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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX

Anmälningsärenden

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-25 (Senare utskick)

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-03-28 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX

Delegationsbeslut

Tilldelningsbeslut, Jan Lorichs, planeringsstrateg

Bemanningstjänster - Administration, Ekonomi och HR för Telge AB, Södertälje kommun och 
Salems kommun, TI 2018-2067 

Förnyad konkurrens: Avtalsområde 93, projekt utredning VA-plan för Salems kommun. 
Ramavtal TI 2016-1096 A konsulter & externa tjänster, TI 2016-1096

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:121 - 210

Riktlinjer för bedömning av planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 
bedömning av begäran om planbesked. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för när 
kommunstyrelsen anser att planläggning är lämplig eller inte. De tydliggör vilka kriterier som 
kommunen tillämpar vid bedömningen. Kommunstyrelsen beslutar om planbesked enligt § 8 
i kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige § 94/2018. 

Det finns behov att prioritera planarbeten som reglerar ett område i ett sammanhang och 
bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle och större sammanhängande områden istället för 
planläggning av enstaka mindre fastigheter, så kallade frimärksplaner. 

Riktlinjerna vänder sig till fastighetsägare, exploatörer, förtroendevalda och tjänstemän i 
kommunen och ska fungera som en vägledning när en planprocess inleds med en begäran 
om planbesked.

Exempel på vad kommunen tar hänsyn till i bedömningen av planbesked är en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, naturvärden, kulturvärden, fastighetsrättsliga frågor, 
risker för hälsa och säkerhet, detaljplanens aktualitet, tomtstorlek och projektets 
genomförbarhet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 mars 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riktlinjer för bedömning av planbesked.

______________________

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-15 
Dnr xxxx/xx 

1 av 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Törning 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för bedömning av planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna/anta Riktlinjer för bedömning av planbesked. 

Ärendet 

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för bedömning 
av de begäran av planbesked som inkommer till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för när 
kommunstyrelsen anser att planläggning är lämplig eller inte. De tydliggör vilka kriterier 
som kommunen tillämpar vid bedömningen. Det finns behov att prioritera planarbeten 
som reglerar ett område i ett sammanhang och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle 
och större sammanhängande områden istället för planläggning av enstaka mindre 
fastigheter, så kallade frimärksplaner. Riktlinjerna vänder sig till fastighetsägare, 
exploatörer, förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och ska fungera som en 
vägledning när en planprocess inleds med en begäran om planbesked.  

Exempel på vad kommunen tar hänsyn till i bedömningen av planbesked är en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, befintlig  sociala konsekvenser, naturvärden, 
kulturvärden, fastighetsrättsliga frågor, risker för hälsa och säkerhet och projektets 
genomförbarhet.  

Finansiering 

Ej aktuellt.  

Sofia Granström 
Plan- och exploateringschef 

Cecilia Törning 
Planarkitekt 

Bilagor 

Bilaga 1. Riktlinjer för bedömning av planbesked 

Delges 



RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV PLANBESKED

Dokumentets syfte 
Syftet med riktlinjer för bedömning av planbesked är att tydliggöra för när Kommunstyrelsen anser att plan-
läggning är lämplig eller inte samt tydliggöra vilka kriterier som kommunen tillämpar vid bedömningen. 

Dokumentet vänder sig till
Fastighetsägare, exploatörer, förtroendevalda och tjänstemän i kommunen. 

Bakgrund 
En detaljplaneprocess kan initieras på olika sätt. Vanligast är att kommunen på eget initiativ, med stöd i 
exempelvis översiktsplanen eller ett planprogram, inleder en detaljplaneplanprocess. En annan väg är att en 
fastighetsägare eller en exploatör skickar in en begäran om planbesked. Dessa riklinjer har tagits fram som en 
vägledning när en planprocess inleds med en begäran om planbesked. Kommunen har en vilja att prioritera 
planarbeten som reglerar ett område i ett sammanhang och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det 
finns behov av att prioritera sammanhängande områden istället för planläggning av enstaka mindre fastigheter, 

så kallade frimärksplaner.   

Riktlinjer
När är det lämpligt att planlägga? 

Kommunen är positiv till planläggning som stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan, 
planprogram eller andra politiska beslut som handlar om kommunens utveckling. Kommunen kan utöver en 
beslutad inriktning även ställa sig positiv till annan samhällsnyttig verksamhet, såsom omsorgsboende, förskola 
eller annan kommersiell verksamhet som bidrar till kommunens utveckling. 

Kommunen gör alltid en allmän lämplighetsbedömning av förslaget och det berörda områdets planeringsför-
utsättningar och genomförbarhet. Längre ner i dokumentet finns exempel på vad kommunen tar hänsyn till vid 
bedömningen av planbesked.   

När är det inte lämpligt att planlägga? 

Pågående planarbete
Om en inkommen begäran om planbesked innefattar en fastighet som redan ingår i ett pågående program- 
eller detaljplanearbete bör inte ett nytt planarbete påbörjas. Innehållet i begäran kan istället om lämpligt han-
teras som ett bidrag till pågående planarbete. 

Pågående genomförandetid
Om genomförandetiden för en gällande detaljplan inte har gått ut är det inte lämpligt att påbörja ny plan-
läggning. Undantag gäller om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid tidigare 
planläggning uppstått (Plan- och bygglagen 4 kap. § 39). 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen



Exempel på vad kommunen tar hänsyn till 
vid bedömningen av planbesked

• Överensstämmelse med översiktsplanen, andra riktlinjer och ställnings-

taganden

• Angelägenhet

• Markägoförhållanden

• Konkurrerande allmänna och/eller enskilda intressen

• Närhet till service

• Närhet till kollektivtrafik

• Risker för hälsa och säkerhet

• Miljökonsekvenser och miljökvalitetsnormer

• Sociala konsekvenser

• Trafikförhållanden

• Fastighetsrättsliga frågor

• Befintlig bebyggelse

• Kulturhistoria

• Naturvärden

• Topografi

• Antal tillkommande bostäder eller verksamheter

• Möjlighet till teknisk försörjning

• Projektets genomförbarhet

Gällande detaljplans aktualitet 
Om gällande detaljplan fortfarande anses modern, det vill säga att de avvägningar som gjorts i detaljplanen 
fortfarande är aktuella, trots att genomförandetiden har gått ut, är ny planläggning inte lämplig. 

Enskilda fastigheter
 

Planläggning, för att exempelvis möjliggöra för en större byggrätt eller avstyckningsmöjlighet, på enskilda fast-
igheter är inte lämpligt. Vid ändrade förutsättningar eller behov av förtätning bör ett större sammanhängande 
område ses över.  

Undantag från ovanstående

• Nya oförutsedda förhållanden av stor allmän vikt har uppkommit
• Fel har begåtts under tidigare planläggning
• Planstridighet har uppkommit, som inte har orsakats av nuvarande eller tidigare fastighetsägare
• Problem har uppstått under genomförandet av detaljplanen
• Berört område bedöms inte bli föremål för ny planläggning inom en överskådlig tid.
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2018:275 - 210 

Planbesked för fastigheten Nybyggaren 10, Timmermansstigen 
109, Rönninge 

Fastighetsägaren för Nybyggaren 10 inkom den 18 september 2018 med ansökan om 
planbesked för fastigheten Nybyggaren 10. Fastighetsägaren har tidigare, den 8 december 
2017, inkommit med begäran om planbesked. Detta ärende avbröts i samband med att en ny 
ansökan inkom till kommunen. Syftet med den senaste ansökan är att möjliggöra för 
bostäder i form av flerbostadshus och småhus eller enbart småhus inom fastigheterna 
Nybyggaren 10 och 4. Förslaget innebär exploatering på fastigheterna Nybyggaren 10 och 
Nybyggaren 4.  

Plan- och exploateringsenheten gör bedömningen att exploateringsgraden som sökanden 
föreslår för flerbostadshusen är i överkant. Vidare utredningar måste göras under ett 
eventuellt kommande planarbete. Det blir också viktigt att beakta höjdsättningen med 
hänsyn till risken för hög insyn, då området ligger på en högre höjd i relation till 
omkringliggande bebyggelse. 

Fastigheten Nybyggaren 4 ägs av Salems kommun, vilket förutsätter att det sker en 
markförsäljning till den privata fastighetsägaren. Plan- och exploateringsenheten är positiva 
till markförsäljning och bedömer att sökandes förslag till exploatering i form av 
flerbostadshus på fastigheten Nybyggaren 10 och Nybyggaren 4 är lämpligt. Plan- och 
exploateringsenheten bedömer att platsen inte lämpar sig för småhus.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 oktober 2018. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av ny
detaljplan för Nybyggaren 10 samt ange 2021 som bedömd tid för detaljplanens
antagande.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljönämnden att upprätta ny
detaljplan för fastigheterna Nybyggaren 4 och 10.

