpp av växthusgaser (RCP4.5) respektive 
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höga utsläpp av växthusgaser (RCP8.5). Geografiskt detaljerade klimatdata har framtagits 
och använts för hydrologisk modellering. 
 
Temperaturen för Stockholms län beräknas öka med cirka 3 grader enligt RCP4.5 och cirka 
5 grader enligt RCP8.5 till slutet av seklet. Störst uppvärmning sker vintertid med upp mot 6 
grader enligt RCP8.5.  
 
Vegetationsperioden ökar med upp till 100 dagar och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 
visar ett årsmedelvärde på ca 25 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i 
slutet av seklet. 
 
Årsmedelnederbörden ökar med 20–30 procent. Nederbörden ökar mest under vinter och 
vår, upp till 40 procent. Den kraftiga nederbörden ökar också. Maximal dygnsnederbörd kan 
öka med 20–30 procent och 1-timmesnederbörden med upp till 30 procent. 
 
För länet ökar vintertillrinningen med uppemot 75 procent vid slutet av seklet. Däremot för 
vår och sommar minskar tillrinning till länets vattendrag. Tillrinningen med återkomsttid av 10 
år respektive 100 år ser ut att öka i de västliga delarna och minska i de östra delarna av 
länet på grund av att Mälaren utgör ett specialfall. Samtliga vattendrag uppvisar tydliga 
årstidsförlopp för referensperioden, med vårflödestopp, låga sommarflöden och högre 
höstflöden. 
 
Framtidsscenarierna från SMHI visar på högre vinterflöden och mindre distinkta 
vårflodstoppar. Altenativet RCP8.5 (höga utsläpp av växtgaser i atmosfären) ger högre 
vintertillrinning och lägre sommartillrinning samt längre period med låg tillrinning än vad 
RCP4.5 (låga utsläpp av växthusgaser) ger. Antalet dagar då tillrinningen är låg väntas öka 
från ca 30 dagar i dagens klimat till 50–80 dagar i slutet av seklet.  
 
Den pågående klimatförändringen ger effekter på olika sektorer och områden i samhället. 
Områden som kan komma att påverkas är till exempel bebyggelse, transportinfrastruktur, 
vattenförsörjning och avlopp, energiförsörjning, rekreation och hälsa. Stora delar av 
Stockholmsregionen ligger i anslutning till Mälaren och både bebyggelse och infrastruktur 
kan drabbas hårt vid översvämningar. Bebyggelse kan även mer direkt påverkas av 
exempelvis regn och kraftiga vindar som tär på fasader och av höga grundvattennivåer som 
gör marken instabil. Ras och skred ökar även risken för spridning av föroreningar i 
mark-förorenade områden. Den ökade temperaturen ger mildare vintrar och varmare somrar, 
vilket innebär ett minskat behov av uppvärmning på vintern och eventuellt ett ökat behov av 
kylning på sommaren.  
 
Enligt EU:s gemensamma mål som Sverige anslutit sig till behöver de klimatpåverkande 
utsläppen minska med 85–90 procent till år 2050 i alla EU-länder för att minska effekterna av 
klimatförändringarna. Länsstyrelsen har under 2014 fastställt Klimat- och energistrategi för 
Stockholmsregionen med förslag till gemensamma mål och åtgärder för att uppnå 
klimatmålet i Stockholmsregionen.  
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Den analys som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde 2012 på 
uppdrag av regeringen visar att konsekvenserna i Salem av en översvämning av Mälaren är 
relativt små då Mälarens kustlinje är glest bebyggd.  

4.9.2 Områden med risk för översvämningar 
Enligt plan- och bygglagen skall kommunen planera bebyggelsen så att den är lämplig med 
hänsyn till risken för översvämningar. Risken för översvämning påverkas av 
havsnivåförändringar, ökade flöden i vattendrag och ökad nederbörd på grund av ett 
förändrat klimat. 
 
Länsstyrelserna kring Mälaren har därför tagit fram följande rekommendationer för ny 
bebyggelse kring Mälaren: 
 
Ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt bör placeras ovan 
nivån 2,7 meter i RH2000 och enstaka byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 
1,5 meter i RH2000.  
 
Bilderna nedan av områdena Bockholmssättra och Vitsand utmed Mälaren visar de områden 
i Salem med befintlig bebyggelse som ligger lägre än 2,7 meter ovanför havsnivån (färg ljust 
blå till ljust röd). Som mest kommer två bostadshus på sammanlagt 70 kvadratmeter (vit 
färg) att beröras. Om höjningen blir högre än 2,9 meters höjning (mörkt röd) kommer 
ytterligare sju komplementbyggnader (mörkgrå färg) att påverkas.  
 
Länsstyrelsen har tagit fram  “Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs 
vattendrag och sjöar i Stockholms län med hänsyn till risken för översvämning”. 
Länsstyrelsen rekommenderar att ny sammanhållen bebyggelse placeras ovanför nivån för 
högsta flöde (BHF). 

4.9.3 Skredriskområden 
Enligt SGI:s undersökning finns tre områden som berör Salems kommun med risk för 
erosion vid vattendrag samt fyra områden i tätorten där ytterligare utredningar 
(aktsamhetsområden) bör göras för att kartlägga risk för skred och ras i finkorninga jordarter 
(se kartbilaga 21). Skredriskområden finns där instabila markförhållanden kombineras med 
lutande mark. För hög markbelastning kan ge sättningar eller skred. 

4.9.4 Föroreningar från vatten och avlopp 
De näringsämnen som transporteras till sjöarna via marken kommer från enskilda avlopp, 
gödsling och dagvatten från vägar och bebyggelse. Vattnet i Dånviken och Flaten rinner till 
Uttran som finns med som vattenförekomst i Vattenmyndighetens register och som riskerar 
att inte uppnå god kemisk och ekologisk status till år 2021. Uttran har låga halter av syre 
eller har syrefritt vatten i de djupaste delarna under 5–6 metersnivån. Sedan år 1997 har 
Salems kommun ett provtagningsprogram för att övervaka vattenkvaliteten i sjöarna. Varje år 
genomförs provtagning i Flaten, Flatenån och Uttran. Övervakningsprogrammet visar att 
tillskottet av fosfor till Uttran via Flatenån i genomsnitt är 68 kg per år. 
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4.9.5 Lågpunkter 
Länsstyrelsen har tagit fram en lågpunktskartering för länet som visar var i landskapet det 
kan ansamlas vatten vid kraftig nederbörd. Redovisningen av lågpunkter redovisas i 
kartbilaga  22. ... 

5. Områdesvisa rekommendationer 
Föreliggande förslag till Översiktsplan för Salems kommun 2030 anger kommunens framtida 
mark- och vattenanvändning baserat på en avvägning mellan allmänna intressen. 
Översiktsplanens tidshorisont är år 2030. Rekommendationer hur föreslagen framtida mark- 
och vattenanvändning ska genomföras redovisas område för område. 
 
På sikt (efter 2030) kan stråket mellan Salems C och Rönninge C utvecklas till kommunens 
pulsåder för att eftersträva ett samband dem emellan dock ej med ytterligare bebyggelse. 
 
Kommunen har delats upp i fem geografiska huvudområden: Salem, Rönninge, Söderby, 
Hallsta-Ersboda och Salems glesbygd. Inom varje huvudområde förekommer delområden 
som kan vara bevarandeområden, med inriktning på kultur (BK), natur (BN), friluftsliv och 
turism (BF) eller trafik (BT) samt förändringsområden (F) och utredningsområden (U). 
 
Med bevarandeområden menas att nuvarande markanvändning skall fortsätta under 
planperioden. Bevarandeområden skall skiljas från naturreservat som innebär att marken 
skyddas även på sikt. I vissa bevarandeområden föreslås dock att nuvarande 
markanvändning skyddas även på sikt genom bildandet av naturreservat. Med 
förändringsområden avses att markanvändningen föreslås förändras under planperioden till 
nya bostads-/arbetsplats-områden, förskolor/skolor och dagvattendammar med mera. Med 
utredningsområden menas områden där det krävs ytterligare utredning om dess framtida 
markanvändning. 

5.1 Salem 
Kommundelen Salem är utbyggt i slutet av 1960-talet med framförallt grupphus, men också 
låga flerbostadshus och friliggande villor. Under 1990-talet kompletterades den kommersiella 
delen av Salems Centrum med kontorshus och bostadshus. Söderby Gärde byggdes ut 
under 1990-talet. Utbyggnaden av Söderby Park startade i början av 2000-talet och enligt 
gällande detaljplan är utbyggnaden klar.  
 
I gällande Översiktsplan 2015 föreslogs att Salems Centrum skulle kompletteras med 
bostäder. Kv Vitsippan reserverades för äldrebostäder och/eller bostäder. Området har ännu 
inte byggts ut. 
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Utbyggnadsområdet Söderby Park har byggts ut med bostäder och har fått en ny tillfart från 
Söderby Gårds väg. Under 2015 byggdes bostäder för äldre med särskilda behov vid 
Söderby torgs allé. 
 
I översiktsplanen reserverades  plats  även  -för  att  ett nytt arbetsplatsområde utmed Söderby 
Gårds väg norr om anslutning Skyttorpsvägen. Utbyggnaden av det nya arbetsplatsområdet 
startade 2014. 
 
I översiktsplanen föreslogs även att en ny större dagvattendamm skapas i Mosshagen för att 
ta hand om dagvatten från kommundelen Salem. Dagvattendammen byggdes ut 2015 på 
plats söder om järnvägen i Garnudden (Mölle dagvattendamm). 

Förändringsområden  
F1: Salems Centrum 
Nuvarande markanvändning: 
Centrumområde med butiker, arbetsplatser, parkering, bollplan och multisportanläggning för 
Säbyskolan och ett antal byggnader från före detta Skyttorpskolan, som idag hyrs ut 
(tidsbegränsat) till främst sociala verksamheter. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut etappvis med ca  4 6 00 bostäder i fyra–sex våningar efter  2021-2025 . 
Enligt förslag Beta ska butikscentrum flyttas till bollplanen och parkeringar placeras under 
det nya centrumet. Det nuvarande centrumet rivs när det nya är byggt. Då kan bostäder 
byggas även på denna plats.  Före detta Skyttorpsskolan rivs och nya bostäder byggs på den 
marken. De verksamheter som idag finns i Skyttorpsskolans lokaler kan få nya lokaler i 
anslutning till de nya bostäderna. 
 
Utrymme för urbant grönstråk med regionalt cykelstråk reserveras i dalgången.  
 
I arbetet med detaljplan för Salems Centrum utförs en utredning som visar hur planerad 
bebyggelse kan anpassas till befintlig bebyggelse (gestaltningsprogram). 
 
I arbetet med detaljplan bör undersökas möjligheterna att skapa utrymme för fordon för 
bilpooler (i samarbete med byggare), laddningsstolpar för elbilar och cykelparkering. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten), buller från Säbytorgsvägen, regional 
cykelled, tillfarter till området och transporter (sekundär transportled) för farligt gods till 
ishallen. 
 
F2:Kyrkberget 
Nuvarande markanvändning: 
Kuperad naturmark. 
 
Föreslagen markanvändning: 
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Området byggs ut med ca 60 lägenheter 2020–2025. Utbyggnad skall ske i samråd med 
församlingen.  
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten). 
 
F3: Del av Salem 5:3 (Snickarstigen) 
Nuvarande markanvändning: 
Skogsbevuxen parkmark i kuperad slänt. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 60 lägenheter i fyra till sex våningar efter 2025 utmed 
Säbytorgsvägen. Möjliga tillfarter till området skall utredas. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Buller från Säbytorgsvägen.  
 
F4: Vitsippan södra delen 
Nuvarande markanvändning: 
Kuperad skogsbevuxen naturmark. Del av område används idag för två bostadspaviljonger 
för nyanlända. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Äldreboende (särskilt boende) med 54 platser eller annan kommunal verksamhet och/eller 
bostäder 2020–2025. Tillfart sker från Skyttorpsvägen. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Buller från Skyttorpsvägen. MKN Uttran (omhändertagande av dagvatten). 
 
F5: Vitsippan norra delen 
Nuvarande markanvändning: 
Kuperad skogsbevuxen naturmark 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 9  7 0 lägenheter i flerbostadshus 201 9 8 –2020. Tillfart sker från 
Prästbodavägen. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Mälaren och Bornsjöns vattenskyddsområde. 
 
F7: Lövhagen 
Nuvarande markanvändning: 
Plan gräsyta. 
 
Föreslagen markanvändning: 

 



 
51 av 75 

2018-05-23 

Området reserveras för möjlig ny idrottsanläggning och/eller arbetsplatser.Tillfart sker från 
Säbyvägen/Förrådsvägen. 
 
Bornsjöns vattenskyddsområde norr om området (dagvatten måste omhändertas/avledas), 
Miljökvalitetsnormer, transporter av miljöfarligt gods (sekundär transportled) till ishall och 
bensinstation passerar området samt buller från E4:an. 
 
F8: Fårhagen 
Nuvarande markanvändning: 
Plan gräsyta (hundrastplats). 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med   54 lägenheter i flerbostadshus för personer 55 år eller äldre 
(Bovieran) 2018–2020. Detaljplanering pågår. Flyttning av hundrastplats till annat läge.Tillfart 
sker från Säbyvägen. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Bornsjöns vattenskyddsområde norr om området (dagvatten måste omhändertas/avledas), 
transporter av miljöfarligt gods (sekundär transportled) till ishall och bensinstationer passerar 
området samt buller från E4:an . 
 
F10: Kv Våren  
Nuvarande markanvändning: 
Plan naturmark. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 30 småhus efter 2025 Tillfart sker från Söderbyvägen.  Stor del av 
nuvarande  parkmark lekområde  bl a pulkabacke, ska bevaras. 
 
F11: Cirkulationsplats Säbyvägen/Salemsvägen/Skyttorpsvägen 
 
Föreslagen markanvändning: 
Plats för ny cirkulationsplats skall utredas. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Bornsjöns vattenskyddsområde (dagvatten måste omhändertas/avledas) 
 
F20: Ny grundskola  ( Fågelsången) 
Nuvarande markanvändning: 
Plan naturmark.  
 
Föreslagen markanvändning: 
Ny grundskola byggs 2018-2020 med ny idrottshall jämförbar med Skogsängshallen. Infart 
sker från Säbytorgsvägen med nya cirkulationsplats via ny väg norr om Rönningeborg. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
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MKN Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten), skredrisk och lågpunkt i nordöstra 
delen.  
 
F22: Cirkulationsplats Säbytorgsvägen/Fågelsången (ny grundskola) 
 
Föreslagen markanvändning: 
Plats för ny cirkulationsplats.Tillfart även till nya Salems centrum. 

Utredningsområde 
 
U1: Gräsyta vid Säbyborg 
Nuvarande markanvändning: 
Plan gräsyta (parkmark). 
 
Föreslagen markanvändning: 
 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Uttran (omhändertagande av dagvatten), transporter av miljöfarligt gods till ishallen och 
buller från Säbytorgsvägen. 
 
 

Bevarandeområden Natur 
BN13: Garnudden 
Nuvarande markanvändning 
Området är ett kuperat naturområde mellan sjön Uttran och järnvägen med strandpromenad, 
motionsspår, utegym och badplats. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Området ägs av kommunen och avsattes 2012 till 
naturreservat. 