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
att inleda förhandling om markbyte och försäljning av Nybyggaren 4 villkorat med att
ny detaljplan antas.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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TJÄNSTESKRIVELSE

2018-10-05 

Dnr PEX/2017:119 
1 av 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson / Cecilia Törning 
Planarkitekt / planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för fastigheten Nybyggaren 10, 
Timmermansstigen 109 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av ny
detaljplan för Nybyggaren 10 samt ange 2021 som bedömd tid för
detaljplanens antagande.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Bygg- och miljönämnden att
upprätta ny detaljplan för fastigheterna Nybyggaren 4 och 10.

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda förhandling om markbyte och
försäljning av Nybyggaren 4 villkorat med att ny detaljplan antas.

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Nybyggaren 10 inkom den 18 september 2018 med ansökan om 
planbesked för fastigheten Nybyggaren 10.  Fastighetsägaren har tidigare, den 8 
december 2017, inkommit med begäran om planbesked. Detta ärende avbröts i 
samband med att en ny ansökan inkom till kommunen. Syftet med den senaste 
ansökan är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus och småhus eller 
enbart småhus inom fastigheterna Nybyggaren 10 och 4. Förslaget innebär 
exploatering på fastigheterna Nybyggaren 10 och Nybyggaren 4. Fastigheten 
Nybyggaren 4 ägs av Salems kommun, vilket förutsätter att det sker en 
markförsäljning till den privata fastighetsägaren. Plan- och exploateringsenheten är 
positiva till markförsäljning och bedömer att sökandes förslag till exploatering i form 
av flerbostadshus på fastigheten Nybyggaren 10 och Nybyggaren 4 är lämpligt. Plan- 
och exploateringsenheten bedömer att platsen inte lämpar sig för småhus. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren för Nybyggaren 10 inkom den 18 september 2018 med en begäran 
om planbesked för fastigheten Nybyggaren 10 och Nybyggaren 4. Fastighetsägaren 
har tidigare, den 8 december 2017, inkommit med begäran om planbesked. 
Fastighetsägaren blev då ombedd av kommunen att komplettera ansökan med bland 
annat en situationsplan. Komplettering inkom den 3 juli 2018. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beredde ärendet som inkom den 8 
december 2017. Ärendet gick upp till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 
september och blev återremitterat för diskussion i de politiska grupperna. Ärendet var 
uppe i Bygg- och miljönämnden den 18 september 2018. Detta för att ge nämnden en 



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-10-05 

Dnr PEX/2017:119 
2 av 4 

chans att lämna yttrande. Bygg- och miljönämnden beslutade att nämnden ser 
postivit på förslaget till planbeskedet och lämnade ingen erinran. 
Fastighetsägaren inkom, den 18 september 2018, med en ny begäran om planbesked. 
I begäran fanns två utbyggnadsförslag. Båda förslagen skulle innebära en exploatering 
på fastigheterna Nybyggaren 10 och Nybyggaren 4. Fastigheten Nybyggaren 4 ägs av 
Salems kommun vilket innebär att båda förslagen förutsätter att kommunen säljer en 
del av den kommunala fastigheten. 

Syftet med den senaste ansökan är att möjliggöra för bostäder inom fastigheterna 
Nybyggaren 10 och 4. Enligt ansökan vill fastighetsägaren att en ny detaljplan 
möjliggör för två flerbostadshus i två plan med sex lägenheter per våning samt för sex 
småhus. Total byggnadsarea enligt begäran är 1800 kvadratmeter. Flerbostadshusen 
föreslås placeras längs med Skyttorpsvägen. Söder om flerbostadshusen föreslås sex 
småhus. Det andra förslaget innehåller enbart småhusbebyggelse på totalt 16 enheter 
med en sammanlagd byggnadsarea om 1600 kvadratmeter. Parkering föreslås lösas i 
anslutning till bebyggelsen. 

På fastigheten Nybyggaren 10 finns idag en “Nära dej-butik”, en restaurang och en 
återvinningsstation. Inom fastigheten finns inga större nivåskillnader. Fastigheten 
Nybyggaren 4 är bergig, har större nivåskillnader och har en varierande skogsterräng. 
Området bedöms i detta tidiga skede inte ha något större rekreations- eller 
naturvärden då det är relativt otillgängligt. Fastigheten är obebyggd och det finns inga 
kända aspekter såsom exempelvis fornlämningar eller ledningar som skulle påverka 
utbyggnaden av området negativt. 

Planförhållanden 
Gällande detaljplan för fastigheten 
Nybyggaren 10 är detaljplan för del av 
Nybyggaren, plan nr 82-48, antagen 1992. 
Detaljplanen möjliggör handelsändamål 
på fastigheten Nybyggaren 10 och är 
planlagd som allmän plats med 
naturmark på fastigheten Nybyggaren 4. 
Planen möjliggör endast en 
envåningsbyggnad med max 300 
kvadratmeter byggnadsarea. 

Gällande detaljplan, Del av Nybyggaren, plan 
nr 82-48. 
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Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Lämplighetsbedömning 
Plan- och exploateringsenhetens bedömning är att sökandes förslag till exploatering i 
form av flerbostadshus på fastigheten Nybyggaren 10 och Nybyggaren 4 längs med 
Skyttorpsvägen är lämpligt. Enheten bedömer dock att det inte är lämpligt att uppföra 
småhus.  

Förvaltningen ser positivt på markförsäljning av fastigheten Nybyggaren 4. Förslagsvis 
är det lämpligt att marken längs med Skyttorpsvägen säljs och att de södra delarna av 
fastigheten överförs till fastigheten Salem 5:3 (kommunal fastighet för allmän plats). 
Denna mark skulle kunna kvarstå med skogskaraktär. 

På grund av den kuperade terrängen med stora höjdskillnader gör Plan- och 
exploateringsenheten bedömningen att ingen bebyggelse i den sydvästra delen är 
lämplig. Enheten ser att flerbostadshus lämpar sig bättre än småhus i ett centrumnära 
läge. Det kan även rent gestaltningsmässigt passa bra in med flerbostadshus längs 
med Skyttorpsvägen.  

Enheten gör bedömningen att exploateringsgraden som sökanden föreslår för 
flerbostadshusen är i överkant. Vidare utredningar måste göras under ett eventuellt 
kommande planarbete. Det blir också viktigt att beakta höjdsättningen med hänsyn 
till risken för hög insyn, då området ligger på en högre höjd i relation till 
omkringliggande bebyggelse. 

Motiv till bedömning 
Planhandläggare från Plan- och exploateringsenheten har varit och besökt platsen. 
Den nuvarande naturmarken består av stenig och bergig skogsterräng. Området 
bedöms inte inneha något högre rekreations- eller naturvärde vilket bidrar till att 
exploatering inom området inte skulle ha någon större negativ påverkan. 

Förslaget ligger i linje med kommunens översiktsplan, Översiktsplan för Salems 
kommun 2030. I översiktsplanen framhävs det att kommunen ser positivt på 
förtätning i redan tidigare utbyggda områden. Den aktuella platsen är belägen inom 
gångavstånd från Salems centrum vilket lämpar sig bra för flerbostadshus. 

Finansiering 

Avgift för planbeskedet bekostas av fastighetsägaren. Om det blir aktuellt med en ny 
detaljplan kommer fastighetsägaren stå för plankostnaderna. Kostnaderna regleras i 
ett plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och kommunen. 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson och Cecilia Törning. 