5.2 Rönninge 
Utbyggnaden i kommundelen Rönninge påbörjades i slutet av 1800-talet kring Rönninge 
station med villor nära stationen och sommarhus för förmögna stockholmare utmed Uttrans 
och Flatens stränder. Samhället byggdes sedan successivt ut och många fritidshus har 
förvandlas till permanentbebodda hus. 
 
Kommunfullmäktige antog i april 1990 en fördjupad översiktsplan för södra Rönninge 
inklusive Rönninge Centrum. Planläggning och utbyggnad av kommunalt VA och gator har i 
princip följt denna översiktsplan. Tidplanen för utbyggnaden har dock förskjutits flera gånger.  
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I Översiktsplan 2015 som antogs 2006 föreslogs att Rönninge Centrum skulle byggas ut 
med bostäder och service. Ett nytt bostadsområde, Södra Hallsta, skulle tillkomma strax norr 
om Rönninge Centrum med en ny tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönninge 
centrum. 
 
Sydvästra Rönninge indelades i delområden (detaljplaner) och skulle byggas ut etappvis 
efter vissa övergripande riktlinjer. En ny busslinje föreslogs inrättas i södra Rönninge med 
alternativa dragningar. Den nya busslinjen tillkom 2006 och följer befintliga vägar. 
 

Förändringsområden 
 
F12: Södra Hallsta 
Nuvarande markanvändning: 
Den norra delen består av skogsbevuxen kuperad naturmark. Den södra delen består av ett 
områden på östra sidan av Salemsvägen med kuperad naturmark. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Södra Hallsta föreslås byggas ut med totalt ca 200 bostäder 2020-2025 varav 30 småhus i 
norra delen. Tillfart till området sker från ny tvärled mellan Salemsvägen och 
Rönningevägen. En ny cirkulationsplats vid tvärledens anslutning till Salemsvägen skall 
utredas. 
 
I arbetet med detaljplan bör undersökas möjligheterna att skapa utrymme för fordon för 
bilpooler (i samarbete med byggare), laddningsstolpar för elbilar och cykelparkering.  
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Buller från Salemsvägen  
 
F13: Kv Sandbäck 
Nuvarande markanvändning: 
Kuperad naturmark och befintlig bebyggelse. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 25 småhus efter 2020. Tillfart sker från Sandbäcksvägen och 
Sannadalsvägen. Minsta tomtstorlek vid avstyckning skall vara 1 200 kvm. 
 
I arbetet med detaljplan bör möjligheterna tas tillvara att allmänheten får passage genom 
området utmed sjön Uttran. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm:  
Strandskydd och MKN Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten). 
 
F14: Rönninge Kungsgård  
Nuvarande markanvändning: 
Plan naturmark. 
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Föreslagen markanvändning: 
Hela o O mrådet  planeras förtätas  bygg a s ut  med  ett 50-tal permanentbebodda bostäder 
(småhus och flerfamiljsvillor) från 2022. Detaljplanering för området har startat.  12 
gruppbyggda småhus (parhus) och 20 friliggande småhus 2020–2022 . Tillfart sker från 
Rönninge gårds väg. Området utmed Flaten reserveras för strandpromenad  med grusad 
gångväg . Minsta tomtstorlek vid avstyckning skall vara 1 200 kvm. 
 
I arbetet med detaljplan skall utredas om befintlig industritomt Dånviksvägen/Fruängsvägen 
inom planområdet kan användas för bostäder eller annan verksamhet. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Strandskydd, MKN (ekologisk status strandområde sjön Flaten), markföroreningar 
(industritomt Dånviksvägen/Fruängsvägen) och kulturhistoriska byggnader i Rönninge 
Kungsgård (Kulturhistorisk bebyggelseinventering inför detaljplan, 2017:08, Stockholms 
Läns Museum). 
 
F15: Södra Ekdalen 
Nuvarande markanvändning: 
Området består av permanentbebodda fastigheter, fritidshus och obebyggda tomter. 
Kommunala gator och VA har ännu inte byggts ut i området. Södra delen består 
huvudsakligen av sluttande naturmark mot Uttran. 
 
Området föreslås byggas ut (förtätas) med ca 50 permanentbebodda småhus efter 2023. 
Minsta tomtstorlek vid avstyckning skall vara 1 200 kvm. All bebyggelse ansluts till det 
kommunala avloppsnätet. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten), strandskydd, fornlämningar och 
skredrisk (södra delen). 
 
F16: Gråstena 
Nuvarande markanvändning: 
Området består av permanentbebodda fastigheter, fritidshus och obebyggda tomter. 
Kommunalt VA har ej byggts ut i området. 
 
Föreslagen markanvändning : 
Området föreslås byggas ut (förtätas) med ca 30 permanentbebodda småhus efter 2025. 
Minsta tomtstorlek vid avstyckning skall vara 1 500 kvm. All bebyggelse ansluts till det 
kommunala avloppsnätet. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Flaten - Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten). 
 
F17: Sjöudden/Mårdnäs 
Nuvarande markanvändning: 
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Området utmed sjön Dånviken består av permanentbebodda fastigheter, fritidshus och 
obebyggda tomter. Kommunala gator och VA har inte byggts ut i området. Övriga delar av 
området består av skogsbevuxen naturmark i sluttande terräng. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området föreslås byggas ut efter 2025 med ca 50 permanentbebodda småhus. Kommunala 
vägar och VA byggs i samband med att detaljplaner färdigställts. 
 
En förstudie skall göras innan detaljplanearbetet startar  2025  för att klarlägga planområde, 
möjlig etappindelning, översiktlig väg- och VA-dragning, gång- och cykelväg till Glasberga i 
Södertälje kommun, minsta tomtstorlek samt översiktlig kostnadskalkyl. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Dånviken (lokalt omhändertagande av dagvatten), områdesbestämmelser och 
strandskydd. 
 
F18: Gångstig runt Flaten 
Nuvarande markanvändning: 
En gångstig finns utbyggt i norra delen mellan Irisdalsvägen och Herrängsparken.  
 
Föreslagen markanvändning: 
Under planperioden byggs grusad gångstigen successivt ut i samband med 
detaljplaneläggning och/eller försäljning av mark. Marken berörs delvis av strandskydd. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN (ekologisk status strandområde sjön Flaten) och strandskydd. 
 
F19 : Idrottsanläggning Bintebo 
Nuvarande markanvändning: 
Plan naturmark med dåliga grundförhållanden. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området reserveras för möjlig framtida idrottsanläggning. Tillfart sker från Garnuddsvägen. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Markförhållande, MKN Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten) och strandskydd. 

Bevarandeområde Trafik 
BT1: Stambanan 
Nuvarande markanvändning 
Västra stambanan med skyddszoner är av riksintresse för järnvägen. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Detaljplaner och bygglov skall utformas så att 
riksintresset ej hotas. 
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Bevarandeområden Natur 

BN15: Källdalen/Ekdalen 

Nuvarande markanvändning: 
Skogsmark med inslag av lövträd. Ängsmark med värdefull trädmiljö (ek och alkärr) i östra 
delen. Rikt fågel- och djurliv i området med flera rödlistade växtarter. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Källdalen är ett bevarat skogs- och hagmarksområde 
i Rönninge. I området skall utrymme reserveras för gång- och cykelväg från 
Sandbäcksvägens förlängning (i Solliden) till Uttringe Gårds väg och med gång- och 
cykelväg från Uttringevägen via Hagsätersvägen till Rosenlundsskolan. 

Bevarandeområden Kultur 
 
BK12: Rönninge Kungsgård  
Nuvarande markanvändning: 
Gården består av två mangårdsbyggnader med flyglar. Till gården hör även andra 
byggnader som varit stall och vagnslider. Rönninge Kungsgård är idag en 
konferensanläggning med möjligheter till övernattning. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Närmiljön med Rönninge Kungsgård med spår av 
odlingsmark belyser en viktig del av Salems historia. Mindre kompletteringsåtgärder, 
tillbyggnader eller dylikt av befintlig bebyggelse anpassad till den kulturhistoriska miljön kan 
accepteras. Rönninge Kungsgård ingår i programområdet för Rönninge Kungsgårds- 
området.  
 
BK13: Uttringe Gård 
Nuvarande byggnad uppfördes 1898 med Ladviks Gård som förebild. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Även Uttringe gård med trädgård belyser en viktig del 
av kommunens historia. Mindre kompletteringsåtgärder, tillbyggnader eller dylikt av befintlig 
bebyggelse anpassad till den kulturhistoriska miljön kan accepteras. Uttringe gård ingår i 
programområdet för södra Ekdalen. 
 

5.3 Hallsta/Ersboda 
Nuvarande markanvändning 
Hallsta- och Ersbodaområdet är ett varierat skogsområde beläget mellan norra Rönninge 
och E4/E20. Området har mycket höga värden som närströvområde för boende i Salem och 
Rönninge. Centralt i området ligger en skjutbana och ett elljusspår. Dessutom finns några 
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mindre vägar som är avstängda för biltrafik och ett flertal strövstigar. Området är flitigt använt 
för undervisning och friluftsverksamhet. Med sin variation av naturtyper utgör området en 
viktig pedagogisk resurs. Närheten till motorvägen sänker dock  områdets  rekreaktionsvärdet. 
Samtidigt fungerar skogen även som en grön buffert mellan trafik och bebyggelse. Områdets 
storlek möjliggör ett förhållandevis rikt djurliv även söder om motorvägen. Kulberget är 
värdefullt dels ur naturvårdssynpunkt genom den artrika floran och dels som kulturmiljö. 
Gränsen för Bornsjöns vattenskyddsområde går nästan mitt genom området i öst-västlig 
riktning. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Nuvarande markanvändning bör fortgå. Skogsskötseln ska ske med särskilda hänsyn till 
friluftslivets och undervisningens intressen. Den nuvarande  skjut verksamheten bör kunna 
fortgå inom nuvarande område, men verksamheten bör inte expandera så att det inkräktar 
på det rörliga friluftslivet. 
 

Bevarandeområden Natur 
BN14: Ersboda 
Nuvarande markanvändning: 
Det kulturhistoriskt värdefulla torpet Ersboda, ligger vackert i kulturlandskapet. Runt torpet 
finns öppen mark. Salems kommun har 2014 inköpt området från Stockholms stad för att 
skapa möjligheter till olika friluftsaktiviteter i västra Rönninge. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Ersboda gård bör bevaras och rustas upp. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma förutom några 
enstaka byggnader för framtida verksamheter som till exempel 4H-gård. Ett förslag till 
kommunalt naturreservat har tagits fram. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Norr om det tilltänkta reservatet finns en deponi. Arbetet med att åtgärda denna planeras 
starta 2018. 
 

Utredningsområden 
U2: Mellersta Hallsta 
Nuvarande markanvändning: 
Marken består till största delen av en dalgång med relativt dåliga grundförhållanden. Dalen 
består av flack naturmark med fuktlövskog omgärdat av branta skogsbevuxna bergssidor. 
Marken ägs av Stockholm Vatten som köpt den av Stockholms stad i syfte att skydda 
Bornsjöns avrinningsområde. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Nuvarande markanvändning fortsätter under planperioden. Området föreslås avsättas som 
framtida reservområde för bostadsbyggande efter 2030. Dagvatten måste tas om hand och 
renas eftersom området ligger inom Bornsjöns avrinningsområde. 
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Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Bornsjöns vattenskyddsområde, MKN Mälaren (lokalt omhändertagande av dagvatten), 
biotopskyddad skogsmark, buller och skyddsavstånd från befintlig skjutbana, lågpunkt vatten 
och buller från E4:an. 
 

5.4 Söderby 
Inom kommundelen Söderby har det skett stora förändringar sedan början av 1990-talet. 
Först byggdes Söderby Gärde, kv Mosshagen, ut med 360 bostäder i flerbostadshus ochn 
radhus/kedjehus under 1990-talet. Mellan 2004 och 2016 byggdes Söderby Park ut med 
totalt 450 bostäder. Till Söderby Park finns även en ny tillfart västerifrån. Under 2014 tillkom 
kv Trädgårdsmästaren med ca 70 bostäder. Hösten 2017 invigdes Salem park Företagsby 
med nya lokaler utmed Söderby Gårds väg. Mölle dagvattendamm i södra delen   som tar 
hand om dagvatten från stora delar av kommundelen Salem färdigställdes under 2015. 
 
Utbyggnaden från 2006 i Söderbyområdet har skett enligt riktlinjer från nuvarande 
Översiktsplan 2015. 

Förändringsområden 
F6: Del av Salem 5:3 (Söderby Gärde II) 
Nuvarande markanvändning: 
Plan skogsbevuxen naturmark. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området föreslås byggas ut med 140 lägenheter och 20 småhus 2020-2025.  Bebyggelsen 
skall skall i möjligaste mån anpassas visuellt till den riksintressanta bebyggelsen i Söderby 
Park. I arbetet med detaljplan skall möjligheterna undersökas att bygga en gångförbindelse 
över järnvägen. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Markförhållande, MKN Uttran (lokalt omhändertagande av dagvatten), buller från järnvägen, 
risk urspårning järnvägen, transporter av miljöfarligt avfall järnvägen, planer på utbyggnad 
bostäder i Uttrans grustag (Botkyrka kommun) och riksintresse för kulturminnesvården 
(Söderby sjukhus). 
 

F9: Trekanten (del av Salem 5:3) 
Nuvarande markanvändning: 
Kuperad skogsbevuxen naturmark. 
 
Föreslagen markanvändning : 
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Området byggs ut med ca 40 lägenheter 2020-2025.  Bebyggelsen skall i möjligaste mån 
anpassas visuellt till den riksintressanta bebyggelsen i Söderby Park. Tillfart sker från 
Söderby Gårds väg. 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
Riksintresse för kulturmiljövård (Söderby Park), MKN Uttran (lokalt omhändertagande av 
dagvatten) och buller från Söderby Gårds väg. 

 

Bevarandeområden Kultur 
BK14: Söderby sjukhus 
Nuvarande markanvändning: 
Området är av riksintresse för kulturminnesvården och de viktigaste byggnaderna för 
kulturmiljövården och sanatoriemiljön bör bevaras exteriört. Huvudbyggnad, liggveranda (ny 
byggnad) och andra byggnader av betydelse har redan byggts ut. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Detaljplaner och bygglov skall utformas så att 
riksintresset ej hotas. 
 
BK15: Nedre Söderby 
Nuvarande markanvändning: 
Området ligger på en höjd sydost om Bornsjön och omfattar delar av den brukningsareal 
som gården Nedre Söderby historiskt haft. Idag används gården som cafe och 
utställningslokal. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Området ägs av kommunen och avsattes 2013 till 
kulturreservat.  
 

5.5 Salems glesbygd 
Nuvarande markanvändning 
Salems landsbygdsdel karakteriseras av det för Södertörn så typiska småbrutna 
sprickdalslandskapet. En stor sprickdal går tvärs igenom norra Salem från Söderby upp mot 
Lideby/Ladvik. Jordbruket är och har varit huvudnäringen och nästan all mark i den stora 
dalgången är uppodlad. Bebyggelsen är koncentrerad till mindre höjder och kullar samt till 
övergången mellan den odlade marken och skogen. 
 
Landskapet karaktäriseras av öppna åkrar och fält omväxlande med skogspartier och 
bergsklackar. Kulturlandskapet bär till största delen prägel av 1800-talets markanvändning. 
Men rester av ett äldre och mer småskaligt kulturlandskap finns på flera platser. 
Bebyggelsen domineras av herrgårdsmiljöerna. Bevarade bybildningar finns på vissa håll, 
liksom flera torp. Bornsjöbygden har behållit en orörd prägel av ett äldre kulturlandskap. 
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Frånvaron av modern bebyggelse förstärker detta intryck. Delar av området har förklarats 
som riks-intresse för kulturminnesvården och naturvården. 
 