Sofia Granström  Christina Lood 
T.f. chef för plan och exploatering  Förvaltningschef 

Bilagor: 

Ansökan om planbesked 

Delges: 

Sökande 
KS, 
Akten MSB 
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2018:276 - 210

Planbesked för fastigheten Rönninge 1:363, Gunnebovägen 46, 
Rönninge 

Fastighetsägaren inkom den 14 maj 2018 med begäran om planbesked för avstyckning och 
tillskapande av en ny byggrätt för friliggande småhus på fastigheten Rönninge 1:363. 
Gällande detaljplan för Rönninge 1:363 är detaljplanen för del av Fruängen, Plan nr 81-31. 
Detaljplanen reglerar antal fastigheter till en varför en ny detaljplan behöver upprättas för att 
möjliggöra för avstyckning. Fastigheten är knappt 2400 kvadratmeter och ett friliggande 
småhus finns på fastighetens norra del. Marknivån inom området är varierande. Det faller sig 
naturligt med ny bebyggelse på den föreslagna ytan. En ny byggrätt är en bra komplettering 
till områdets karaktär utan att påverka befintlig bebyggelsestruktur negativt. Plan- och 
exploateringsenhetens bedömning är att sökandes förslag till exploatering i form av ett 
småhus på fastigheten Rönninge 1:363 är lämplig. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 2 maj 2018. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av en
detaljplan för Rönninge 1:363 samt ange 2020 som bedömd tid för detaljplanens
antagande.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljönämnden att upprätta ny
detaljplan för del av fastigheten Rönninge 1:363.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Saeed Baydoun/Cecilia Törning  
Plantekniker/Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

 
 

Planbesked för fastigheten Rönninge 1:363 
(Gunnebovägen 46, Rönninge) 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av en 
detaljplan för Rönninge 1:363 samt ange 2020 som bedömd tid för 
detaljplanens antagande. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljönämnden att 
upprätta ny detaljplan för del av fastigheten Rönninge 1:363. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 14 maj 2018 med begäran om planbesked för avstyckning 
och tillskapande av en ny byggrätt för friliggande småhus på fastigheten Rönninge 
1:363. Gällande detaljplan för Rönninge 1:363 är detaljplanen för del av Fruängen, 
Plan nr 81-31. Detaljplanen reglerar antal fastigheter till en [1] varför en ny detaljplan 
behöver upprättas för att möjliggöra för avstyckning. Fastigheten är knappt 2400 
kvadratmeter och ett friliggande småhus finns på fastighetens norra del. Marknivån 
inom området är varierande. Det faller sig naturligt med ny bebyggelse på den 
föreslagna ytan. En ny byggrätt är en bra komplettering till områdets karaktär utan att 
påverka befintlig bebyggelsestruktur negativt. Plan- och exploateringsenhetens 
bedömning är att sökandes förslag till exploatering i form av ett småhus på 
fastigheten Rönninge 1:363 är lämplig.  

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren inkom den 14 maj 2018 med begäran om planbesked för avstyckning 
och uppförande av ett nytt friliggande småhus på fastigheten Rönninge 1:363. Inom 
det föreslagna området finns idag ett uthus som måste rivas för att ge plats för ny 
bebyggelse. Fastigheten är belägen cirka två kilometer väster om Rönninge centrum 
och är omkring 2390 kvadratmeter.  
 
På den gällande fastighetens norra del finns det ett befintligt friliggande småhus 
uppfört i början av 90-talet. På fastighetens södra del finns ett uthus som används 
som verkstad, vedbod och bastu. Fastighetens södra del uppfattas som relativt avskild 
från den norra delen på grund av en naturlig sluttning och avgränsande växtlighet. 
Marknivån inom området är varierande. Inom hela fastigheten är höjdskillnaden cirka 
fem meter. Inom det önskade avstyckningsområdet är höjdskillnaden cirka fyra meter. 
Marken där befintligt uthus är belägen är relativt plan.  
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Befintligt uthus i förgrunden och befintlig villa i bakgrunden.  
 

Fastighetsägaren vill stycka av befintligt bostadshus och tillskapa en ny byggrätt för 
friliggande småhus i den södra delen (se exempel nedan). Fastighetsägaren avser att 
sälja den nybildade fastigheten. För att uppföra ett nytt småhus krävs att befintligt 
uthus rivs. Den nybildade fastigheten kan bli omkring 1100 kvadratmeter. 
Fastighetsägaren ser möjlighet till infart och parkering till den nya bostaden i 
områdets sydöstra del.  
 

 
Grov skiss över hur fastigheten kan komma att delas 
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Planförhållanden 
Gällande detaljplan för Rönninge 1:363 är Byggnadsplan för del av Fruängen, plan nr 
81-31. Planen vann laga kraft 1987-01-28 och genomförandetiden anses vara 
utgången. Planbestämmelser för fastigheten är:  
 
B - bostäder 
F - fristående hus  

- endast en huvudbyggnad och ett 
uthus eller annan gårdsbyggnad 

- huvudbyggnaden får endast 
inrymma en bostadslägenhet 

- boningsrum får inte inredas i 
gårdsbyggnaden  

- största byggnadsyta för 
huvudbyggnad är 200 kvadratmeter 

- största byggnadsyta för fristående 
uthus eller annan gårdsbyggnad är 
50 kvadratmeter 

II - antal våningar 
- huvudbyggnad får inte uppföras högre än 6,4 meter 
- uthus får inte uppföras högre än 2,5 meter 

n - förbud mot vindsinredning 
- vind får inte inredas utöver angivet våningsantal 

[1] - antal tomtplatser 
Prickmark - mark som inte får bebyggas 
 
I gällande översiktsplan nämns inte området där Rönninge 1:363 är beläget. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Lämplighetsbedömning 
Representanter för kommunens plan- och exploateringsenhet har varit och besökt 
platsen. Plan- och exploateringsenhetens bedömning är att sökandes förslag till 
exploatering i form av ett småhus på fastigheten Rönninge 1:363 är lämpligt och bör 
kunna prövas  i en ny detaljplan med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. 
  
Motiv till bedömning 
Förslaget ligger i linje med översiktsplan för Salems kommun 2030 gällande behov av 
bostäder i kommunen. I Översiktsplan 2030 ser kommunen positivt på förtätning i 
redan tidigare utbyggda områden. Det ses som ekonomiskt hållbart att utnyttja redan 
gjorda investeringar i infrastruktur, vatten- och avloppsledningar och kommunal 
service. Platsen där den nya byggrätten föreslås faller sig naturligt för ny bebyggelse 
med ett redan avskilt läge från befintlig bostad på fastigheten. En ny byggrätt är en 
bra komplettering till områdets karaktär utan att påverka befintlig bebyggelsestruktur 
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negativt. Förslaget anses därför lämpligt ur ett tidigt planeringsperspektiv.  
 
I kommunens tidigare översiktsplan 
beskrivs att fastigheter större än 3000 - 
4000 kvadratmeter tillåts att delas i två, 
med minsta fastighetsstorlek blir cirka 1500 
- 2000 kvadratmeter. I gällande 
översiktsplan föreslås områden inom 
sydvästra Rönninge (Rönninge kungsgård, 
Södra Ekdalen och Sandbäck) få minsta 
fastighetsstorlek om 1200 kvadratmeter. I 
Gråstenaområdet föreslås fortfarande 1500 
kvadratmeter. Fastighetsstorlekarna i 
området runt Rönninge 1:363 varierar i 
storlek från omkring 950 till 3500 
kvadratmeter. Om vi ser tvärs över gatan 
från fastigheten är fastigheterna 1167 och 
1464 kvadratmeter. Med hänsyn till bebyggelsestrukturen längs med gatan bedömer 
förvaltningen i detta skede att föreslagen fastighetsindelning enligt ansökan om 
planbesked är lämplig.  
 
Rönninge 1:363 är belägen längs med Gunnebovägen. Det finns redan idag två infarter 
från Gunnebovägen till fastigheten varav den ena används till det befintliga huset och 
den andra, mer informella, till befintligt uthus. Infart till den nya bebyggelsen behöver 
därför inte anordnas i samband med exploatering på fastigheten. Kommunalt vatten 
och avlopp finns inom området och ny bebyggelse bör kunna anslutas till de 
kommunala ledningarna.  
  
Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. Avgift för eventuellt planarbete 
bekostas av fastighetsägaren.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av plantekniker Saeed Baydon och planarkitekt Cecilia Törning. 
 

  
Sofia granström                                                 Christina Lood 
Tf Chef för plan och exploatering                   Förvaltningschef 
 

Bilagor: 
Ansökan om planbesked.  
Delges: 
Sökande 
KS,  
Akten MSB 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:106 - 000

Planbesked för fastigheten Täppan 1, Herrängsvägen 5

Fastighetsägaren till Täppan 1 inkom den 22 januari 2019 med en begäran om planbesked för 
möjlighet till avstyckning och tillkommande byggrätt. Plan- och exploateringsenhetens 
bedömning är att upprättandet av en ny detaljplan för Täppan 1 inte är lämplig och att 
bedömningen som gjordes i gällande detaljplan 81-59 fortfarande är aktuell.

Gällande detaljplan för berörd fastighet är detaljplan för Täppan 1, 2 och 4, plan nummer 81-
59. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2004. Syftet med gällande detaljplan var att tillåta en
större byggnadsarea med hänsyn till de större fastigheterna. I områdets närhet finns
fastigheter med mindre storlekar, men tillåten byggnadsarea är då mindre. Avvägningen
mellan byggrätt och fastighetsstorlek i gällande detaljplan bedöms fortfarande vara rimlig.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för fastigheten Täppan 1.

______________________

Sändlista
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Törning 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Begäran om planbesked för fastigheten Täppan 1, 
Herrängsvägen 5 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för fastigheten Täppan 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren till Täppan 1 inkom den 22 januari 2019 med en begäran om 
planbesked för möjlighet till avstyckning och tillkommande byggrätt. Plan- och 
exploateringsenhetens bedömning är att upprättandet av en ny detaljplan för Täppan 1 
inte är lämplig och att bedömningen som gjordes i gällande detaljplan 81-59 fortfarande 
är aktuell.  

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till Täppan 1 inkom den 22 januari 2019 med en begäran om 
planbesked. Syftet med begäran är att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Täppan 1 
som möjliggör för avstyckning och en tillkommande byggrätt för ett mindre bostadshus. 

Planförhållanden  

Gällande detaljplan för berörd fastighet är detaljplan för Täppan 1, 2 och 4, plan nummer 
81-59. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2004. Genomförandetiden gick ut 2014.
Detaljplan 81-59 ersatte en äldre stadsplan och syftet var att öka byggrätten från 140
kvm till 200 kvm. I planbeskrivningen till plan 81-59 står det beskrivet att de
förhållandevis stora byggrätterna motiveras av de stora tomterna.
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Utdrag ur gällande detaljplan 81-59 

För berörd fastighet gäller följande planbestämmelser: 

B - kvartersmark för bostäder 

II - Högsta antal våningar. Uthus/garage får uppföras i högst en våning. 

e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 200 kvm och för uthus/garage 50 kvm. 

e2 - På varje tomt får endast en huvudbyggnad och ett uthus/garage uppföras. 

e33 - Högsta antalet tomter 

v1 - Endast friliggande småhus 

v2 - Vind får inte inredas 

p1 - Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 meter från gräns mot granntomt. Uthus/garage skall    placeras 
minst 1,0 meter från tomtgräns. Huvudbyggnad och uthus/garage får sammanbyggas.  

u - Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

Prickmark - Marken får inte bebyggas 

För fastigheten gäller även fastighetsplan 9/1951. Fastighetsplanen fastställer nuvarande 
fastighetsindelning, vilket innebär att avstyckning inte får ske.  

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 

Kommunen har avsikten att prioritera större sammanhängande områden, istället för att 
planlägga enstaka mindre fastigheter. Plan- och exploateringsenheten gör bedömningen 
att upprättandet av en ny detaljplan för fastigheten Täppan 1 inte är lämplig. 
Bedömningen som gjordes i gällande detaljplan 81-59 är fortfarande aktuell. Syftet med 
gällande detaljplan var att tillåta en större byggnadsarea med hänsyn till de större 
fastigheterna. I områdets närhet finns fastigheter med mindre storlekar, men tillåten 
byggnadsarea är då mindre. Avvägningen mellan byggrätt och fastighetsstorlek i gällande 
detaljplan bedöms fortfarande vara rimlig.  
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Finansiering 

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. Avgiften för planbeskedet är 10 000 kr 
enligt gällande taxa. 

Om en ny detaljplan upprättas bekostas planläggningen av sökande via 
plankostnadsavtal. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av planarkitekt Cecilia Törning och Johanna Henningsson 

Sofia Granström 
Plan- och exploateringschef 

Cecilia Törning 
Planarkitekt 

Bilagor 

Bilaga 1. Begäran om planbesked för fastigheten Täppan 1, inkommen 2019-01-22 

Bilaga 2. Checklista för bedömning av planbesked, Täppan 1 

Delges 

Sökande 
KS 
Akten 



CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:9 

Datum: 2019-01-25 

Checklista för bedömning av planbesked - Täppan 1 

Bedömning utifrån “Riktlinjer för bedömning av planbesked” 

Ja Del
vis 

Nej Kommentar 

Ingår området i ett 

pågående program- eller 

detaljplanearbete? 

x 

Kommer området att bli 

föremål för ny 

planläggning inom en 

överskådlig tid? 

x 

Har genomförandetiden 

gått ut?  
x 

Är detaljplanen 

modern/fortfarande 

aktuell enligt dagens 

bedömning? 

x Detaljplanen vann laga kraft 2004. Alltså är 
planförutsättningarna relativt nyligen 
utredda. I gällande detaljplan har de tre 
fastigheterna inom planområdet fått stora 
byggrätter, varför delning av fastigheterna 
inte tillåtits.  

Berör planarbetet ett 

större 

område/genererar 

flertalet bostäder? 

x 

Är planbeskedet av stor 

allmän vikt? (förskola, 

skola, vårdboende, 

hyresrätter m.fl.)? 

x 

Finns några felaktigheter 

i gällande detaljplan?  
x 

Har problem uppstått 

under genomförande av 

gällande detaljplan?  

x 

1 (6) 
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Planer, program, riksintressen och strandskydd 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Är förslaget förenligt med 
ÖP? (Mål och områdesvisa 
riktlinjer i ÖP) 

x 

Finns gällande detaljplan? x 81-59, Detaljplan för Täppan 1, 2 och 4. Laga
kraft 2004-05-19. Kvartersmark för bostäder.
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 200
kvm och 50 kvm för uthus. 1 hus och 1
garage/fastighet. Ingen mer avstyckning är
tillåten inom området. Högst 2 våningar. Vind
får inte inredas, endast friliggande småhus.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter
från gräns mot granntomt. Uthus ska placeras
minst 1 meter från tomtgräns. Huvudbyggnad
och garage får sammanbyggas.
Genomförandetiden är 10 år, dvs gick ut 2014.

Finns någon fastighetsplan? x Fastighetsplan 9/1951 finns för fastigheterna 
inom gällande detaljplan 81-59. 
Fastighetsplanen fastställer gällande 
fastighetsindelning och avstyckning får inte ske. 

Finns något pågående 
bygglovsärende? 

x 

Ligger området inom riks- 
eller kommunala intressen 
för natur- och kulturmiljö? 

x 

Ligger området inom riks- 
eller kommunala intressen 
för kust- turism eller 
friluftsliv? 

x 

Är området berört av 
riksintresse för 
totalförsvaret? 

x Ingår i riksintresse för för totalförsvarets 
militära del, Väderradar. Förslaget har ingen 
påverkan på riksintresset. 

Är området berört av 
riksintresse för väg och 
järnväg? 

x 

Är området berört av 
strandskydd eller 
vattenskyddsområde? 

x 

Är området berört av 
Natura 2000? 

x 

2 (6) 
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Natur- och kulturvärden 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Påverkar exploateringen 
ett område av hög 
biologisk mångfald, 
sällsynta arter eller 
nyckelbiotoper?  

x 

Påverkar exploateringen 
gröna samband, stråk eller 
kilar?  

x 

Är de geologiska och 
topografiska 
förutsättningarna lämpliga 
för bebyggelse? 

x Enligt SGU:s kartunderlag består marken på 
fastigheten av glacial lera. En geoteknisk 
utredning kan behöva tas fram. 
Förstärkningsåtgärder kan därför eventuellt 
behövas. Marken är relativt plan.  

Finns några kända 
fornlämningar inom 
området? 

x 

Finns någon identifierad 
kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse eller 
bebyggelseområde? 

x 

Risk och säkerhet 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns risk för 
översvämning? 

x 

Finns risk för att 
miljökvalitetsnormerna 
överskrids? (Buller, luft, 
och vatten) 

x Området som berörs är mycket begränsat. 

Finns risk för ras och 
skred? 

x 

Är marken förorenad? x 

Ligger området inom 
riskområde för radon? 

x 

Är området påverkat av x 

3 (6) 
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Datum: 2019-01-25 

transportled för farligt 
gods? 

Innebär exploateringen en 
ökning av farligt gods? 

x 

Är området utsatt för 
buller, vibrationer eller 
störande ljus? 

x 

Bidrar exploateringen till 
ökat buller, vibration eller 
störande ljus? 

x Endast under en eventuell byggtid. 

Finns risk för explosioner? x 

Bidrar exploateringen till 
ökad brandrisk? 

x 

Innebär exploateringen 
ökade utsläpp av 
föroreningar? 

x Dagvattenutredning behöver tas fram som visar 
att exploateringen kan ske utan påverkan. 
Påverkan bedöms i detta skede vara begränsad.  

Bebyggelseområden 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Påverkar exploateringen 
stads- och 
landskapsbilden? 

x Fastigheterna i området är av varierande 
storlek.  

Finns närhet till kommunal 
service? 

x 

Finns närhet till 
kommersiell service? 

x 

Innebär exploateringen 
utökad kommersiell eller 
kommunal service? 

x 

Skapar exploateringen 
behov av utökad service? 

x 

Enlighet med 
bostadsförsörjningsprogra
mmet?  

x 

Bidrar förslaget till en mer 
blandad bebyggelse och 
minskad segregation? 

x Endast begränsad exploatering. 

Bidrar förslaget till flera 
arbetstillfällen? 

x Endast begränsad exploatering. 
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Rekreation 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns närhet till platser för 
lek och rekreation? 

x En kommunal lekplats finns inom 150 meter. 