Föreslagen markanvändning (allmän rekommendation) 
Inom kulturlandskapet är det ett stort allmänt intresse att jordbruket fortsätter och att 
landskapet hålls öppet. Gårdsbebyggelse, stora träd och alléer bör bevaras och inte 
förvanskas. Grustäkter och skogsplanteringar bör ej tillkomma. 
 
Ny bebyggelse utanför befintliga byggnadsgrupperingar bör inte tillkomma inom föreslagna 
bevarandeområden. Nya hus ska anpassas till den kultur- och naturhistoriska miljön vad 
gäller läge och form. Vid tillkomst av ny bebyggelse inom bevarandeområden bör en 
lämplighetsprövning göras, som klarar ut var den nya bebyggelsen bäst lokaliseras med 
hänsyn till miljön. Områdesbestämmelser, som innebär utökad bygglovsplikt bör införas så 
att bygglov krävs för tillbyggnader, väsentlig förändring av byggnadernas yttre utseende och 
nya ekonomibyggnader. 

Förändringsområden 
F21: Högantorp (Del av Högantorp 3:8) 
Nuvarande markanvändning: 
Sluttande skogsbevuxen naturmark. 
 
Föreslagen markanvändning: 
Området föreslås byggas ut med 177 småhus i Salems kommun och 54 i Södertälje 
kommun 2025-2030. Innan arbetet med detaljplan startar skall utredning göras om hur 
behovet av platser i förskola och skola skall tillgodoses. I arbetet med detaljplan görs en 
lämplighetsbedömning av hur stor del av området som berörs av utbyggnadsplanerna. 
 
I arbetet med detaljplan bör undersökas möjligheterna att skapa utrymme för fordon för 
bilpooler (i samarbete med byggare), laddningsstolpar för elbilar och cykelparkering . 
 
Miljökonsekvenser, restriktioner mm: 
MKN Mälaren (lokalt omhändertagande av dagvatten), Bornsjöns vattenskyddsområde, 
riksintresse rörligt friluftsliv, biotopskyddad trädallé, riksintresse för försvarsmakten 
(influensområde för del i Södertälje kommun), den regionala gröna  “Bornsjökilen”   (se kapitel 
6.4 Konsekvensbeskrivning Klimat och Miljö)  och huvudmannaskap av Högantorpsvägen. 
 
Trafikverkets ändrade hållning om att lämna ifrån sig väghållaransvaret innebär att det råder 
stor osäkerhet om projektet kan genomföras. 
 

Bevarandeområden Kultur 
BK1: Högantorp med Högantorp kvarn inklusive Vitsand 
Nuvarande markanvändning 
Högantorps gård är en karakteristisk herrgårdsanläggning, både för Salem och för regionen. 
Under 1800-talets senare del utvecklades det forna säteriet till ett rationaliserat storjordbruk 
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och det omgivande kulturlandskapet präglas i hög grad av detta. Mangården med flyglar, till 
vilken en lång allé leder, ligger på en höjd och bildar en enhetlig bebyggelsegrupp. I 
närheten ligger de kvarvarande ekonomibyggnaderna och lite längre bort finns 
lantarbetarbostäder. Efter år 1990 har endast områdesbestämmelser för Högantorp 
upprättats i kommunen. Den tidigare översiktsplanen rekommenderade att områdes- 
bestämmelser skulle upprättas för ett antal områden och i första hand för de kulturhistoriskt 
känsliga miljöerna, samt i vissa fall för att införa skyddsbestämmelser. Uppkomna 
bygglovsfrågor har gått att hantera på ett bra sätt ändå, men för vissa områden hade det 
varit önskvärt med lagakraftvunna områdesbestämmelser eller detaljplaner. 
 

 
Högantorp Kvarn 2013 
Foto:  Holger Ellgaard / Wikimedia 

 
Till Högantorp hör en äldre kvarn, som äger ett stort kulturhistoriskt värde då det är den enda 
kvarvarande representanten för en äldre näring i länet. Salems Hembygdsförening har under 
hösten 2017 ansökt hos länsstyrelsen om att få kvarnen byggnadsminnesförklarad. 
Högantorps miljö med kulturlandskap och bebyggelse speglar ett viktigt skede i Salems 
historia och kan berätta hur ett större säteri sett ut och fungerat. Salems kommun skall verka 
för att kvarnen bevaras. Högantorps kvarn ligger på mark som ägs av en privat 
fastighetsägare. 
 
Salems golfbana har anlagts enligt gällande områdesbestämmelser som innehåller 
skyddsbestämmelser för de kulturhistoriska byggnaderna och trädallén. 
 
Golfbanan är en 18 hålsbana (Salems golfbana), samt en mindre 9-hålsbana (Högantorps 
golfbana). Det befintliga fårhuset har byggts om på ett varsamt sätt till ett klubbhus och 
innehåller bland annat en restaurang. En ny garagebyggnad har tillkommit bakom 
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klubbhuset. Den har också anpassats på ett ur gestaltningssynpunkt bra sätt till omgivande 
bebyggelse. 
 
Området Vitsand har genomgått vissa förändringar under de senaste åren på grund av 
ägarskifte. Den förre ägaren har avstyckat ett antal fastigheter och sålt dem vidare till 
enskilda personer. Området har omvandlats till en mindre boplats för åretruntboende. Det är 
positivt att området har röjts upp och fått ett ljusare och öppnare utseende, men negativt att 
området inte är lika tillgängligt som tidigare för friluftslivet. Här råder utvidgat strandskydd 
med 300 m på land och 100 m i vattnet. Positivt planbesked har givits för två nya byggrätter 
för friliggande villor ca 300 meter från stranden.  
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning med golfbana, jordbruk och skogsbruk bör fortsätta. Det är 
också önskvärt med fortsatt jordbruksdrift. Skogsbruksåtgärder bör undvikas på höjdområdet 
i den norra delen och vid bäckravinen för att bevara de intressanta  geologiska bildningar, 
speciella naturtyper och ovanliga växtarter som finns i detta område.  
 
Nya hus för jordbrukets behov kan tillkomma, men bör då till läge, form och utförande 
anpassas till den befintliga bebyggelsen. Något enstaka bostadshus kan tillkomma i 
anslutning till befintligt hus nordväst om gården. Nya hus bör till läge, form och utformning 
anpassas till den befintliga bebyggelsen. Allén fram till Högantorps gård ska bevaras. 
 
Någon ny bebyggelse bör inte tillkomma vid Vitsand. Detaljplan bör upprättas för Vitsand för 
att reglera befintlig bebyggelse och begränsa utbyggnaden samt att säkerställa 
tillgängligheten till strandområdet. 
 
För skogsbruket bör samråd ske mellan markägaren, skogsvårdsstyrelsen och kommunen. 
 
BK2: Bockholmssättra 
Nuvarande markanvändning 
Bockholmssättra speglar en viktig del i Salems tidiga industrihistoria. Tegelbruket var det 
största i socknen och de kvarvarande lämningarna vittnar fortfarande om dess omfattning. 
Bockholmssättra är det bästa exemplet på denna både för Salem och Mälardalen i stort så 
karakteristiska näring. Som helhet har bebyggelsen ett stort miljömässigt värde. 
Herrgårdsmiljön är typisk både för regionen och för norra Salem. På ett tydligt sätt speglas 
också brukets sociala hierarki i bebyggelsens utformning och placering. Det isolerade läget, 
utnyttjandet av traditionella bebyggelselägen, samt det öppna odlingslandskapet gör att 
Bockholmssättra i stort behållit en äldre prägel. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BK3: Lideby/Lundby 
Nuvarande markanvändning 
Lideby och Lundby ligger i ett fornlämningsrikt område som antyder en bebyggelse- 
kontinuitet från åtminstone äldre järnålder. 
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Den unika allmogebyggnaden vid Lundby har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och 
klassad som byggnadsminne enligt kulturmiljölagens 3 kapitel. Det finns endast ett fåtal 
liknande objekt finns kvar i Stockholmsområdet. 
 
Lideby folkskola från 1913 speglar en viktig del av Salems utbildningsväsende och är en god 
representant för en folkskola från denna tid. Både byggnaderna vid Lundby och folkskolan 
ligger väl synliga i det öppna landskapet och visar tydligt hur bebyggelsen placerades i 
utkanten av den odlingsbara marken. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BK4: Vällinge 
Nuvarande markanvändning 
Vällinge är den största av Salems herrgårdar. Redan på medeltiden uppstod en omfattande 
kvarndrift. Under 1600-talet startades ett mässingsbruk och när detta lades ner vid 
1700-talets början inrättades flera nya verksamheter, däribland ett manufakturverk. Ett 
tegelbruk har också funnits. Spår av dessa verksamheter finns ännu kvar. Den enda 
kvarvarande byggnaden från brukstiden är kapellet, som invigdes 1679. Huvudbyggnaden 
med omgivande paviljonger i gustaviansk stil är uppförd omkring 1770. Liksom brukskapellet 
håller huvudbyggnaden en hög klass. Den äldre bebyggelsen är överlag av stort 
kulturhistoriskt intresse. Hit räknas också de kvarvarande torpen Ängsstugan, Verandan och 
Fiskartorpet. Vällinge disponeras sedan 1943 av Hemvärnet. 
 
Kulturlandskapet speglar i första hand 1800-talets markanvändning och är viktigt för att 
förstå Vällinges utveckling efter brukstiden. Även vägnätet, som återfinns i det äldsta 
kartmaterialet från 1700-talet men vars sträckning troligen är äldre, är av stort miljömässigt 
och kulturhistoriskt värde. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BK5: Ladvik 
Nuvarande markanvändning 
Ladvik är ett bra exempel på ett för trakten typiskt säteri. Mangårdsbyggnaden med flyglar 
bildar en enhetlig bebyggelsegrupp på en höjd vid sidan av vägen, medan 
ekonomibyggnader och lantarbetarbostäder ligger en bit ifrån denna. Denna gruppering av 
bebyggelsen är karakteristisk för Salems säterier. Till Ladvik hör också några äldre 
lantarbetarbostäder som ligger på ett impediment öster om mangårdsbyggnaden. Den äldsta 
är byggd 1900 och de båda övriga är från 1930 och 1947. Vart och ett av husen är utmärkta 
representanter på de tre förekommande typerna av lantarbetarbostäder i norra Salem. Här 
finns även en ovanlig fornlämningstyp i form av en hällristning från bronsåldern invid den 
gamla skolan. Sammantaget är Ladvik av stor betydelse för helhetsmiljön i Bornsjöbygden. 
 
Föreslagen markanvändning 
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Jord- och skogsbruk ska bedrivas så att värdefull naturmiljö bevaras. Ingen värdefull 
naturmark bör tas i anspråk av ny verksamhet. Byggnader och fornlämningar ska skötas så 
att de kulturhistoriska värdena bevaras. 
 
BK6: Talby 
Nuvarande markanvändning 
Talby är jämte Söderby, Salems bäst bevarade bybildning med en lång kontinuitet i 
bebyggelsen, från åtminstone yngre järnåldern. Bebyggelsen håller som helhet inte samma 
höga klass som den vid Söderby, men de äldre byggnaderna vid Nedergården är av stort 
miljöintresse, medan Mellangården, med sin för Salem unika arkitektur, har ett högt 
kulturvärde. Det äldre kulturlandskapet vid Talby är välbevarat och dess utveckling kan lätt 
förstås. Som helhet har miljön ett högt upplevelsevärde. Kulturlandskapet i Talby är av stort 
intresse. Genom att ett äldre kartmaterial av hög klass finns bevarat kan man i detalj följa 
byns utveckling sedan 1600-talets slut. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BK7: Bergaholm 
Nuvarande markanvändning 
Bergaholm är ett av de tidigast befolkade områdena i Salem och är en mycket viktig del i 
fornlämningsmiljön kring Bornsjön. På ägorna ligger flera intressanta fornlämningar. Inte 
minst har det stora gravfältet vid Bergaholm ett mycket högt värde både ur vetenskaplig och 
pedagogisk synpunkt. Även för en lekman är det här lätt att urskilja de varierande 
stensättningarna från äldre järnålder från den yngre järnålderns mer stereotypa höggravfält. 
Mangårdsbyggnaden med flyglar är ett fint exempel på en enkel men ambitiös träarkitektur 
och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Flera ekonomibyggnader är också av intresse. 
Liksom lant-arbetarbostäderna är de viktiga för att förstå hur gården fungerat. Viktigt för 
förståelsen och upplevelsen av miljön är också det omgivande öppna odlingslandskapet, 
som till största del präglas av 1800-talets markanvändning. Stockholm Vatten har utarbetat 
ett förslag till vandringsled i området kring Bergaholm. Syftet är att ge upplevelser av och 
kunskaper om kulturlandskapet. I anslutning till gravfälten ligger Sofiaberget som är 
värdefullt ur naturvårdssynpunkt genom den öppna hagmarkskaraktären och förekomsten av 
stora ekar och ängsflora. Området är ekologiskt särskilt känsligt enligt miljöbalken. 
Vandringsleder och skyltning underhålls ej av markägaren och har på senare år förfallit. 
 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Området hävdas genom betning eller röjning. 
Gravfältet prioriteras för vård.  
 
BK8: Skårby 
Nuvarande markanvändning 
Skårby har en lång bebyggelsekontinuitet från bronsåldern och fram till våra dagar. På 
ägorna ligger det stora bronsåldersröset, ett av Salems förnämsta fornminnen. I närheten av 
röset finns intressanta fornlämningsmiljöer, som utgör en viktig del av Bornsjökomplexet. Av 
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den kvarvarande bebyggelsen är flygelbyggnaden och spannmålsboden av stort 
kulturhistoriskt värde. De är båda av mycket hög klass och har bevarat ett ursprungligt 
utseende. Kulturlandskapet vid gården bevarar fortfarande drag från 1700-talet och bidrar 
tillsammans med kvarvarande byggnader och lämningar efter tidigare existerande 
bebyggelse till att skapa en föreställning om hur säteriet sett ut och fungerat. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Gravfältet prioriteras för vård. 
 
BK9: Hallinge 
Nuvarande markanvändning 
Hallinge är genom sina bronsålderslämningar av stort arkeologiskt intresse och utgör en 
viktig del i Bornsjökomplexet. Hällristningar är jämte ritningar vid Ladvik och Slagsta i 
Botkyrka unik för trakten. 
 
Bebyggelsens läge och gruppering är av äldre karaktär och två av byggnaderna, en parloge 
och en smedja/snickarstuga, har ett högt kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen i övrigt håller 
individuellt inte samma höga klass, men är av betydelse för helhetsmiljön. Kulturlandskapet 
präglas i första hand av senare tiders stordrift. En rest av en äldre markanvändning är 
fägatan mot utmarken, som illustrerar skogens gamla betydelse som betesmark för djuren. 
Torpet Eriksberg är en typisk representant för denna byggnadskategori, både när det gäller 
läge och utformning. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BK10: Fågelsta 
Nuvarande markanvändning 
Fågelsta har en lång bebyggelsekontinuitet som lätt kan avläsas i fornlämningar och 
bebyggelse. De äldsta byggnaderna, två flyglar, härstammar från 1700-talet men den 
nuvarande bebyggelsen speglar i första hand 1800-talets utveckling och det tidiga 
1900-talet, men visar även 1800-talets utveckling mot ett rationellare jordbruk. Miljön med 
bebyggelse och kulturlandskap är som helhet en god representant för det säterilandskap 
som präglat Salem. Sedan 1700-talets slut har Männö hört till Fågelsta. På Männö finns en 
fornborg av stort intresse.  
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BK 11: Salems kyrka 
Nuvarande markanvändning 
Kyrkan är från 1100-talet och bildar tillsammans med kyrkvaktmästarbostaden och före detta 
skolbyggnaden en fin bebyggelsemiljö med ett känsligt läge i kulturlandskapet. Den är vida 
synlig och utgör ett riktmärke för alla som passerar Salem via motorvägen eller 
Bergaholmsvägen. Salems medeltidskyrka bevarar, trots senare tillbyggnader, i stort sin 
medeltida karaktär och speglar en viktig del i socknens historia. Kyrkskolan är Salems äldsta 
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bevarade skolbyggnad med en bibehållen äldre karaktär, trots att den senare kompletterats 
med flyglar. Här finns också en mindre kyrkogård. Sydväst om kyrkan låg tidigare kyrkbyn, 
en avsöndring från Säby. Så sent som 1763 finns byn utsatt på en karta 
och bestod av ett tiotal byggnader. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 

Bevarandeområden Natur  
BN1: Bornhuvud 
Nuvarande markanvändning 
 

 
 
Utsiktsberg med rikt varierad barr- och lövskog med rik mossa och lavflora. Bornhuvud är 
den bergsklack som utgör kommunens västra utpost mot Mälaren. Högsta punkten mäter 50 
m ö h och utsikten är vidsträckt över Södra Björkfjärden. Naturen är oländig och mycket 
omväxlande. Syd-sluttningen är mycket brant och nedanför bergväggarna domineras skogen 
av ek och lind. I svallgruset öster om Bornhuvud finns en naturlig källa. Med avseende på 
biologisk mångfald är området mycket värdefullt. Variationen av biotoper har gett området en 
mycket rik flora och fauna. Bland mossor, lavar och svampar har man funnit ett tiotal 
rödlistade arter, vilket är unikt i kommunen. För friluftslivet är berget ett spännande 
utflyktsmål med härlig utsikt högst upp. 
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Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN2: Jungfrulund  
Nuvarande markanvändning 
Marken nyttjas bland annat som jaktmarker för fastigheten Bockholmssättra 1:2. Utvidgat 
strandskydd med 300 m på land och 100 m i vattnet råder här på grund av unik natur och 
växtlighet, samt djurliv. Några mindre byggnader som tidigare använts som fritidshus ligger 
inom områdets norra del ner mot vattnet. Husen har eftersatt underhåll. 
 
Föreslagen markanvändning 
N uvarande markanvändning fortsätter. Det är ett vackert naturområde som har vattenkontakt 
och är värdefullt för det rörliga friluftslivet. Skogsbruksåtgärder bör undvikas på de högre 
belägna partierna. Någon ny bebyggelse förutom komplettering av befintlig bebyggelse bör 
inte tillkomma.  
 
BN3: Korpberget med Lindängen 
Nuvarande markanvändning 
Lindängen som hör ihop med Korpberget i Södertälje kommun, har stora värden ur 
naturvårds- och friluftssynpunkt och har bedömts vara av riksintresse för naturvården och 
ingår i EU-nätverk av naturområden Natura 2000. Korpberget är avsatt som naturreservat 
från och med januari 1997. Områdets värden består främst av att det hyser ovanliga 
naturtyper (ädellövskog och sydväxtsberg) och sällsynta växtarter, vilket också medför att 
det är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt. Söderläget, den kalkhaltiga jorden och 
kontinuiteten i markanvändningen är viktiga faktorer som gynnar den speciella floran. 
Murgrönan har här en av sina sällsynta refuger. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning bör fortsätta. Skogsbruk bör bedrivas under stort 
hänsynstagande till kulturminnes- och naturvårdens intressen så att områdets varierande 
natur bibehålles. Inga nya byggnader bör tillkomma. Lindängen bevaras som ett så kallat 
tätortsnära grönområde.  
 
BN4: Acksjön 
Nuvarande markanvändning 
Acksjön är värdefull ur naturvårdssynpunkt genom sin egenskap av fågelsjö. Den omgivande 
Acksjömossen är av stort geovetenskapligt intresse. Området har, genom sin avskildhet, 
även ett värde för friluftslivet. Området, som är ekologiskt särskilt känsligt, bedöms ha ett 
mycket högt naturvärde i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Området ingår i Bornsjöns 
naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN5: Ryggberget 
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Nuvarande markanvändning 
Ryggberget har skog av betydelse för landskapsbilden och höga värden ur 
naturvårdssynpunkt genom förekomsten av ett rikt fågelliv samt mindre vanliga växtarter. 
Ryggberget ingår i Bornsjöns naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN:6 Hamnberget 
Nuvarande markanvändning 
Hamnberget har höga värden ur naturvårdssynpunkt genom förekomsten av ett rikt fågelliv 
och mindre vanliga växtarter. Området, som är ekologiskt särskilt känsligt enligt miljöbalken, 
har också betydelse för landskapsbilden, samt som skydd för djurlivet. Området ingår i 
Bornsjöns naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN7: Duvdal och Talby 
Nuvarande markanvändning 
Duvdal och Talby har, genom sin egenskap av småvatten, stor betydelse ur 
naturvårdssynpunkt för fågel- och övrigt djurliv och är ekologiskt särskilt känsligt genom 
funktionen som reproduktionsplats för sällsynt groddjursart. Dammarna ingår i Bornsjöns 
naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN8: Bornsjön 
Nuvarande markanvändning 
Bornsjön och dess natursköna omgivningar är, genom sin storlek och närhet till storstaden, 
ett unikt exempel på ett oexploaterat sörmländskt kulturlandskap. Området bedöms vara av 
riksintresse ur naturvårdssynpunkt. Bornsjön ingår i EU:s nätverk av naturområden Natura 
2000 för dess vattenkvalitet och fågelliv. Bornsjön med omgivningar ingår i Bornsjöns 
naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde. 
 
Bornsjön har, genom sin höga vattenkvalitet, mycket stor betydelse som reservvattentäkt för 
södra Stor-Stockholm. Sjön är dessutom en mycket värdefull fågelsjö med bland annat 
fiskgjuse och storlom. De närmaste omgivningarna är geologiskt, botaniskt och 
kulturhistoriskt mycket intressanta och hela området har ett mycket stort värde ur 
landskapsbildsynpunkt. 
 
Föreslagen markanvändning 
Kommunen skall i samverkan med markägaren Stockholms Vatten AB verka för att 
vattenkvaliteten höjs och att områdets värden för natur, kultur och friluftsliv bibehålls. 
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BN9: Dalkarlsäng 
Nuvarande markanvändning 
Dalkarlsäng är en anlagd våtmark eller damm, belägen i skogsområdet väster om Vällinge i 
norra Salem. Våtmarken har mycket högt värde för fågellivet. Området är också 
betydelsefullt för viltet och som reproduktionsplats för grodor. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN10: Sofiaberget vid Bergaholm 
Nuvarande markanvändning 
Sofiaberget ligger vid gamla Södertäljevägen, alldeles intill Bergaholms gård. De senaste 
årens betesdjur har varit ridhästar. Området har uppmärksammats i läns-styrelsens ängs- 
och hagmarksinventering och torde idag vara den bäst bibehållna naturbetesmarken i 
Salems kommun. Sofiaberget ingår i EU:s nätverk av naturområden, Natura 2000 för de 
fristående ekarnas skull. Området är beläget inom det stora Bergaholmsgravfältet med 
lämningar från bronsålder till yngre järnålder. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN11: Skårby och Skårbydammen 
Nuvarande markanvändning 
Kulturlandskapet vid Skårby har höga skönhetsvärden och är välbesökt för friluftsliv, inte 
minst med hjälp av den natur- och kulturstig som leder genom området och den 
lättillgängliga fågelsjön Skårbydammen. I sin helhet är området mycket värdefullt för 
naturvården, kulturmiljövården, pedagogisk verksamhet, samt för turismen och friluftslivet. 
Inom området finns ett flertal fornlämningar som vittnar om att det funnits bebyggelse ända 
från bronsålder och fram till våra dagar. Stockholm Vatten har inrättat en kultur- och naturstig 
som leder allmänheten genom området. På vissa ställen upplever man en pastoral idyll här. 
Hästar och får betar ängsmarken som är rik på örter, men betestrycket är för lågt för att 
hindra att det skall växa igen. 
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. 
 
BN12: Vällinge Lund 
Nuvarande markanvändning 
Hagmarken vid Vällinge är föreslaget till Natura 2000-område enligt habitat-direktivet, se sid 
21, för värdena knutna till de grova ekarna.  
 
Föreslagen markanvändning 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Området skall hävdas (hålles öppet) genom betning 
eller röjning. 
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Bevarandeområde Friluftsliv 
BF1: Mälaren med öar och stränder 
Nuvarande markanvändning 
Mälaren med öar och stränder bedöms vara av riks-intresse för det rörliga friluftslivet. 
Området ingår i östra Mälarens vattenskyddsområde. Mälaren utgör riksintresse för 
yrkesfiske. Farleden mellan Stockholm och Södertälje utgör riksintresse för sjötrafiken. 
 
Föreslagen markanvändning 
Mälarens stränder bevaras oexploaterad. Områdets prägel av omväxlande natur- och 
kulturlandskap av skärgårdsnatur bevaras genom fortsatt jord- och skogsbruk med 
naturhänsyn. Anordningar för turism och friluftsliv kompletteras och underhålls varsamt med 
hänsyn till områdets unika natur- och kulturmiljö. Inga verksamheter tillåts som motverkar 
riksintresset för yrkesfisket och sjöfarten. 

Bevarandeområden Teknisk försörjning 
BT2: Stamnät Elkraft 
Nuvarande markanvändning 
Svenska Kraftnät driver stamnätet (220 kV och 400 kV) i Salem som är av riksintresse. I 
förslag till stam- och regionnät, november 2005, föreslår Svenskt Kraftnät att befintliga 220 
kV och 70 kV ledningar i Salems grävs ned. 
 
Föreslagen markanvändning 
Ingen markanvändning tillåts som kan motverka riksintresse för stamnätet. 
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6. Konsekvensbeskrivning 

6.1 Bostäder och arbetsplatser 

 
 
Totalt beräknas  1 2   8 1 00 bostäder tillkomma under planperioden 201 8 5 –2030 eller 140 
bostäder per år varav 70 procent bostäder i flerfamiljshus.  Perioden 2018 till 2024 påbörjas 
tillkommer över 1 300 bostäder eller 180 bostäder per år.  Flera stora utbyggnadsområden 
planeras starta under denna period som Rönninge Centrum, Södra Hallsta, Rönninge Port, 
Vitsippan norra delen, Salems Centrum, Högantorp och Söderby Gärde. Perioden 
2025–2030 minskar bostadsbyggandet till ca 100 bostäder per år med i huvudsak nya 
småhusområden. Antalet förvärvsarbetande Salemsbor beräknas att öka de närmaste 15 
åren från ca 7 700 till 9  5 7 00   personer 2030. För att arbetsplatskvoten inte skall försämras 
(se kap. 4.3.6) skulle det beräkningsmässigt krävas att ytterligare ca 700   arbetsplatser 
tillskapades i Salem mellan 2015 och 2030. 
 
I huvudsak beräknas de nya arbetstillfällena tillkomma i centrala Salem och Rönninge 
Centrum inom privat service i samband med utbyggnaden av de bägge centrumområdena. 
Även antalet offentliga arbetstillfällena beräknas öka med utbyggnaden av äldreomsorg, 
skolor och förskolor. 
 
Under perioden 2017–2020 beräknas tillkomma ett 50-tal nya arbetsplatser utmed Söderby 
Gårds väg inom främst service, kontor och hantverk. 
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6.2 Befolkningsutveckling 
Med den planerade bostadsutbyggnaden enligt förslaget till översiktsplan fås följande 
befolkningsutveckling. 
 

 
 
Befolkningsprognos 201 8 7 –2030 
Den totala befolkningen beräknas öka från 16 6 6 1 5 vid årsskiftet 201 7 6 /201 8 7  till  19 800 20 
200  varav 500 personer i Högantorp 2030. Antalet förskolebarn 1–5 år ökar de närmaste 
åren med ca 3 0 5 0 barn till som mest ca 1  4 8 50 0 barn varav 100 i Högantorp år 2027/2028 
för att därefter minska under resten av programperioden.  Ökningen av förskolebarn sker 
både i kommundelen Salem och Rönninge i de områden som byggs ut. 
 
Skolbarn 6–15 år Salems kommun 
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Antalet skolbarn 6–15 år ökar successivt från 2 600 idag till 3  15 20 0 år 2030 varav 150 i 
förändringsområdet Högantorp för att därefter stagnera.  Ökningen sker i huvudsak i 
kommundelen Salem i samband med att den planerade utbyggnaden i centrala Salem 
startar. Trots planerad utbyggnad i centrala Rönninge och sydvästra Rönninge beräknas 
antalet skolbarn vara stabilt på omkring 900–1000 elever under hela programperioden i 
kommundelen Rönninge. 
 
En skola planeras i kommundelen Salem i Fågelsången med byggstart 2019. 
 
Antal äldre än 80 år 
Antalet äldre än 80 år kommer att fördubblas under den närmaste 15-årsperioden från 636 
äldre personer vid årsskiftet 2016/2017 till som mest 1 100 äldre personer år 2032. Därefter 
stagnerar antalet 80 år eller äldre på ca 1 100 personer. 
 
En ny byggnad för äldreboende (särskilt boende) med 54 platser bör tillkomma under 
perioden 2022–2025. 

6.3 Trafik och buller 
Utbyggnaden av bostäder enligt planförslaget samt ökad ökad trafik generellt i samhället 
medför att trafiken kommer att öka på på Salems vägar. På Söderby Gårds väg från från 
Tumba mot E4/E20 beräknas trafikflödena öka med över 50 procent. På Skyttorpsvägen 
förbi Salems centrum beräknas antalet fordon ibland överskrida 10 000 fordon per dygn. Om 
Botkyrkas utbyggnadsplaner i Uttran och Tumba skog förverkligas kan trafiken öka än mer. 
Även på Säbytorgsvägen, Säbyvägen och Salemsvägen ökar trafiken successivt. I 
kommundelen Rönninge kommer trafiken att öka med upp till 70 procent på Dånviksvägen 
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och Uttringevägen dock från en låg nivå. Ökad trafik på kommunens vägnät medför att 
bullernivåerna i bostadsområdena ökar i takt med ökningen av trafiken. Buller kommer att 
öka mest i de områden som idag är minst utsatta för buller. Beräkningar visar att 
bullerökningen på grund av trafikökningen kan vara 1–2 decibel på genomfartsvägar i 
kommundelen Salem (Söderby Gårds väg och Skyttorpsvägen) och upp till 4 decibel på 
områden som idag är mindre trafikerade (främst i kommundelen Rönninge). 