Finns närhet till 
naturområde? 

x Rönninge friluftsområde finns inom 600 meter. 

Trafik 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns utbyggd 
infrastruktur till området? 

x 

Finns närhet till 
kollektivtrafik? 

x Buss 725 finns inom 250 meter. 

Finns gång- och cykelvägar 
till och från området? 

x Gång finns, cykel delvis. 

Bidrar exploateringen till 
en farlig trafikmiljö? 

x 

Finns ytor för parkering? x Inom egen fastighet. 

Kan angöring ordnas? x 

Teknisk försörjning 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns kommunalt VA 
utbyggt?  

x 

Ingår området i 
kommunens 
verksamhetsområde för 
VA? 

x 

Ligger området inom 
vattenskyddsområde eller 
avrinningsområde? 

x 

Finns förutsättningar för 
att ta hand om dagvatten? 

x En dagvattenutredning som visar på att 
förutsättningar finns behöver tas fram.  
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Datum: 2019-01-25 

(LOD) 

Finns möjlighet att ansluta 
till fjärrvärmenätet? 

x Avståndet från huvudledningen skulle 
generera en orimligt stor anslutningskostnad 
för ändamålet.  

Finns möjlighet till en bra 
avfallshantering? 

x 

Konsekvenser 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Innebär exploateringen en 
långsiktigt god hushållning 
av mark, vatten, energi och 
råvaror? 
(Livsmedelsförsörjning, 
framtida odlingsplats?) 

x Begränsad exploatering. 

Skapas tillgänglighet och 
trygghet för alla 
samhällsgrupper? 

x Begränsad exploatering. 

Finns möjlighet för 
personer med nedsatt 
rörelse- eller 
orienteringsförmåga att 
använda området?  

x Begränsad exploatering. 

Medför förslaget 
kommunala kostnader? 

x 

Innebär förslaget några 
intäkter för kommunen? 

x VA-anslutning 

Behöver avtal tecknas? x Plankostnadsavtal 

Bidrar förslaget till ökad 
jämställdhet? 

x Begränsad exploatering. 

Tar förslaget hänsyn till 
barnperspektivet? 

x Begränsad exploatering. 

Medverkande tjänstepersoner 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sofia Granström Johanna Henningsson/Cecilia Törning 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt/planarkitekt 
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https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:108 - 000

Planbesked för fastigheten Uttringe 1:1014, Sjövretsvägen 44

Fastighetsägaren för fastigheten Uttringe 1:1014 inkom den 28 januari 2019 med en
begäran om ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning och ett
friliggande småhus på den norra delen av fastigheten. Gällande detaljplan för
fastigheten Uttringe 1:1014 är Detaljplan för Sjövreten, plan nr 80-48. Detaljplanen vann laga 
kraft den 21 juli 1999 och bedöms som aktuell fortfarande. 

Detaljplanen anger kvartersmark för friliggande småhus med max en huvudbyggnad och ett 
uthus per fastighet. Detaljplanen möjliggör inte avstyckning. Plan- och exploateringsenhetens 
bedömning är att det inte är lämpligt att upprätta en detaljplan som möjliggör för 
avstyckning och ett friliggande småhus på fastigheten Uttringe 1:1014. Denna bedömning 
grundar sig i lokalisering av ledningar, kulturmiljö och karaktär samt att kommunen gärna ser 
på planläggning i ett större sammanhang.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 2 februari 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en
detaljplan på fastigheten Uttringe 1:1014.

______________________

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Dnr PEX/2019:10 

1 av 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för fastigheten Uttringe 1:1014, 
Sjövretsvägen 44 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en
detaljplan på fastigheten Uttringe 1:1014.

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för fastigheten Uttringe 1:1014 inkom den 28 januari 2019 med en 
begäran om ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning och ett 
friliggande småhus på den norra delen av fastigheten. Gällande detaljplan för 
fastigheten Uttringe 1:1014 är Detaljplan för Sjövreten, plan nr 80-48. Detaljplanen 
anger kvartersmark för friliggande småhus med max en huvudbyggnad och ett uthus 
per fastighet. Detaljplanen möjliggör inte avstyckning. Plan- och 
exploateringsenhetens bedömning är att det inte är lämpligt att upprätta en 
detaljplan som möjliggör för avstyckning och ett friliggande småhus på fastigheten 
Uttringe 1:1014. Denna bedömning grundar sig i lokalisering av ledningar, kulturmiljö, 
karaktär och att kommunen ser positivt på planläggning i ett större sammanhang. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till Uttringe 1:1014 inkom den 28 januari 2019 med en begäran om 
en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning och ett friliggande 
småhus på den norra delen av fastigheten. Sjövretsvägen sträcker sig igenom 
fastigheten och befintlig bebyggelse är belägen på den södra delen. Ny bebyggelse 
föreslås placeras på den norra delen. Fastigheten är lokaliserad i kommundelen 
Rönninge, intill sjön Uttran. 

Planförhållanden 

Gällande detaljplan för fastigheten Uttringe 1:1014 är Detaljplan för Sjövreten, plan 
nr 80-48. Detaljplanen vann laga kraft år 1999-07-21. Detaljplanen anger 
kvartersmark för friliggande småhus med max en huvudbyggnad och ett uthus per 
fastighet. Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 200 kvm och 50 kvm för uthus. 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-01 
Dnr PEX/2019:10 

2 av 3 

Äldre ekar och tallar ska bevaras. Inom berörd fastighet finns ett u- och g-område 
reserverat som sträcker sig i lodrät riktning genom fastigheten. Det finns även en stor 
del prickad mark på fastigheten. Genomförandetiden är 10 år och gick ut 2009. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Lämplighetsbedömning 

Bedömningen är att det inte är lämpligt att upprätta en detaljplan som möjliggör för 
avstyckning och ett friliggande småhus på fastigheten Uttringe 1:1014. 

Motiv till bedömning 

- Kommunen ser positivt på att detaljplanelägga större områden där
planarbetet är av stor allmän vikt. Detta område bedöms inte vara ett sådant. 

- Inom berört område finns ett g- och u-område reserverat. Detta område
sträcker sig i lodrät riktning genom berörd fastighet. Kommunen har anlagda
VA-ledningar inom berört område. Dessa ledningar skulle eventuellt komma
att behöva flyttas i samband med ny bebyggelse.

- Fastigheten ingår i ett utpekat kulturhistoriskt värdefullt närområde i
“Rönninge - kulturhistoriska miljöer”. Området beskrivs som ett bra exempel
på den tidiga sommarvillabebyggelsen i Rönninge och hur Rönninges
natursköna läge har utnyttjas på stora naturtomter. Bedömningen är att
exploatering inom benämnt område, till viss del, skulle påverka karaktären.

- I gällande detaljplan är minsta tillåtna fastighetsstorlek 2000 kvadratmeter.
Den norra delen av fastigheten skulle bli cirka 1800 kvadratmeter. Detta
skulle innebära en avvikelse från resterande fastighetsstorlekar inom berört
område.

Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. Planbeskedet kostar 10 000 kr. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson och Cecilia Törning 

Johanna Henningsson   Christina Lood 
Planarkitekt       Förvaltningschef 

Bilagor: 

Ansökan om planbesked 
Delges: 
Sökande 
KS 
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CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:10 

Datum: 2019-01-29 

Checklista för bedömning av planbesked 

- Uttringe 1:1014

Bedömning utifrån “Riktlinjer för bedömning av planbesked” 

Ja Del
vis 

Nej Kommentar 

Ingår området i ett 

pågående program- eller 

detaljplanearbete? 

x 

Kommer området att bli 

föremål för ny 

planläggning inom en 

överskådlig tid? 

x 

Har genomförandetiden 

gått ut?  
x 

Är detaljplanen 

modern/fortfarande 

aktuell enligt dagens 

bedömning? 

x 

Berör planarbetet ett 

större 

område/genererar 

flertalet bostäder? 

x 

Är planbeskedet av stor 

allmän vikt? (förskola, 

skola, vårdboende, 

hyresrätter m.fl.)? 

x 

Finns några felaktigheter 

i gällande detaljplan?  
x 

Har problem uppstått 

under genomförande av 

gällande detaljplan?  

x 
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CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:10 

Datum: 2019-01-29 

Planer, program, riksintressen och strandskydd 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Är förslaget förenligt med 
ÖP? (Mål och områdesvisa 
riktlinjer i ÖP) 

x Förenligt med delen om att kommunen ser 
positivt på exploatering inom områden där 
infrastruktur redan är utbyggt. 