6.4 Klimat och miljö 
Halterna av NO2 och PM10 kommer att öka i Salem på grund av den ökade trafiken. Dock 
ligger värdena långt från de värden som inte får överskridas enligt miljökvalitetsnormen. 
Men enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler har verksamhetsutövare i kommunen 
ansvar att minska utsläppen så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 
 
I Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplan (se bilaga 2) föreslås ett antal åtgärder för ett 
hållbart resande: 

● Se över parkeringsnormen vid nybyggnad. 
● Kräv inrättande av bilpooler av byggföretag vid nybyggnation. 
● Bygg ut de regionala cykelstråken till grannkommunerna för arbetspendling. 
● Bygg ut infrastruktur för alternativa bränslen som el (laddstolpar för el) och biogas. 

 
Utbyggnad av bostäder kommer att ske genom förtätning i sydvästra Rönninge och genom 
att ytor i form av park- och skogsmark tas i anspråk i centrala Salem. Förutom södra delen 
av förtätningsområde F15 i södra Ekdalen berör inte föreslagna bostadsområden utpekade 
särskilt värdefulla naturområden. Vid utbyggnad av ny skola F20 kommer parkmark att tas i 
anspråk. Vid utbyggnad av Högantorp F21  i Bornsjöområdet   berörs trädallé som är 
biotopskyddad. 
 
Utbyggnaden i Högantorp F 21 begränsar till viss del medborgarnas tillgång till den gröna 
“Bornsjökilen”  men utbyggnaden medför även en utökning av de kollektiva färdmedel till 
Bornsjöområdet vilket är positivt för kommuninvånarna. Idag saknas kollektiva färdmedel 
från Salem/Rönninge till Bornsjöområdet. Krav bör ställas på att bebyggelsen anpassas till 
terräng och omgivande bebyggelse..  
 
.   I Miljökonsekvensbeskrivning (se bilaga 2) föreslås att: 
 

● En ny hundrastplats skall hittas istället för befintlig i utbyggnadsområdet Fårhagen. 
● Utveckla parkmark (multifunktionella parker) i anslutning till parkmark som försvinner 

i centrala Salem. 
● Spara grönstråk i nya bostadsområden. 
● Spara en remsa på 10–30 meter från strand fri från bebyggelse och hårdgjorda ytor. 

Gång- och cykelvägar bör vara grusade inom detta område. 
● Fria strandkanter medför att sjöarna kan bevara sin naturliga funktion och ta hand om 

stora vattenmängder vid skyfall. 
● Utnyttja lågpunkter för att ta hand om vatten vid skyfall. Dessa områden kan 

utvecklas till multifunktionella ytor med parkkänsla. 
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6.5 Kultur och fritid 
Antalet barn och ungdomar beräknas öka successivt under planperioden och behovet av 
utbyggnad av kultur- och fritidsverksamheterna kommer att öka. Plats för fullstor idrottshall 
med tävlingsmått och bollplan finns redovisade i förändringsområden i Lövhagen i Salem 
och Bintebo i Rönninge. I området för ny skola i Fågelsången skall även ny idrottshall 
jämförbar med Skogsängshallen byggas .  Även bibliotek, fritidsgård, allmänna 
samlingslokaler och simhallskapaciteten påverkas, men dessa bör i så fall inrymmas i 
befintliga centrumanläggningar. Utvecklingen av Salems Centrum och förtätningen kommer 
skapa behov av samlingsytor och spontanidrottsytor. Här finns även behov av 
motionsanläggningar för spontanidrott, till exempel utegym. Antalet invånare ökar och fler vill 
kunna sköta sin motion när det passar. 
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Översiktsplan för Salems kommun år 2030 – 
Utställningsförslag  

Salems kommun har överlämnat ett förslag till översiktsplan i samband med 

utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen 

har den 11 september 2017 lämnat ett samrådsyttrande över planen. Av den nu 

redovisade samrådsredogörelsen framgår hur kommunen har beaktat 

Länsstyrelsens synpunkter. 

Granskningsyttrandet ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med 

översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det 

anmärkas i den antagna planen. 

En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar framtida 

detaljplanering, bygglovningsgivning och tillståndsprövning för 

bostadsbebyggelse i området och är därför ett verktyg för att nå målsättningar om 

ett ökat bostadsbyggande. 

Länsstyrelsens uppdrag 

I granskningsyttrandet ska länsstyrelsen kontrollera och yttra sig i enlighet med 

bestämmelserna i 3 kap. 16 § PBL. 

I granskningsyttrandet redovisas synpunkter från Trafikverket Region Stockholm, 

Försvarsmakten och Svenska kraftnät gällande de frågor som Länsstyrelsen har att 

bevaka under utställningen. Se även bilagor med samtliga inkomna yttranden från 

statliga myndigheter.  

Länsstyrelsens ställningstagande 

Länsstyrelsen stödjer kommunen ambition att skapa förutsättningar för ett ökat 

bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Kommunen visar också en bra 

ambition att bevara natur- och kulturmiljöer där särskilda skyddsvärda intressen 

finns. Länsstyrelsen ser att kommunen i huvudsak har hanterat de synpunkter vi 

förde fram under samrådet men att det fortsatt finns delar kvar som kan 

tydliggöras för att planen ska utgöra ett bra stöd för efterföljande planering. Dessa 

synpunkter innefattar sammanfattningsvis:  

• Riksintresset för Mälarens öar och strandområden: Kommunen väljer att 

definiera riksintresset så att det sammanfaller med det utökade 

strandskyddet. Länsstyrelsen delar inte en sådan definition.  

• Länsstyrelsen efterfrågar i anslutning till det avsnitt som behandlar 

förändringsområdet F6 Del av Salem 5:3 (i samrådshandling benämnt F7), 

en bättre beskrivning av hur riksintresset för kulturmiljövård Söderby 

sjukhus ska beaktas vid utvecklingen av området.  

mailto:info@salem.se
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• Länsstyrelsen saknar en konsekvensbeskrivning av påverkan på den 

regionala grönkilen Bornsjökilen i förändringsområdet F21 Högantorp.  

• Kartunderlaget behöver förbättras innan planen antas då ett antal kartor 

visar fel redovisning av riksintressen.  

Riksintressen 

Riksintresse för Mälarens öar och strandområden enligt 4 kap. 1–2 §§ 
miljöbalken 

Kommunens avgränsning av riksintresset Mälaren med öar och strandområden 

likställs i översiktsplanen med det utvidgade strandskyddet på 300 meter. 

Länsstyrelsen delar inte den tolkningen. Eftersom bestämmelserna omfattar både 

öar- och vattenområden samt strandområden med intilliggande större 

sammanhängande oexploaterade natur- och kulturlandskap finns ingen fast gräns 

som kan likställas med strandskyddsområdet. Vad som ingår i riksintresset för 

Mälarens öar och strandområden bestäms i prövningen av exploateringsföretag 

och andra ingrepp i miljön som ska ske med hänsyn till områdets natur- och 

kulturvärden. Turismens- och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. 

Länsstyrelsen har en schematisk avgränsning för var denna prövning av 

riksintressegrunder kan vara aktuell. Avgränsningen finns att hämta i 

Länsstyrelsens webbgis och kan vara en bra utgångspunkt för när bedömning av 

riksintressets värden ska ske.  

Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

Länsstyrelsen anser att det av översiktsplanen bör framgå hur bland annat den 

visuella läsbarheten av kulturmiljön i riksintresse Söderby sjukhus påverkas av 

den föreslagna utvecklingen i förändringsområde F6, i samrådet benämnt som F7. 

Sjukhuset är landets största sanatorium, med slottsliknande sjukhusbyggnader och 

andra tillhörande byggnader med dominerande läge i landskapet. Omgivande park 

med gångvägar, utsiktstorn och begravningsplats ingår i riksintresset och är 

värden som är viktiga att bevara.  

Länsstyrelsen påpekade i samrådet att konsekvenserna för kulturmiljön saknades i 

översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Någon uppdaterad 

miljökonsekvensbeskrivning redovisas inte bland utställningshandlingarna.  

Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken  

Naturvårdsverket fattade den 19 januari 2017 beslut om nytt riksintresseområde 

för friluftsliv kring Bornsjön. Översiktsplanen bör uppdateras med denna 

information. Bilaga 3 i kartunderlaget visar inte korrekt utbredning av detta 

riksintresse och behöver uppdateras.  

Riksintresse för energidistribution enligt 3 kap. 8 § miljöbalken  

Synpunkterna från samrådet att översiktsplanen ska redovisa rekommendationer 

för avstånd för ny bebyggelse till kraftledningar är tillgodosedda.  
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I utställningshandlingen nämns, för bevarandeområde för teknisk försörjning 

(BT2), att Svenska kraftnät föreslår att befintliga 220 kV och 70 kV ledningar ska 

grävas ner. 70 kV ledningar ingår inte i stamnätet och ägs av 

regionnätsinnehavaren. Markförläggning av 220 kV ledning är inte längre aktuell 

information. Se vidare Svenska kraftnäts bilagda yttrande.  

Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken  

Kommunen har tillgodosett synpunkterna gällande beskrivning av riksintresse för 

totalförsvaret och dess influensområden som Länsstyrelsen och Försvarsmakten 

framförde i samrådet. Dock är redovisningen av riksintressena i kartunderlaget 

felaktig och behöver korrigeras.  

Miljökvalitetsnormer för vatten  

I förslaget till översiktsplan ges nu en bättre redogörelse för miljökvalitetsnormer 

för vatten och dagvattenhanteringen. En beskrivning av de problem som finns i 

kommunen ges i utställningshandlingarna men Länsstyrelsen saknar en vidare 

bedömning av hur vattenförekomsternas status kan påverkas av översiktsplanens 

genomförande. Kommunen lyfter fram arbetet med vattenplanen och att denna ska 

belysa åtgärdsbehov inom de olika vattenförekomsterna. Länsstyrelsen kommer i 

efterföljande planering titta på hur åtgärder från vattenplanen lyfts in i 

planeringen.  

Mellankommunal samordning  

Bornsjökilen /Högantorp 

Länsstyrelsen lyfte i samrådet att förändringsområde ”F21 Högantorp” påverkar 

den regionala grönkilen Bornsjökilen och att detta måste konsekvensbeskrivas. I 

utställningsförslaget till översiktsplan saknas en beskrivning av vilka 

konsekvenser en utbyggnad av Högantorp kan få för grönkilens funktion och 

värden.  

Trafikverket och Länsstyrelsen vill även informera om att det inte finns några 

medel avsatta för att förbättra Högantorpsvägen på grund av ökad biltrafik till 

området som kan genereras av ny bebyggelse. Området ligger utanför utpekade 

bebyggelsestråk i RUFS 2050 och det är inte prioriterat för 

kollektivtrafikförsörjning. Tidig dialog med Trafikverket är viktig inför fortsatt 

planering av området.  

Om kommunen går vidare med planeringen i detta område behöver påverkan på 

grönkilen konsekvensbeskrivas, vilket kommer följas upp av Länsstyrelsen i 

efterföljande planering. I arbetet är en samverkan med angränsande kommuner 

nödvändigt.    
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Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning 
eller erosion 

Förorenad mark 

Kommunen har i kartunderlaget pekat ut områden där det finns risk för 

föroreningar och beskriver i planen att hänsyn till detta ska tas i kommande 

detaljplanering. Länsstyrelsen efterfrågade i samrådet en övergripande strategi för 

hur dessa områden ska hanteras i efterföljande planering. Den synpunkten 

kvarstår. Det är särskilt viktigt att kommunen i ett tidigt skede inhämtar kunskap 

om vilken riskbild de förorenade områden har som ligger inom de 

förändringsområden som pekas ut i översiktsplanen. 

Risker med transport av farligt gods  

Kommunen har sedan samrådet kompletterat planen med Länsstyrelsens riktlinjer 

för farligt gods under regionala mål. Översiktsplanen tar i övrigt upp att riskerna 

för ny planerad bebyggelse som ligger närmare än 150 meter ska utredas 

ytterligare. Länsstyrelsen efterfrågar tydligare ställningstaganden i 

översiktsplanen för hur kommunen kan hantera riskbilden för bebyggelse som 

ligger närmare än 150 meter från farligt gods led. Detta för att få en tydligare 

vägledning för efterföljande planering.  

Översvämningsrisk 

Det är positivt att översiktsplanen har med rekommendationer för lägsta 

grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar. Då kommunen i översiktsplanen 

föreslår flera förändringsområden i närheten av sjöarna Flaten och Uttran anser 

Länsstyrelsen att översiktsplanen bör lyfta fram att dessa är särskilt berörda.  

Sedan samrådet har kommunen kompletterat planen med den regionala 

lågpunktskartan som visar var vatten kan ansamlas vid extrema regn, detta är 

positivt. Länsstyrelsen saknar dock fortfarande en utförligare beskrivning av vad 

risken för översvämning till följd av skyfall kan innebära för de föreslagna 

förändringsområdena. Utförligare riktlinjer och förhållningssätt bör få utrymme i 

planen för att säkerställa att planering av ny bebyggelse inte sker i områden som 

kan bli översvämningsdrabbade vid skyfall.  

I Länsstyrelsens ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 

skyfall”, som förväntas antas under våren 2018, finns vägledning kring hur 

kommunen kan lyfta dessa frågor i den översiktliga planeringen. 

Geotekniska risker 

Det framgår av översiktsplanen att det finns ett antal områden där risken för ras 

och skred bör kartläggas. Länsstyrelsen anser att översiktsplanens karta över 

utredningsområden för ras och skred bör kompletteras med information från 

Statens geotekniska instituts webbkarta, http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/, 

där förutsättningar för skred redovisas för ytterligare ett antal områden utöver de 

som visas i översiktsplanen. 

 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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Övrigt 

Strandskydd 

Förändringsområdet ”F14 Rönninge Kungsgård”, i samrådet benämnt som ”F15 

Kungsgården”, ligger delvis inom strandskyddat område. Kommunen beskriver att 

strandskyddsfrågan måste hanteras i efterföljande planering. Länsstyrelsen 

hänvisar här till sina synpunkter i programyttrandet (dnr 402-17303-2016) med 

anledning av strandskyddet. Länsstyrelsens bedömning är att det inte föreligger 

något särskilt skäl för att upphäva strandskyddet för huvuddelen av den föreslagna 

bebyggelsen inom strandskyddat område och att kommande detaljplaner behöver 

anpassas till strandskyddet.  

För möjligheten att anlägga en strandpromenad gäller att åtgärder inte får vidtas 

som bland annat väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Kommunen behöver även vara uppmärksam på att anläggningar inom sjöarnas 

svämplan eller strandens närområden (närmare än 30 m från normalstrandlinjen) 

kan innebära en försämring av miljökvalitetsnormen ekologisk status för 

vattenförekomster. 

Biotopskyddsområde 

Länsstyrelsen noterar att det under område ”U2 Mellersta Hallsta” benämns att 

området i framtiden kan bli aktuellt för bostadsbyggande. Länsstyrelsen vill här 

upplysa om att huvuddelen av området är skyddat enligt 7 kap. 11 § miljöbalken 

och att en ändrad markanvändning än nuvarande är förbjuden utan dispens på 

grund av särskilda skäl. Översiktsplanen bör ändra områdesbeteckningen till 

bevarandeområde för natur.   

Vattenskyddsområde 

Länsstyrelsens noterar att under rubriken 4.5.10 ”Vattenskydd” nämns Östra 

Mälarens vattenskyddsområde. I avsnittet uppges att skyddsområdet föreslås få ett 

inre och ett yttre skyddsområde. Då detta vattenskyddsområde emellertid 

inrättades redan 2008 med en primär och sekundär skyddszon bör formuleringen i 

detta avseende ändras. 

Kartunderlaget  

Kartornas innehåll och utformning behöver ses över för att de ska kunna ge stöd i 

tolkningen av planförslaget.  Generellt är bakgrundskartan svår att uttyda vilket 

gör att det blir svårt att orientera sig. Det finns även ett antal felaktigheter i 

exempelvis redovisningen av riksintressen. I flera av kartbilagorna korrelerar inte 

legend och raster i de kartor som bifogats översiktsplanen. Innan planen antas bör 

kommunen åtgärda dessa brister. Väl genomarbetat kartmaterial är viktigt för att 

planen som helhet ska bli ett användbart beslutsunderlag.  
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Deltagande i beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av tillförordnad 

länsöverdirektör Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 

deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg och översiktsplanerare Karin 

von Sydow, föredragande. 

 

Bilagor:  

1. Yttrande från Försvarsmakten/ HK  

2. Yttrande från Trafikverket Region Stockholm 

3. Yttrande från Svenska kraftnät 

4. Yttrande från Lantmäteriet  

 

 

Sändlista:  

Försvarsmakten/HK 

Statens fastighetsverk 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting 

Trafikverket Region Stockholm  



 

 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2018-03-16 FM2018-6513:3 

         

Sida 1 (2) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(AFE)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Länsstyrelsen Stockholms län 2018-03-12 401-10195-2018 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA Anders Ferdinandsson, 

08-788 84 40, Anders.Ferdinandsson@mil.se 

                  

Yttrande över utställning av översiktsplan för Salems 

kommun, Stockholms län 
         

          

         

Försvarsmakten har följande synpunkter i rubricerat ärende. 

Kartbilaga 3 gällande riksintressen behöver korrigeras så att utbredningen 

geografiskt för riksintrese för totalförsvar och influensområde för totalförsvaret är 

korrekt redovisat.  

Vid behov kan försvarsmakten skicka ut shape-filer till kommunen, där exakta 

utbredning framgår. Utbredning framgår även i Försvarsmaktens redovisning av 

riksintresse som finns att tillgå på: 

www.forsvarsmakten.se/riksintressen  

I övrigt har Försvarsmakten inga ytterligare synpunkter än de som framfördes i 

samrådet (Försvarsmaktens beteckning FM2017-10195:4). 

 

Bramer, Camilla 

Delprocessledare fysisk planering, produktionsledningens infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
 

 

 

 

 



 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2018-03-16 FM2018-6513:3 
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Sändlista 

Länsstyrelsen Stockholms län  stockholm@lansstyrelsen.se 

 

För kännedom 

HvSS 

Salems kommun   info@salem.se 
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SVENSKA
KRAFTNÄT

Koncessioner och kommunikation
Planhandläggare
Mats Borrie
010 475 87 82
samhallsplanering@svk.se

Länsstyrelsen i Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se
CC:
anna.lmight@lansstyrelsen.se

2018-03-26 2017/1228 YTTRANDE

Yttrande angående förslag till översiktsplan för Salems kommun

Ert diarienummer: 401-10195-2018

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har utöver 
det som framkommit i tidigare samråd följande synpunkter:

Svenska kraftnät är i översiktsplanen omnämnt såväl som Svenskt Kraftnät, Svensk 
kraftnät och Svenskt Kraftnät AB. Det är affärsverket Svenska kraftnät som driver 
och ansvarar för stamnätet för el, vilket en del av staten och inte ett aktiebolag. Det 
bör tydligt framgå i översiktsplanen.

På sidan 61 går att läsa att det Svenska kraftnät år 2005 föreslog att gräva ner be
fintliga 220 respektive 70 kV ledningar i Salems kommun. Svenska kraftnät vill 
förtydliga att den informationen inte är aktuell för aktuell översiktsplan. För in
formation rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar 
vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027.  Dokumentet finns publicerat på vår 
webbplats, www.svk.se. Vi vill också förtydliga att inga 70 lcV-förbindelser ingår i 
stamnätet, för planeringen för dessa elförbindelser hänvisar vi till regionnätsäga- 
ren.

Så länge våra synpunkter beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar mot ak
tuellt förslag till översiktsplan.

Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via 
Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen 
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, 
stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter 
om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. 
Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformat- 
ion används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar 
återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering och Vägledning för verk
samhet vid markförlagd kabel i stamnätet, finns publicerade på vår webb
plats, www.svk.se.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se

mailto:samhallsplanering@svk.se
mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:anna.lmight@lansstyrelsen.se
http://www.svk.se
http://www.geodata.se
http://www.svk.se
mailto:REGISTRATOR@SVK.SE
http://www.svk.se


Detta yttrande har beslutats av tillförordnad enhetschef Anna Sedvall Wiklund 
föredragning av samhällsplanerare Mats Borrie.

Med vänliga hälsningar

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskor- 
ridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg

mailto:registrator@svk.se


 

 

Lantmäteriet  Fastighetsbildning  801 82 Gävle  

Besök: Hammarby Allé 29, Stockholm  Telefon växel: 0771-63 63 63  Internet: www.lantmateriet.se  

Telefon direkt: 08-709 57 27  E-post: samuel.eketorp@lm.se 

Yttrande översiktsplan för Salems kommun år 2030 

2018-03-22 

Diarienummer Lantmäteriet: 

LMV 404-2017/1926 

Kommunens ärende: 

Översiktsplan 2030  

Kommun: Salem Län: Stockholm 

Vid genomgång av planförslagets utställningshandlingar (daterade 2018-02-27) har 
följande noterats: 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att en detaljplan har vunnit laga kraft, är att 
med stöd av detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta ev 
gemensamhetsanläggningar, skapa servitut, ledningsrätter mm. En översiktsplan har 
betydelse för detaljplaners utformning och kan på så vis i förlängningen ha betydelse 
för Lantmäteriets arbetsuppgifter.  

Översiktsplaner saknar direkt betydelse för fastighetsbildningsfrågor och därför 
lämnas här nedan endast förslag på förbättringar och generella synpunkter som kan 
ha betydelse för kommande detaljplanering.   

Delar av planen som bör förbättras 

Stycket ”3.4.3 Detaljplaner” kan förtydligas och utvecklas med avseende på de 
principer som Salems kommun tillämpar vid detaljplanering. Särskilt 
ställningstaganden kring huvudmannaskap för olika gemensamma funktioner är 
intressant. Var kommunen avser placera sig på skalan * allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap – allmän plats med enskilt huvudmannaskap – 
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark* är intressant därför att det har 
betydelse för komplexiteten kring kommande fastighetsbildning och för att det har 
betydelse för de kostnader som kan åläggas fastighetsägare.  

Övrigt 

Större delen av fastighetsgränserna inom Salems kommun uppvisar måttlig kvalitet i 
den digitala registerkartan. Det behöver inte betyda att gränserna är otillförlitliga, 
men det är en varningssignal att gränserna kan komma att behöva ses över innan 
fastighetsbildning sker. Vid detaljplanering är det viktigt att fastighetsgränser som 
berörs av plangräns och användningsgräns mot allmän plats ses över vad gäller 
kvalitet för att säkerställa att rätt fastighet planläggs och att konsekvenser vad gäller 
t.ex. markavstående till allmän plats blir tydligt redovisade. Ett kommunalt initiativ 
till fastighetsbestämning av, för planens genomförande, viktiga fastighetsgränser kan 
bespara mycket onödigt arbete i ett senare skede.  



Lantmäteriet 2018-03-22  

   

   
 

 

 

I stycket ”3.1.2 Ny plan- och bygglag” görs vissa laghänvisningar som tål att ses över 
både vad gäller hur hänvisning gjorts och till vilken lag som hänvisning sker.  

 

För Lantmäteriet 
Samuel Eketorp 

 

Kopia till: 

Länsstyrelsen 

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-05-28
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
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KS § XX KS/2018:92 - 510

Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019 
(T19)

Landstingets trafiknämnd skickar ut remissen trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) 
till berörda kommuner för synpunkter.

Pendeltågstrafiken visar inga förändringar för Salems del.

Det är en förbättring att busslinje 725 mellan Söderby Park och Tumba station utökas till 7,5-
minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 07.00 – 09.00 och i riktningen Tumba 
station till Söderby Park ca kl. 16.00–18.00.  Förändringen förutsätter en ny hållplats vid 
nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en riktning. Utökningen 
övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan. 

Salem önskar att busslinje 725 sträckan Nytorp - Rönninge centrum utökas till 30-
minuterstrafik kl 9 - 16. Vidare förutsätter kommunen att en ny hållplats vid 
nybyggnadsområdet Sandstugan inte medför förändrad sträckning, i så fall avstyrker 
kommunen bestämt denna förändring.

Det är en försämring att busslinje 745 dras in vardagar under högsommar vilket kommunen 
avstyrker.

Några andra förändringar i trafiken som direkt påverkar Salemsborna föreslås inte.

Sammanfattningsvis är Salems kommun positiv till de planerade förändringarna som innebär 
en förbättring för Salemsborna. Kommunen föreslår även att skyltningen ändras för buss 708 
till och från Tumba via Hallunda för att minska förvirring med buss 725 till och från Tumba.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 24 maj2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2018-04-20 som sitt svar på “Remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)”.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Svar på remiss trafikförändringar i  SL-trafiken 2018/2019 
(T19) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2018-05-24 som sitt svar på Remiss inför
trafikförändringar i  SL-trafiken 2018/2019 (T19). 

Sammanfattning 

Landstingets trafiknämnd skickar ut remissen trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 
(T19) till berörda kommuner för synpunkter. 

Pendeltågstrafiken visar inga förändringar för Salems del. 

Det är en förbättring att busslinje 725 mellan Söderby Park och Tumba station utökas till 
7,5-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 07.00 – 09.00 och i riktningen 
Tumba station till Söderby Park ca kl. 16.00–18.00.  Förändringen förutsätter en ny 
hållplats vid nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en 
riktning. Utökningen övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan.  

Salem önskar att busslinje 725 sträckan Nytorp - Rönninge centrum utökas till 
30-minuterstrafik kl 9 - 16. Vidare förutsätter kommunen att en ny hållplats vid
nybyggnadsområdet Sandstugan inte medför förändrad sträckning, i så fall avstyrker
kommunen bestämt denna förändring.

Det är en försämring att busslinje 745 dras in vardagar under högsommar vilket 
kommunen avstyrker. 

Några andra förändringar i trafiken som direkt påverkar Salemsborna föreslås inte. 

Sammanfattningsvis är Salems kommun positiv till de planerade förändringarna som 
innebär en förbättring för Salemsborna. Kommunen föreslår även att skyltningen ändras 
för buss 708 till och från Tumba via Hallunda för att minska förvirring med buss 725 till 
och från Tumba.  

Ärendet 
Remissen innehåller förslag på trafikförändringar avseende bland annat linjesträckningar, 
turtäthet och trafikeringstid. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan 
beslut om eventuellt genomförande tas. Förändringar ska gälla från den 9 december 
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2018. 

Den 28 maj behöver landstingets trafikförvaltning ha remissvar för att göra beställningar 
av trafiken för 2019. Planen är att kommunstyrelsens tekniska utskott behandlar 
remissvaret den 16 maj och att kommunstyrelsen beslutar remissvaret den 28 maj. 

Pendeltåg 
Avseende pendeltågstrafiken presenterar remissen endast Trafikförvaltningens inriktning 
för trafiken under T19. Kompletterande information mottagen i mitten av april visar inga 
förändringar av pendeltågstrafiken för Salems del. 

Inför T19 är inriktningen för pendeltågstrafiken bland annat att inte ansöka om tåglägen 
hos Trafikverket för snabbtåg på Södertäljegrenen. 

Buss 
Linje 725 Tumba station – Nytorp 
Mellan Söderby Park och Tumba station övervägs linjen utökas till 7,5-minuterstrafik 
istället för 15-minuterstrafik ca kl. 07.00 – 09.00 och i riktningen Tumba station till 
Söderby Park ca kl. 16.00–18.00. Förändringen förutsätter en ny hållplats vid 
nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en riktning. Utökningen
övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan. Linjen övervägs att få en ny 
avgång ca kl. 05.24 för att ersätta övervägd borttagen avgång ca kl. 04.47 på linje 791. 

Linje 745 Fridhemsplan - Söderby 
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisas istället till linje 725, pendeltåg och tunnelbana. 

Södertörnskommunernas gemensamma synpunkter 
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta ställningstagande vad gäller 
kollektivtrafikens utveckling på Södertörn som del av kommunernas egna remissvar på 
landstingets förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken 2018/2019 (T19). 

Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler företag och 
fler jobb och har just nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Det 
ställer höga krav på tillgänglighet och framkomlighet, inte minst för kollektivtrafiken som 
behöver vara effektiv. Pendeltågstrafiken är ryggraden i kollektivtrafiken för större delen 
av Södertörn och det är viktigt att den fungerar och är pålitlig. Stockholm Norvik Hamn 
kommer att ge fler arbetstillfällen och ökad bostadsproduktion i stationsnära lägen. Med 
en lastbil var 19 sekund behövs dubbelspår på Nynäsbanan för att minska trycket på 
vägarna 73, 225 och 226. Utvecklingen av kollektivtrafiken behöver understödja den 
bebyggelseutveckling som sker på Södertörn och etapplösningar behövs fram till dess att 
stora infrastrukturprojekt är färdigställda såsom dubbelspår på Nynäsbanan, 
Tvärförbindelse Södertörn, ny passage över Södertälje kanal och Spårväg Syd. Detta är 
avgörande för att binda ihop regionen, bryta segregation och utanförskap samt förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden. 

Södertörnskommunerna anser att kollektivtrafiken, och de avtal som styr den, behöver 
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anpassas och utvecklas utifrån kommunala bebyggelseplaner både vad gäller bostäder 
och arbetsplatser. Kollektivtrafiken behöver finnas som ett tydligt och attraktivt 
färdmedelsval redan från början, innan hela områden är utbyggda. Utbudet kan sedan 
utvecklas allt eftersom efterfrågan ökar. Vi anser också att det bör finnas en valmöjlighet 
mellan spår och buss i stråk med många resenärer. Det skapar en robusthet i 
kollektivtrafiksystemet vid störningar. För stråk med många resande och där spårtrafik 
saknas in mot Stockholm är det extra viktigt att öka framkomligheten för och bibehålla 
direktbussarna, med goda omstigningsmöjligheter i centrala Stockholm. Alternativen till 
attraktiv busstrafik är ett omfattande resande med bil, vilket begränsar kapaciteten på 
vägarna in mot Stockholm. 

Det är angeläget att planerade stombusslinjer enligt Stomnätsplanen startas och att 
identifierade stråk byggs om för att möjliggöra detta, ett exempel är 
framkomlighetsproblemen för buss på väg 73 och väg 226. Åtgärder för ökad 
framkomlighet för stombussarna ger stora samhällsekonomiska vinster. Den långsiktiga 
inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Haninge, Kungens 
kurva och Södertälje knyts samman med attraktiv kollektivtrafik. Det är idag en ineffektiv 
kollektivtrafik för den som vill resa på tvären mellan viktiga målpunkter på Södertörn, 
vilket leder till mycket långa restider och därmed en konkurrensfördel för bilen. 

Från hela Södertörn, såväl som regionen i stort, behövs effektiva förbindelser med tåg till 
och från viktiga start- och målpunkter i norra delen av Stockholmsregionen till exempel 
till Arlanda och Uppsala, för att stärka den storregionala tillgängligheten. 