Finns gällande detaljplan? x 80-48, Detaljplan för Sjövreten. Laga kraft
1999-07-21. Kvartersmark för bostäder. Minsta
fastighetsstorlek är 2000 kvm. Största
byggnadsarea för huvudbyggnad är 200 kvm
och 50 kvm för uthus. En huvudbyggnad och ett
uthus per fastighet. Ingen mer avstyckning är
tillåten. Högst 2 våningar. Endast friliggande
småhus. Äldre ekar och tallar ska bevaras. Inom
berörd fastighet finns ett u- och g-område
reserverat som sträcker sig i lodrät riktning
genom fastigheten. Det finns även en stor del
prickad mark på fastigheten.
Genomförandetiden är 10 år, dvs gick ut 2009.

Finns någon fastighetsplan? x 

Finns något pågående 
bygglovsärende? 

x 

Ligger området inom riks- 
eller kommunala intressen 
för natur- och kulturmiljö? 

x Fastigheten ingår i ett av utpekade 
kulturhistoriskt värdefulla närområden i 
“Rönninge - kulturhistoriska miljöer”. Området 
beskrivs som ett gott exempel på den tidiga 
sommarvillabebyggelsen i Rönninge samt hur 
Rönninges natursköna läge har utnyttjas på 
stora naturtomter.  

Ligger området inom riks- 
eller kommunala intressen 
för kust- turism eller 
friluftsliv? 

x 

Är området berört av 
riksintresse för 
totalförsvaret? 

x Ingår i riksintresse för för totalförsvarets 
militära del, Väderradar. Förslaget har ingen 
påverkan på riksintresset. 

Är området berört av 
riksintresse för väg och 
järnväg? 

x 

Är området berört av 
strandskydd eller 
vattenskyddsområde? 

x Upphävt inom delar av fastigheten enligt beslut 
från Länsstyrelsen 2003-03-19. 

Är området berört av 
Natura 2000? 

x 
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CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:10 

Datum: 2019-01-29 

Natur- och kulturvärden 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Påverkar exploateringen 
ett område av hög 
biologisk mångfald, 
sällsynta arter eller 
nyckelbiotoper?  

Behöver utredas. 

Påverkar exploateringen 
gröna samband, stråk eller 
kilar?  

x 

Är de geologiska och 
topografiska 
förutsättningarna lämpliga 
för bebyggelse? 

x Enligt SGU:s kartunderlag består marken på 
fastigheten av glacial lera. En geoteknisk 
utredning kan behöva tas fram. 
Förstärkningsåtgärder kan därför eventuellt 
behövas. Marken är relativt plan.  

Finns några kända 
fornlämningar inom 
området? 

x 

Finns någon identifierad 
kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse eller 
bebyggelseområde? 

x Inte inom fastigheten, men inom området. 

Risk och säkerhet 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns risk för 
översvämning? 

x Inte enligt länsstyrelsens lågpunktskartering. 

Finns risk för att 
miljökvalitetsnormerna 
överskrids? (Buller, luft, 
och vatten) 

x Området som berörs är mycket begränsat. 

Finns risk för ras och 
skred? 

x 

Är marken förorenad? x 

Ligger området inom 
riskområde för radon? 

x 
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CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:10 

Datum: 2019-01-29 

Är området påverkat av 
transportled för farligt 
gods? 

x 

Innebär exploateringen en 
ökning av farligt gods? 

x 

Är området utsatt för 
buller, vibrationer eller 
störande ljus? 

x 

Bidrar exploateringen till 
ökat buller, vibration eller 
störande ljus? 

x Endast under en eventuell byggtid. 

Finns risk för explosioner? x 

Bidrar exploateringen till 
ökad brandrisk? 

x 

Innebär exploateringen 
ökade utsläpp av 
föroreningar? 

x Dagvattenutredning behöver tas fram som visar 
att exploateringen kan ske utan påverkan på 
recipienten Uttran. Påverkan bedöms i detta 
skede vara begränsad på grund av 
omfattningen.  

Bebyggelseområden 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Påverkar exploateringen 
stads- och 
landskapsbilden? 

x Då området är pekat som ett viktigt närområde 
ur kulturhistorisk synpunkt, där framförallt 
stora naturtomter karaktäriserar området kan 
landskapsbilden påverkas. Exploateringen 
kommer även innebära fällning av träd vilket 
påverkar miljön. Dessutom kommer 
fastighetsstorleken avvika från omkringliggande 
fastigheter.  

Finns närhet till kommunal 
service? 

x Salems centrum finns på cirka tre kilometers 
avstånd. 

Finns närhet till 
kommersiell service? 

x Rönninge centrum finns på cirka två kilometers 
avstånd.  

Innebär exploateringen 
utökad kommersiell eller 
kommunal service? 

x 

Skapar exploateringen 
behov av utökad service? 

x 

Enlighet med 
bostadsförsörjningsprogra
mmet?  

x 
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CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:10 

Datum: 2019-01-29 

Bidrar förslaget till en mer 
blandad bebyggelse och 
minskad segregation? 

x Endast begränsad exploatering. 

Bidrar förslaget till flera 
arbetstillfällen? 

x Endast begränsad exploatering. 

Rekreation 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns närhet till platser för 
lek och rekreation? 

x En kommunal lekplats finns inom 150 meter. 

Finns närhet till 
naturområde? 

x Rönninge friluftsområde finns inom 600 meter. 

Trafik 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns utbyggd 
infrastruktur till området? 

x 

Finns närhet till 
kollektivtrafik? 

x Avstånd till närmaste busshållplats (buss 731 
till Rönninge centrum) är cirka 600 meter. 
Turtätheten är relativt låg.  

Finns gång- och cykelvägar 
till och från området? 

x Det finns ingen gångväg i direkt anslutning till 
området. Trottoar finns i intilliggande 
område.  

Bidrar exploateringen till 
en farlig trafikmiljö? 

x 

Finns ytor för parkering? x Inom egen fastighet. 

Kan angöring ordnas? x 

Teknisk försörjning 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns kommunalt VA 
utbyggt?  

x 

Ingår området i x 
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CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:10 

Datum: 2019-01-29 

kommunens 
verksamhetsområde för 
VA? 

Ligger området inom 
vattenskyddsområde eller 
avrinningsområde? 

x 

Finns förutsättningar för 
att ta hand om dagvatten? 
(LOD) 

x En dagvattenutredning som visar på att 
förutsättningar finns behöver tas fram.  

Finns möjlighet att ansluta 
till fjärrvärmenätet? 

x Avståndet från huvudledningen skulle 
generera en orimligt stor anslutningskostnad 
för ändamålet.  

Finns möjlighet till en bra 
avfallshantering? 

x 

Konsekvenser 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Innebär exploateringen en 
långsiktigt god hushållning 
av mark, vatten, energi och 
råvaror? 
(Livsmedelsförsörjning, 
framtida odlingsplats?) 

x Begränsad exploatering. 

Skapas tillgänglighet och 
trygghet för alla 
samhällsgrupper? 

x Begränsad exploatering. 

Finns möjlighet för 
personer med nedsatt 
rörelse- eller 
orienteringsförmåga att 
använda området?  

x Begränsad exploatering. 

Medför förslaget 
kommunala kostnader? 

x Eventuellt flytta av kommunala VA-ledningar. 

Innebär förslaget några 
intäkter för kommunen? 

x VA-anslutning 

Behöver avtal tecknas? x Plankostnadsavtal 

Bidrar förslaget till ökad 
jämställdhet? 

x Begränsad exploatering. 

Tar förslaget hänsyn till 
barnperspektivet? 

x Begränsad exploatering. 
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Datum: 2019-01-29 

Medverkande tjänstepersoner 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sofia Granström Johanna Henningsson/Cecilia Törning 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt/planarkitekt 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:261 - 000

Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2018

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

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden från den 1 oktober 2018 till den 31 december 2018 finns ett gynnande beslut 
som ej verkställts att rapportera . Vidare finns ett (1) gynnande beslut som ej verkställts från 
tidigare perioder att rapportera och som ännu inte verkställts. För perioden finns ett 
gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera och ett 
gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 20 februari 2019, § 19. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och LSS av gynnandebeslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2018.

______________________

Sändlista
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1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:102 - 000

Avveckling av AB Vårljus

Den 5 december 2018 beslutade Vårljus styrelse att avveckla verksamheten. Med
anledning av nedgång inom avisering av ensamkommande barn till kommunerna har
styrelsen för Vårljus vänts sig till ägarkommunerna gällande ställningstagande till ordnad
avveckling av verksamheter och bolag.