På Södertörn finns två kommuner (Tyresö och Nykvarn) samt många bostadsområden, 
glesbygd och skärgård som saknar SL-spårbunden trafik in mot Stockholm. En attraktiv 
och tillgänglig busstrafik är extra viktig för dessa kommuner, områden och platser. 

Både Flemingsberg och Gullmarsplan är idag viktiga knutpunkter och kommer bli större i 
framtiden. Södertörnskommunerna är positiva till tunnelbanans utbyggnad och 
ombyggnaden av Gullmarsplan, förutsatt att minst den kapacitet som finns idag kvarstår. 
För att säkerställa knutpunkten Flemingsberg i framtiden måste planering ske för att 
understödja och omhänderta denna utveckling. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Pendeltågstrafiken visar inga förändringar för Salems del. 

Det är en förbättring att busslinje 725 mellan Söderby Park och Tumba station utökas till 
7,5-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 07.00 – 09.00 och i riktningen 
Tumba station till Söderby Park ca kl. 16.00–18.00.  Förändringen förutsätter en ny 
hållplats vid nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en 
riktning. Utökningen övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan.  

Salem önskar att busslinje 725 sträckan Nytorp - Rönninge centrum utökas till 
30-minuterstrafik kl 9 - 16. Vidare förutsätter kommunen att en ny hållplats vid
nybyggnadsområdet Sandstugan inte medför förändrad sträckning, i så fall avstyrker
kommunen bestämt denna förändring.
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Det är en försämring att busslinje 745 dras in vardagar under högsommar vilket 
kommunen avstyrker. 

Några andra förändringar i trafiken som direkt påverkar Salemsborna föreslås inte. 

Sammanfattningsvis är Salems kommun positiv till de planerade förändringarna som 
innebär en förbättring för Salemsborna. Kommunen föreslår även att skyltningen ändras 
för buss 708 till och från Tumba via Hallunda för att minska förvirring med buss 725 till 
och från Tumba.  

För övrigt saknar kommunen, trots påstötningar, minnesanteckningar från mötet med 
SLLs trafikförvaltning den 25 januari 2018 och efterlyser ett politikermöte med SLLs 
trafiknämnd vilket utlovades vid samma möte. Detta möte skulle bland annat avhandla 
tidtabellen för linje 731 och synkning mellan buss och pendeltåg. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Remiss inför trafikförändringar i  SL-trafiken 2018/2019 (T19)

Delges 

Arkiv 
Trafikförvaltningen SLL (registrator.tf@sll.se), diarienr SL 2016-0770 

mailto:registrator.tf@sll.se
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Trafikavdelningen PM
2018-02-27

Diarienummer
SL 2017-0653

Infosäk.  klass

K1 (Öppen)
Handläggare

Katarina  Liljefors

katarina.liljeFors@slI.se

Trafildörvaltningen  har  påbörjat  arbetet  med  trafildörändringar  inför  december  2018.  Detta

arbete  innefattar  både  utökning  och  reducering  avtrafiken  samt  omfördelningar.

Härmed  översänds  en bruttolista  med  förslag  på  trafildörändringar  inför  tidtabellsskifte

idecember  2018  (T19).  Bruttolistan  innehåller  förslag avseende bland annat
linjesträcla'iingar,  turtäthet  och  trafikeringstid.  Den  har  tagits  fram  isamarbete  med

trafikutövarna  och  bygger  bland  annat  på  kommunala  bebyggelseplaner,  resandestatistik

samt  input  från  kommunerna  inom  ramen  för  trafikförvaltningens  kommundialog.

Ytterliggare  utredning  avförslagen  kommer  att  göras  innan  beslut  om  eventuellt

genomförande  tas.  Med  hänsyn  till  landstingets  ekonomiska  ramar  kommer  inte  alla  förslag

att  kunna  genomföras.

Trafildörvaltningen  tar  tacksamt  emot  synpunkter  på  och  prioriteringar  av  dessa  förslag

utifrån  kommunernas  lokalkännedom,  samt  utifrån  kunskap  och  erfarenhet  som

funktionshindersorganisationerna  besitter.

Avseende  pendeltågstrafiken  presenterar  detta  dokument  Trafikförvaltningens  inriktning

för  trafiken  under  T:rg.  I mitten  av april  kommer  Trafildörvaltningen  att  informera  länets

kommuner  om  den  tåglägesansökan  inför  Tig  som  Trafildörvaltningen  lämnar  till

Trafikverket.  Kommuner  med  pendeltågstrafik  kommer  under  våren  att  bli  inbjudna  till

möten  avseende  pendeltågstrafiken.

Trafildörvaltningen  önskar  ha  era  synpunkter  senast  den  28  maj  2018.

Skicka era synpunkter  till  registrator.tf(2isll.se.  [TPPge  aktuellt  diarienummer  samt namn på
remissinstans  i ärendemeningen.  Vid  frågor,  kontakta  ansvarig  handläggare.

Med  vänliga  hälsningar

Fredrik  Caval:Ii-Björlanan

Trafikdirektör

Trafikavdelningen

Stockholms  läns  landsting

Trafikförvaltningen

105  73 Stockholm

Leveransadress  :

Lindhagensgatan  100

Godsmottagrnngen

112  51 Stockholm

Telefon:  08-686  16  00

Fax:  08-686  16  06

E-post: registrator.tf@sll.se

Säte:  Stockholm

Org.nr:  232100-0016

www.sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan  IOO. Kommunikationer:  Stadshagen/Thorildsplan
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KS § XX KS/2017:290.001

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt förslag från 
utskottet för nämndorganisation

Utskottet för nämndorganisation (UNO) påbörjade sitt arbete under hösten 2017 och har nu 
arbetat fram ett förslag till beslut. UNO har inhämtat synpunkter från samtliga ordföranden i 
nämnder. UNO har även sett över reglemente för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda samt de förtroendevaldas ersättningar och ersättningsnivåer.

Ärendet beskrivs i ordförandeförslaget daterat den 23 maj 2018 samt i UNO:s förslag på 18 
punkter. I ärendet finns även förslag till reglemente för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda samt bilaga daterade den 18 april 2018. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa befattningen andre vice ordförande i styrelse
och nämnder.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

3. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

4. Kommunfullmäktige fastställer kommunalrådsarvodet till 15 inkomstbasbelopp/år
och oppositionsrådet till ett belopp motsvarande 50% av kommunalrådets arvode
minus 1000 kr/månad.

5. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd till två år. Detta gäller även kommunala bolag och kommunalförbund
i de fallen då kommunfullmäktige äger frågan.

6. Kommunfullmäktige fastställer även mandatperioden för fullmäktiges presidium till
två år.

7. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att förlägga ett
nämndsammanträde i augusti för en information till nämnden om förslag till budget
och nämnden fattar sedan beslut om budget i september.

8. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya
mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya
förtroendevalda.

9. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om 1 800
kr/förtroendevald 2019.

10. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika
utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

11. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att se över respektive
reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen i början av mandatperioden
2019.

12. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är
närvarande utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till
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beslut eller rätt att anteckna sin mening till protokollet.
13. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun

daterat 2014-04-30 fortsätter att gälla och uppräknas årligen enligt förändringarna i
inkomstbasbeloppet med basår 2015.

14. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektör deltar på näringslivskommittens
sammanträden.

15. Utskottet noterar att diskussionen av kulturskolan har förts och hanteras av
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

16. Utskottet uttalar att frågan om politisk sekreterare på halvtid ska diskuteras 2019
under förutsättning att ekonomin tillåter och att en koppling till kompensation
genom partistödet är en förstahandslösning.

______________________

Sändlista
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Ordförandeförslag - Ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda samt förslag från utskottet för 
nämndorganisation 

Dagens nämndorganisation med tekniska utskottet och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen knutet till kommunstyrelsen har under närmare 30 år 
visat sig vara rationell för att uppnå ekonomisk samordning, inte minst av större 
investeringsprojekt, men också driften av kommunens infrastruktur. Inrättandet av 
tekniska utskottet genomfördes eftersom den dåvarande Tekniska nämnden lett till 
splittrad politisk och administrativ handläggning. Dessa är avgörande faktor för en 
kommun i utveckling som ingen ansvarig förtroendevald kan negligera. 

En annan faktor är att möjligheten för kommunledningen att ta hand om synpunkter från 
allmänheten om andra kommunikationsvägar inte fungerar. Detta underlättas väsentligt 
med ett tekniskt utskott knutet till kommunstyrelsen.  

UNO-majoriteten (S, Röp, V, Mp samt L och C) har varken muntligt eller skriftligt 
presenterat några som helst argument för att ändra en väl fungerande organisation och 
införa en teknisk nämnd. UNO-processen ska i bästa fall utnyttjas för sakliga diskussioner 
mellan partierna, något som hade behövts i detta fall.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med UNO:s förslag med undantag för
beslutspunkt 15 och 16 om teknisk nämnd, som föreslås avslås.

Lennart Kalderén (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Utskottet för nämndorganisation 

UNO § 1

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt förslag från 
utskottet för nämndorganisation 

På grund av jäv deltar inte Lennart Kalderén (M) och Arne Närström (S) i handläggningen av 
beslutspunkt 4.  

Utskottet för nämndorganisation (UNO) påbörjade sitt arbete under hösten 2017 och har nu 
arbetat fram ett förslag till beslut. UNO har inhämtat synpunkter från samtliga ordföranden i 
nämnder. UNO har även sett över reglemente för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda samt de förtroendevaldas ersättningar och ersättningsnivåer. 

I ärendet finns förslag till reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt 
bilaga daterade den 18 april 2018. 

Ordförandens förslag till beslut 
Utskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa befattningen andre vice ordförande i styrelse
och nämnder.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

3. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan  till Reglemente för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

4. Kommunfullmäktige fastställer kommunalrådsarvodet till 15 inkomstbasbelopp/år
och oppositionsrådet till ett belopp motsvarande 50% av kommunalrådets arvode
minus 1000 kr/månad.

5. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd till två år. Detta gäller även kommunala bolag och kommunalförbund.

6. Kommunfullmäktige fastställer även mandatperioden för fullmäktiges presidium till
två år.

7. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att förlägga ett
nämndsammanträde i augusti för en information till nämnden om förslag till budget
och nämnden fattar sedan beslut om budget i september.

8. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya
mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya
förtroendevalda.

9. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om 1 800
kr/förtroendevald.

10. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika
utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

11. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att se över respektive
reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

12. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är
närvarande utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till
beslut eller rätt att anteckna sin mening till protokollet.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Utskottet för nämndorganisation 

13. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun
daterat 2014-04-30 fortsätter att gälla och uppräknas årligen enligt förändringarna i
inkomstbasbeloppet med basår 2015.

14. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektör deltar på näringslivskommittens
sammanträden.

Yrkanden och proposition 
Arne Närström (S) yrkar på två tilläggspunkter till beslutet. Han yrkar att  kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra till kommundirektören att utarbeta ett nytt reglemente för tekniska 
nämnden samt att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommundirektören att 
redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd. Ankie Bosander (C) och Berith 
Eriksson (L) ansluter sig till yrkandet.  

Ordföranden ställer Arne Närströms (S) m fl tilläggsyrkanden under proposition och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med det. Se beslutspunkt 15 och 16. 

Olle Glimvik (M) yrkar att utskottet beslutar att notera att diskussionen av kulturskolan har 
förts och hanteras av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.  

Ordföranden ställer sitt egna yrkande under proposition och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med det. Se beslutspunkt 17. 

Lennart Kalderén (M) och Olle Glimvik (M) yrkar att utskottet uttalar att frågan om politisk 
sekreterare på halvtid ska diskuteras 2019 under förutsättning att ekonomin tillåter och att 
en koppling till kompensation genom partistödet är en förstahandslösning.  

Ordföranden ställer sitt egna yrkande under proposition och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med det. Se beslutspunkt 18. 

Utskottet för nämndorganisationens beslut 
Utskottets förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa befattningen andre vice ordförande i styrelse
och nämnder.

2. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

3. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022.

4. Kommunfullmäktige fastställer kommunalrådsarvodet till 15 inkomstbasbelopp/år
och oppositionsrådet till ett belopp motsvarande 50% av kommunalrådets arvode
minus 1000 kr/månad.

5. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd till två år. Detta gäller även kommunala bolag och kommunalförbund
i de fallen då kommunfullmäktige äger frågan.

6. Kommunfullmäktige fastställer även mandatperioden för fullmäktiges presidium till
två år.

7. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att förlägga ett
nämndsammanträde i augusti för en information till nämnden om förslag till budget
och nämnden fattar sedan beslut om budget i september.

8. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Utskottet för nämndorganisation 

mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya 
förtroendevalda. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om 1 800
kr/förtroendevald 2019.

10. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika
utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

11. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att se över respektive
reglemente i samråd med kommunstyrelseförvaltningen i början av mandatperioden
2019.

12. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är
närvarande utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till
beslut eller rätt att anteckna sin mening till protokollet.

13. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun
daterat 2014-04-30 fortsätter att gälla och uppräknas årligen enligt förändringarna i
inkomstbasbeloppet med basår 2015.

14. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektör deltar på näringslivskommittens
sammanträden.

15. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommundirektören att utarbeta ett nytt
reglemente för tekniska nämnden.

16. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommundirektören att redovisa de
ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd.

17. Utskottet noterar att diskussionen av kulturskolan har förts och hanteras av
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

18. Utskottet uttalar att frågan om politisk sekreterare på halvtid ska diskuteras 2019
under förutsättning att ekonomin tillåter och att en koppling till kompensation
genom partistödet är en förstahandslösning.

Reservation 

Olle Glimvik (M) reserverar sig mot beslutspunkterna 15 och 16. 

Protokollsanteckning 
Ankie Bosander (C) noterar till protokollet att hon har en avvikande mening i punkt 12. 

Utskottet noterar till protokollet att till nästa mandatperiod när utskottet sammanträder att 
ha med förvaltningschefer och nämndsordförandena för diskussion.  

_____________________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Reglemente för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda  1

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning för

a. sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar och
revisorernas sammanträden.

b. sammanträden med av kommunstyrelsen eller nämnd tillsatta
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.

c. protokollsjustering när särskild tid och plats iakttagits.
d. deltagande i kurs, konferens, studiebesök, informationsmöte, förrättning eller

liknande som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m. regleras i respektive nämnds
delegationsordning.

e. sammanträdesarvode lämnas också när någon är utsedd av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller annan nämnd att ingå som kommunens företrädare i ett
externt organ till exempel en förening, samarbetsforum, ett bolag eller en
stiftelse. Det kan gälla såväl deltagande i medlemsmöte som representant i
styrelse eller dylikt. Sammanträdesarvode lämnas enbart för externt organ om
organet själv inte betalar ut arvode vare sig till kommunens företrädare eller till
andra som ingår i samma organ.

f. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Undantag: För ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgår ej arvode för 
protokollsjustering. Sammanträdesersättning utgår inte för för ordförande, vice 
ordförande och andre vice ordförande  för ordförandeberedningar i den egna nämnden.  

§ 3 Arvode för borgerlig begravningsförrättare

Vid borgerlig begravning av, i kommunen folkbokförd medborgare, utgår arvode till
kommunens begravningsförrättare motsvarande tre sammanträdesarvode samt
ersättning för eventuella kostnader som begravningsförrättare har i samband med
uppdraget, till exempel för resor. Samma ersättning betalas även vid begravning av en
person som inte är folkbokförd i kommunen, men som ska beredas en gravplats eller
motsvarande i kommunen. Förrättningen kan äga rum i en lokal tillhörande annan
kommun.

1 Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx 
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Kostnader enligt ovan utbetalas till begravningsförrättaren av kommunen som sedan 
fakturerar dödsboet.  

§ 4 Arvode för borgerlig vigselförrättare 
Vid vigsel utanför kommunhuset utgår arvode till kommunens vigselförrättare 
motsvarande ett sammanträdesarvode samt ersättning för resor. Arvode utgår även om 
vigsel hålls i kommunhuset efter ordinarie kontorstid.  

Kostnader för sammanträdesarvodet utbetalas till vigselförrättaren av kommunen som 
sedan fakturerar paret.  

§ 5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med motsvarande 
faktiskt inkomstbortfall.  

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket belopp 
har rätt till en schablonersättning beräknad med prisbasbeloppet som grund för 
uträkningen enligt bilagan till reglemente för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda.  

§ 6 Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.  

§ 7 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.  

Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, men inte på vilket 
sätt, har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige har beslutat enligt bilagan.  

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m.m.  
Rätten till ersättning enligt §§ 5-7 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses 
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande.  

Rätten till ersättning enligt § 5-7 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande.  

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.  
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Årsarvode 

§ 9 Kommunalråd och oppositionsråd
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40% av heltid har rätt
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige 
beslutat enligt bilagan utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant 
sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.  

För förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid som 
på grund av sjukdom eller annars förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som 
överstiger 2 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.  

Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva 
näringslivsverksamhet parallellt med uppdraget.  

§ 10 Övriga förtroendevalda med årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till ett
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

För förtroendevald med årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet minskas i 
motsvarande mån.  

§ 11 Gruppledararvode
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd som respektive parti till fullmäktige
anmält som gruppledare har rätt till gruppledararvode enligt bilagan. Kommunalrådet
och oppositionsrådet förutsätts vara gruppledare för sina respektive partier i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Även ordförande i respektive nämnd
förutsätts vara gruppledare i den nämnden för sitt parti och har inte rätt till
gruppledararvode.

I gruppledararvodet ingår att företräda sitt parti inom nämnden men också att ha 
kontakter inom det egna partiet.  

När budgetberedningens arbete är avslutat sammankallar ekonomichefen alla 
oppositionspartiers gruppledare i fullmäktige för ett sammanträde. Ingen ersättning 
utgår för det sammanträdet utan anses ingå i gruppledararvodet. Om någon gruppledare 
vill ta med sig nämndgruppledare går det bra men sammanträdesersättning utgår inte.  

För förtroendevald med gruppledararvode som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet 
minskas i motsvarande mån.  

§ 12 Årsarvode för kommunstyrelsen
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess båda utskott utgår ett
grundårsarvode enligt bilagan. För ledamöter och ersättare som även sitter i
kommunstyrelsens utskott utgår ett tilläggsarvode. Arvodet utgör en ersättning för
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förberedelser, gruppsammanträden, kontakter med allmänheten etc. Grundarvodet 
utgår inte till kommunstyrelsens eller utskottens ordförande.  

Sammanträdesarvode 

§ 13 Sammanträdesarvode
Förtroendevalda, som inte är arvoderade på minst 40% av heltid, har rätt till ersättning
per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande
med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan. Sammanträdesarvode utgår från det
klockslag som nämnd, styrelse och fullmäktige är kallad till. Arvode utgår för närvarad tid
på sammanträdet.

Sammanträdesarvode utgår även till förtroendevald, på minst 40 % av heltid men mindre 
än 100 %, för sammanträden i nämnd som den förtroendevalda blivit invald till av 
kommunfullmäktige.  

§ 14 Beredskapsersättning
Presidierna i socialnämnden och dess utskott, SNUS, ska enligt vad som närmare anges
nedan under veckorna 25-34 ha beredskap i hemmet för att fullgöra uppgifter enligt Lag
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga. För dessa ledamöter gäller beredskap enligt följande:

Socialnämndens ordförande en vecka 

Socialnämndens vice ordförande en vecka 

SNUS ordförande tre veckor 

SNUS 1:e vice ordförande två veckor 

SNUS 2:e vice ordförande en vecka 

De årsarvoden som enligt § 9 utgår till dessa förtroendevalda inkluderar ersättning för 
beredskap. Då dessa förtroendevalda måste träda i tjänst under beredskap utgår 
sammanträdesersättning för den faktiska tid som tagits i anspråk. Detta gäller även den 
beredskap/jour som överförmyndarnämnden tillämpar när överförmyndarhandläggaren 
har semester.  

§ 15 Kommunal pension

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal 
pension i det kommunala pensionsreglementet.  

För kommunalråd och oppositionsråd gäller tidigare tecknade individuella avtal. 
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Ersättning för kostnader 

§ 16 Resekostnadsersättning

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag utanför kommunen har rätt till ersättning enligt 
nu gällande BIA och Trakt T. 

§ 17 Ersättning för barntillsyn

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj 
och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan 
ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilagan.  

Ersättning betalas inte för tillsyn som utföres av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg.  

§ 18 Ersättning för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning eller
som är svårt sjuk

Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning 
eller som är svårt sjuk som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas dock 
med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.  

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående.  

§ 19 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande 
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, 
tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas ut 
för styrkta utgifter.  

§ 20 Övriga ersättningar
För andra kostnader än vad som avses i §§ 16-19 betalas ersättning om den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat dessa kostnader. Ersättning utgår
inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete 
eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnader uppkom.
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Gemensamma bestämmelser 

§ 21 Hur ersättning begärs
Arvode enligt § 9-14 betalas ut utan föregående anmälan.

För att få ersättning enligt §§ 5-8 och §§ 15-20 ska den förtroendevalda styrka sina 
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges, 
styrelsens eller nämndens sekreterare.  

§ 22 Yrkanden om ersättningar
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband med och 
senast inom två år från pensionstillfället.  

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.  

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaderna hänför sig. 

§ 23 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut snarast efter det att begäran härom 
lämnats till förvaltningen.  

Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut löpande. 

§ 25 Indexering av ersättningar
Samtliga ersättningar enligt detta reglemente ska i januari varje år justeras enligt
förändringar i inkomstbasbeloppet.

§ 26 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.
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Bilaga till reglemente för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda  1

Årsarvoden  
Samtliga årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i 
inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2019. 

Kommunalråd respektive oppositionsråd  
Kommunalråd på heltid ersätts med 15 inkomstbasbelopp/år 

Oppositionsråd motsvarande 50 % av heltid ersätts med 50 % av kommunalrådets arvode 
minus 1000 kr/månad. 

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet motsvarande de kommunalt 
anställdas semester med bibehållet arvode. 

Övriga årsarvoden  
Ordförande förutsätts vara gruppledare och inget särskilt arvode utgår för det. 

Årsarvoden 

Nämnd Befattning Ersättning 

Kommunfullmäktige Ordförande 54 000 

1:e vice ordf. 16 500 

2:e vice ordf. 11 000 

Gruppledare 33 000 

Kommunstyrelsen Ordförande 

1:e vice ordf. 27 500 

2:e vice ordf. 

Ledamot och ersättare 13 000 

Tillägg AU 16 500 

Tillägg TU 16 500 

Gruppledare 30 000 

Kommunstyrelsens 

tekniska utskott  

Ordförande (om annan än KS 

ordf. 

66 500 

Socialnämnd Ordförande 120 000 

1:e vice ordf. 27 500 

2:e vice ordf. 27 500 

Gruppledare 30 000 

1 Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx 
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SNUS Ordförande 65 500 

1:e vice ordf. 27 500 

2:e vice ordf. 18 500 

Ersättare 4 400 

Barn- och 

utbildningsnämnd 

Ordförande 164 000 

1:e vice ordf. 27 500 

2:e vice ordf. 10 000 

Gruppledare 30 000 

Bygg- och miljönämnd Ordförande 100 000 

1:e vice ordf. 22 000 

2:e vice ordf. 10 000 

Gruppledare 22 000 

Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 87 500 

1:e vice ordf. 18 500 

2:e vice ordf. 9 000 

Gruppledare 18 500 

Överförmyndarnämnd Ordförande 90 000 

Vice ordf. 30 000 

Gruppledare 7 600 

Revision Ordförande 40 000 

Vice ordf. 

Övriga 7 000 

Valnämnd 

- Valår Ordförande 13 100 

- Övriga år 4 400 

- Valår Vice ordf. 2 600 

- Valår Gruppledare 2 600 

UNO 

- År före val och valår KF Ordförande 22 000 

- Övriga år 5 500 

- År före val och valår KF Vice ordf. 5 500 

- Övriga år 1 400 

Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor 

Ordförande 16 500 

Pensionärsrådet Ordförande 9 000 

Näringslivskommittén Ordförande 9 000 
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Sammanträdesersättning och protokolljustering 

Sammanträde som varar upp till 2 timmar 1 050/sammanträde 

För varje ytterligare påbörjad timme 330/timme 

Protokolljustering 220 

Beloppen ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. 
basmånad är januari 2019.  

Övriga arvoden och ersättningar 

Barntillsyn 158 kr/timme för 1-2 barn. För varje 
ytterligare barn 75 kr/barn/timme 

Vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk 

Max 1054 kr/dygn 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda 
kostnader 

Ersätts för styrkta uppgifter 

Förlorad arbetsinkomst 
Schablonberäknat belopp: 

a. Heldag
prisbasbelopp x 7,5

225 dagar 
b. Timme

prisbasbelopp x 7,5
 225 dagar 

8 timmars arbetsdag 
c. Halvdagsersättning = Heldag (se punkt a. ovan) x 0,5

Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån ersätts med verifierat belopp.

Förlorad semesterförmån 
Verifierat belopp 

a. Förlorad semesterersättning, maximalt 13% på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

b. Förlorade semesterdagar, maximalt samma som maximbeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag.

Procentpåslag med 10% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
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KS § XX KS/2018:218

Beslut om att utse dataskyddsombud för Salems kommun

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 
25 maj år 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig 
integritet. Dataskyddsombudet är anställd på 50% i Salems kommun och 50% i Nykvarns 
kommun. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 22 maj 2018. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen utser Ulrica Mellergård till dataskyddsombud för Salems kommuns
samtliga myndigheter från och med den 1 juni 2018.

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektör Mats Bergström rätt att underteckna
anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Beslut om att utse dataskyddsombud

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen utser Ulrica Mellergård till dataskyddsombud för Salems
kommuns samtliga myndigheter från och med den 1 juni 2018.

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektör Mats Bergström rätt att underteckna
anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 
25 maj år 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig 
integritet. 

Vad gör ett dataskyddsombud?
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

● samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
● kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
● informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också
● ge råd om konsekvensbedömningar
● vara kontaktperson för Datainspektionen
● vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
● samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Dataskyddsombudet är anställd på 50% i Salems kommun och 50% i Nykvarns kommun. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare
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KS § XX KS/2018:206

Projekt med fritid för unga i Rönninge

Projektet med fritid för unga i Rönninge är starta ett ettårig försöksprojekt för att arbeta upp 
former för aktiv fritid för ungdomar i Rönninge. Syftet med projektet är att bli bättre på att 
möta ungdomarna där de befinner sig utifrån deras intressen. Unga har idag nya fritidsvanor 
samtidigt som det finns en större mångfald när det gäller utbud och intressen. Projektet 
vänder sig i första hand till ungdomar i åldersspannet 13-18 år. Projektet beräknas starta 
hösten 2018 och utvärderas under sommaren 2019 för beslut om ev fortsättning.

Idén är att aktivitetsledare från kommunen ska arbeta mobilt och flexibelt i Rönninge för att 
på så sätt nå fler unga i nya former. Kommunens fritidsföreningar välkomnas att delta i 
projektet och aktivitetsledare kommer också att arbeta aktivt via skolorna i Rönninge m.fl. 
arenor där många ungdomar idag befinner sig.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2018. 

Förslag till beslut

1. K ommunstyrelsen beslutar att starta ett projekt för aktiv fritid för unga i Rönninge i 
enighet med kultur- och fritidsförvaltningens beskrivning.

2. Medel 940 tkr tas i anspråk från kommunstyrelsens medel till förfogande för 2018 och 
2019.

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Projekt med fritid för unga i Rönninge 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att starta ett projekt för 
aktiv fritid för unga i Rönninge i enighet med kultur- och fritidsförvaltningens 
beskrivning. 

2. Medel 940 tkr tas i anspråk från kommunstyrelsens medel till förfogande för 
2018 och 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har av Kultur- och fritidsnämndens ordförande fått i 
uppdrag att utreda och presentera ett förslag till aktiv fritidsverksamhet för unga i 
Rönninge. Förslaget är ett ettårigt försöksprojekt där personal knyts till projektet och i 
huvudsak används Rönninge folkets hus  som “fast plats” 

Ärendet 

Förslaget är starta ett ettårig försöksprojekt i Rönninge för att arbeta upp former för 
aktiv fritid för ungdomar i Rönninge. Syftet med projektet är att bli bättre på att möta 
ungdomarna där de befinner sig utifrån deras intressen. Unga har idag nya fritidsvanor 
samtidigt som det finns en större mångfald när det gäller utbud och intressen. Projektet 
vänder sig i första hand till ungdomar i åldersspannet 13-18 år. Projektet beräknas starta 
hösten 2018 och utvärderas under sommaren 2019 för beslut om ev fortsättning. 

Idén är att aktivitetsledare från kommunen ska arbeta mobilt och flexibelt i Rönninge för 
att på så sätt nå fler unga i nya former. Kommunens fritidsföreningar välkomnas att delta 
i projektet och aktivitetsledare kommer också att arbeta aktivt via skolorna i Rönninge 
m.fl. arenor där många ungdomar idag befinner sig. Verksamheten ska ha en fast plats i 
Rönninge Folkets hus, men ska även kunna ha verksamhet t ex i bottenplanet på Villa 
Skönvik och Mittforum. Dessa lokaler kan utgöra fast mötesplats och utgångspunkt för 
aktiviteterna som ska byggas upp tillsammans med unga utifrån deras intressen.  

Ett förankringsarbete krävs, där man i skolor, på fältet och i föreningslivet möter 
ungdomar i Rönninge och efterhör behov och intressen. Den aktiva mötesplatsen är en 
öppen verksamhet för all kommunens ungdomar och beräknas ha verksamhet 3-4 dagar i 
veckan, i fast lokal eller på annan plats ex parker eller i annan ort. Verksamheten kommer 
kunna arbeta via olika teman ex hälsa, idrott, musik, bibliotek, tjejgrupper, IT. Besöken på 
fritidsgårdar har minskat, både nationellt och lokalt, vilket ger behov att pröva nya 
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former för fritidsaktiviteter. 

Ekonomisk kalkyl ht 2018-2019: 

*Personal motsvarande, heltid krävs för projektetkostn  + timvik       700 tkr 
*Städkostnad                                                                                                   40 tkr 
*Aktivitetsmaterial                                                                                         50 tkr. 
*Förbrukningsinventarier                                                                              50 tkr 

*Lokalhyror                                                                                                      80 tkr 

*Övrigt                                                                                                              20 tkr 

Totalt: 940 tkr. 

Efter beslut beräknas projektet att kunna starta efter ca 3-4 månader när såväl 
rekrytering av aktivitetsledare som nödvändigt förankringssarbete har genomförts.  

Finansiering 

Medel, 940 tkr,  tas ut kommunfullmäktiges medel till förfogande. 

 

 
 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
Anneli Orre 
Chef fritidsgårdsverksamheten 
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