Avvecklingsalternativet valdes av 18 ägarkommuner, motsvarande 85,1 procent av 
ägarandelen. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid stämman den 8 maj 2019.
Socialförvaltning har inget behov av Vårljus i dagsläget och har därmed ställt sig positivt
till verksamhetens avveckling.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 25 mars 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige godkänner avveckling av Vårljus senast den 30 juni 2019. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:52 - 007

Svar på revisionsrapport - Kommunens hantering av 
arbetsgivarfrågor

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hur kommunstyrelsen och nämnder 
styr och följer upp att kommunens arbetsgivaransvar uppfylls i enlighet med lagar, 
föreskrifter och interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Granskningen visar att den politiska ansvarsfördelningen är otydlig avseende 
arbetsgivaransvaret och att redovisning av sjukfrånvarokostnader behöver utvecklas.

Sammanfattningsvis anser revisionen att kommunen i huvudsak har en tillfredsställande 
styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågor. I de nya reglementena som tagits fram för 
kommunen har det tydliggjorts att arbetsgivaransvaret är kommunstyrelsens och 
arbetsmiljöansvaret tillhör respektive nämnd. Kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder, har 
arbetsmiljöansvaret inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att se över hur personalkostnaderna kan redovisas i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse för att förtydliga kostnaderna för sjukfrånvaro. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att avslutningssamtal ska vara ett obligatoriskt 
erbjudande till all personal som avslutar sin anställning på egen begäran och att en 
kommungemensam analys av orsakerna ska tas fram genom HR-enhetens försorg.

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens, bygg- och miljönämndens, 
kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens sammanträden. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 1 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 1 mars 2019 som svar på 
revisionsrapport - Kommunens hantering av arbetsgivarfrågor.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Kommunens hantering av 
arbetsgivarfrågor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 1 mars 2019 som svar på 
revisionsrapport - Kommunens hantering av arbetsgivarfrågor.  

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hur kommunstyrelsen och 
nämnder styr och följer upp att kommunens arbetsgivaransvar uppfylls i enlighet med 
lagar, föreskrifter och interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2018. Granskningen visar att den politiska ansvarsfördelningen är otydlig avseende 
arbetsgivaransvaret och att redovisning av sjukfrånvarokostnader behöver utvecklas. 
Sammanfattningsvis anser revisionen att kommunen i huvudsak har en tillfredsställande 
styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågor. 

I de nya reglementena som tagits fram för kommunen har det tydliggjorts att 
arbetsgivaransvaret är kommunstyrelsens och arbetsmiljöansvaret tillhör respektive 
nämnd. Kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder, har arbetsmiljöansvaret inom sitt 
verksamhetsområde. 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att se över hur personalkostnaderna kan 
redovisas i årsredovisningens förvaltningsberättelse för att förtydliga kostnaderna för 
sjukfrånvaro. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att avslutningssamtal ska vara ett obligatoriskt 
erbjudande till all personal som avslutar sin anställning på egen begäran och att en 
kommungemensam analys av orsakerna ska tas fram genom HR-enhetens försorg.  

Ärendet 

Granskningsuppdrag 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hur kommunstyrelsen och 
nämnder styr och följer upp att kommunens arbetsgivaransvar uppfylls i enlighet med 
lagar, föreskrifter och interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2018. 
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Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna styr arbetsgivarfrågorna genom 
att bryta ned fullmäktiges övergripande mål till nämndsmål. Uppföljning av 
arbetsgivarfrågorna görs genom bland annat uppföljning av måluppfyllelse i 
delårsrapport och årsredovisningen, personalredovisning i årsredovisningen samt vid 
rapportering av resultat av medarbetarenkäter. 

Granskningen visar också att den politiska ansvarsfördelningen är otydlig avseende 
arbetsgivaransvaret då det finns omnämnt i barn- och utbildningsnämndens reglemente 
men inte i övriga nämnders reglementen. Revisionen förutsätter att detta kommer att 
klargöras i den revidiering som pågår av reglementen och delegationsordningar.  

Revisionen ser positivt på att förtroendevalda har fått arbetsmiljöutbildning samt tillgång 
till information om arbetsgivaransvaret på kommunens intranät. 

KPMG rekommenderar kommunstyrelsen att: 

Ta initiativ till att det i reglementen och övriga styrdokument förtydligas var det politiska 
arbetsgivaransvaret ligger.  

Ta fram kostnaderna för sjukfrånvaron i kommunen minst en gång om året. Dessa 
beräkningar bör innehålla kostnader för sjuklön, intjänad semester och pension. 

Fastslå att avslutningssamtal är obligatoriskt för chefen att genomföra och att ta fram en 
rutin för att följa upp att de verkligen genomförs. 

Följa upp resultatet av avslutningssamtal för att kunna dra slutsatser och vidta åtgärder 
till följd av resultatet. Vi ser här som en fördel om det vid analys och åtgärder också finns 
en koppling till resultatet av medarbetarundersökningar. 

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur och fritidsnämnden och 
socialnämnden för yttrande senast 2019-02-28 och till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Nämndernas yttrande över överlämnad revisionsrapport 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisionsrapporten och kultur- och 
fritidsnämnden önskar också ett förtydligande av nämndens ansvar i arbetsgivarfrågor. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden delar revisorernas uppfattning gällande vikten av arbetet 
kring arbetsgivarfrågor. Det har i samband med revidering av nämndens reglemente 
under hösten 2018 ytterligare förtydligats var det politiska arbetsgivaransvaret ligger. 

Nämnden håller med om att det är av väsentlighet att medarbetare som väljer att avsluta 
sin anställning har ett avslutningssamtal med närmaste chef. Förvaltningen har i och med 
detta vid flera tillfällen informerat cheferna om att avslutningssamtal är obligatoriska och 
nödvändiga, för att förbättra både det kommun- och förvaltningsövergripande arbetet 
för att Salems kommun ska utgöra en attraktiv arbetsgivare.  

Nämnden anser att uppföljningen kan hanteras ännu bättre genom upprättande av 
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tydliga rutiner för avslutningssamtalen. Förvaltningsspecifika rutiner kommer att 
upprättas och delges cheferna. Resultaten kommer att följas upp, utvärderas och 
analyseras minst en gång per skoltermin.  

Uppföljningen av avslutningssamtalen kommer även att tas in i nämndens internkontroll 
för 2019.  

Nämnden anser att frågeställningar och kartläggningar gällande kostnaderna för 
sjukfrånvaron är viktigt ur flera perspektiv och att detta lämpligen bör hanteras av 
HR-avdelningen. 

Socialnämnden  

Socialnämnden anser att de reglementen som kommunen nyligen reviderat tydligt anger 
att arbetsgivaransvaret är kommunstyrelsens och att nämnderna har 
arbetsmiljöansvaret.  

Gällande framtagande av sjukfrånvarokostnader anser socialnämnden att ansvaret bör 
åligga HR-enheten, att ta fram enhetliga underlag för hela kommunen.  

Socialnämnden har som krav att alla medarbetare som avslutar sin anställning på egen 
begäran ska ha ett avslutningssamtal med sin chef. För att kunna säkerställa att kraven 
på att dessa samtal efterlevs och följs upp, kommer socialnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en rutin för att tillse  att avslutningssamtalen genomförs. 

Socialnämnden kommer att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa och analysera 
resultaten av enheternas avslutningssamtal för att dra slutsatser och vidta eventuella 
åtgärder. Fokus kommer att riktas på de enheter som inte uppfyller socialnämndens mål 
för avgångar. 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden anser att rapporten är välskriven och i sin helhet besvarat de 
punkter som avsetts att granskas. Nämnden anser att rapporten väl har sammanfattat 
slutsatser avseende rehabilitering, men inte besvarat om vad de anser om huruvida 
kommunen gör tillräckligt för att motverka ohälsa.  

Nämnden håller med om vikten av att förtydliga styrdokument avseende det politiska 
arbetsgivaransvaret och att detta lämpligen bör framgå i reglementet. Reglementena har 
nyligen uppdaterats. 

Nämnden ser positivt på att redovisa kostnaderna för sjukfrånvaron i kommunen minst 
en gång om året. Nämnden anser att redovisningen av sjukfrånvarokostnaden bör framgå 
på nämndsnivå och redovisas till årsbokslutet. Nämnden anser att 
kommunstyrelseförvaltningen (HR och/eller löneenheten) ska ansvara för att ta fram 
dessa uppgifter åt nämnderna.  
Bygg- och miljönämndens verksamheter ingår i miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp där ledningsgruppen har infört rutiner för 
uppföljning att avslutningssamtal håll. Nämnden håller med om vikten att följa upp dessa 
samtal. Det är ledningsgruppen som följer upp och drar slutsatser av dessa samtal. 

Kommunstyrelseförvaltningens slutsatser och bedömning 

I de nya reglementena som tagits fram för kommunen har det tydliggjorts att 
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arbetsgivaransvaret är kommunstyrelsens och arbetsmiljöansvaret är respektive nämnds. 
Kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder, har därmed också arbetsmiljöansvaret inom 
sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljöansvaret innebär att nämnden ansvarar för att 
verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljö 
samt svarar för en god arbetsmiljö. 

Kommunstyrelsen följer upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samtliga 
verksamheter och har det övergripande samordningsansvaret för att utbildning 
genomförs för chefer och skyddsombud. 

Kommunen har i årsredovisningens förvaltningsberättelse en redovisning av kostnaden 
för sjukfrånvaro, såsom sjuklönekostnadens andel av den totala bruttolönekostnaden. 
Kommunen kommer att se över möjligheterna att redovisa en utvidgad rapportering av 
sjukfrånvarokostnaderna med sjuklönebikostnaderna inkluderade. 

Avslutningssamtal erbjuds idag till alla medarbetare som avslutar sin anställning på egen 
begäran, där samtalet ska ses som en möjlighet att utvecklas och avsluta anställningen på 
ett bra sätt. Avslutningssamtalet utförs av närmaste chef utifrån en kommungemensam 
mall som ska säkerställa att avslutningssamtalen sker på enhetligt sätt. I den mån den 
enskilde medarbetaren väljer att inte ha ett avslutningssamtal erbjuds denne istället att 
lämna sina synpunkter skriftligen i en kommungemensam mall. 

Kommunstyrelseförvaltningen håller med om att det finns behov av att en övergripande 
sammanställning görs över orsakerna till varför medarbetarna väljer att lämna 
kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen kommer därför att ge HR-enheten i uppdrag 
att göra en sådan sammanställning baserat på förvaltningarnas sammanfattade underlag. 

I den totala analysen över orsakerna till personalomsättningen, är avslutningssamtalen 
en del i den analysen, därutöver använder kommunen resultat från bland annat 
medarbetarundersökningar. 

HR-enheten gör analyser över vilka yrkesgrupper som har störst rörlighet. Dessa analyser 
visar att omsättningen inom vissa yrkesgrupper har sina förklaringar till stor del i det läge 
som generellt råder på arbetsmarknaden i regionen. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 
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1 Sammanfattning
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
och nämnder styr och följer att kommunens arbetsgivaransvar uppfylls i enlighet med 
lagar, föreskrifter och interna styrdokument. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Vår granskning visar att kommunstyrelsen och nämnderna styr arbetsgivarfrågorna 
genom att bryta ned fullmäktiges övergripande mål till nämndsmål. Uppföljning av 
arbetsgivarfrågorna görs genom bland annat uppföljning av måluppfyllelse i 
delårsrapport och årsredovisningen, personalredovisning i årsredovisningen och 
rapportering av resultat av medarbetarenkäter.

Enligt vår bedömning är den politiska ansvarsfördelningen otydlig avseende 
arbetsgivaransvaret då det finns omnämnt i barn- och utbildningsnämndens 
reglemente men inte i övriga nämnders reglementen. Vi förutsätter dock att detta 
kommer att klargöras i den revidering som pågår av reglementen och 
delegationsordningar. Vi ser som positivt att förtroendevalda har fått 
arbetsmiljöutbildning samt tillgång till information om arbetsgivaransvaret på 
kommunens intranät. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen i huvudsak har en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 

 Ta initiativ till att det i reglementen och övriga styrdokument förtydligas var det
politiska arbetsgivaransvaret ligger.

 Ta fram kostnaderna för sjukfrånvaron i kommunen minst en gång om året. Vi
anser att dessa beräkningar minst bör innehålla kostnader för sjuklön, intjänad
semester och pension.

 Fastslå att avslutningssamtal är obligatoriskt för chefen att genomföra och att ta
fram en rutin för att följa upp att de verkligen genomförs.

 Följa upp resultatet av avslutningssamtal för att kunna dra slutsatser och vidta
åtgärder till följd av resultatet. Vi ser här som en fördel om det vid analys och
åtgärder också finns en koppling till resultatet av medarbetarundersökningar.
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2 Inledning/bakgrund
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
och nämnder styr och följer att kommunens arbetsgivaransvar uppfylls i enlighet med 
lagar, föreskrifter och interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2018.

Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, 
lönepolitik och ledarfrågor. Hur kommunen agerar och uppfattas som arbetsgivare t.ex. 
anställningsvillkor, arbetsmiljö m.m. är mycket betydelsefulla faktorer för hur 
kommunen ska lyckas att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens samt 
motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Det är de förtroendevalda som skall sätta mål och dra upp riktlinjer. Chefer och övriga 
medarbetares ansvar är att verkställa detta. Det är ytterst viktigt att ansvars- och 
rollfördelningen är tydlig. HR-avdelningens kompetens och stöd är av yttersta vikt för 
att ansvariga chefer ska ha förutsättningar för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar i 
enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunens mål och styrdokument. 

Salems kommuns revisorer bedömer att det är av stor betydelse att det finns en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. I granskningen har 
särskilt fokus lagts på hur kommunstyrelsen och granskade nämnder styr och följer upp 
arbetsmiljöfrågorna. I granskningen har också uppgifter om personalomsättning 
studerats.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Det övergripande syftet med projektet har varit att granska om kommunstyrelse och 
nämnder styr och följer upp att kommunen uppfyller sitt arbetsgivaransvar med fokus 
på arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Vi har därför granskat:

om Kommunstyrelsen och nämnder styr och följer upp att kommunen uppfyller sitt 
arbetsgivaransvar.

om Det finns styrdokument, rutiner och riktlinjer (med särskilt fokus på riktlinjer och 
rutiner för arbetsmiljö, rehabilitering och omplacering) för hur kommunen ska 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende det övergripande 
arbetsgivaransvaret.

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöansvaret.

om Kommunen organiserat det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 
arbetsmiljölagstiftning och tillhörande föreskrifter.
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om Det finns en fungerande samverkan med fackliga företrädare avseende 
arbetsmiljöfrågorna

om Insatser görs för att motverka ohälsa samt vid behov rehabilitera arbetstagare 

om Sjukfrånvaron följs i kommunstyrelse och nämnder samt vad den visar

om Sjukfrånvarokostnader följs i kommunstyrelse och nämnder

om Personalomsättningen följs i kommunen och vilka analyser som görs av denna 
omsättning

om Rutiner finns för avslutningssamtal eller motsvarande i samband med att 
personal slutar

om Kontroll görs av att rutinerna vid avslut efterföljs

om Kommunen gjort ekonomiska överenskommelser (s.k. utköp av personal) i 
samband med att anställningar har avslutats under åren 2008-2017 och i vilken 
omfattning det skett.

2.2 Revisionskriterier

Följande revisionskriterier är aktuella:

 Arbetsmiljölagen 

 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:01 - Arbetsanpassning och rehabilitering

 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(trädde i kraft 31 mars 2016)

 Kommunens fastställda styrdokument avseende arbetsgivaransvaret med fokus på 
arbetsmiljö.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument

 Studier av statistik avseende personalomsättning och sjukfrånvaro. 

 Studier av de uppgifter som kommunen kunnat tillhandahålla avseende ekonomiska 
överenskommelser vid avslut av anställningar.
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 Intervjuer med personalchef, kommundirektör och förvaltningschefer.

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten.

3 Resultat av granskningen

3.1 Ansvarsfördelning och övergripande styrning, uppföljning av 
arbetsgivarfrågorna

Den övergripande styrning av arbetsgivarfrågorna sker från fullmäktige genom följande 
mål som antagits i budget 2018t:

”Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.”

Kommunstyrelsen och nämnden bryter ned det övergripande målet till mål för 
nämnder, förvaltningar och enheter. Till målen kopplas indikatorer. Mål och åtgärder för 
att uppnå målen läggs in i IT-stödet Hypergene. 

Samtliga nämnder har ”Attraktiv arbetsplats” som ett nämndsmål. Måluppfyllelsen mäts 
genom SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME). 

SKL har under 2018 gett ut en rapport om rekryteringsläget i Sveriges kommuner och 
landsting. I rapporten lämnas nio förslag till strategier för hur kommunernas 
arbetskraftsutbud ska kunna öka i en framtid när bristen ökar på ett flertal av de 
yrkeskategorier som utgör kärnan i den kommunala verksamheten.

Salems kommun har satt samman en grupp med representanter från samtliga 
förvaltningar. Gruppen ska arbeta med hur dessa nio strategier kan konkretiseras i 
Salems kommun för att säkra framtida kompetensförsörjning. 

Barn- och utbildningsnämnden har redan antagit en kompetensförsörjningsstrategi som 
utgår från dessa nio strategier.

I årsredovisningen görs uppföljning av arbetsgivarområdet under rubriken 
Medarbetare. Det är följande områden som här följs upp:

 Personalstruktur

 Personalkostnader

 Kompetensförsörjning

 Arbetad tid och frånvaro

 Arbetsmiljö
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Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör beredningsutskott vid bokslutsberedningen. I 
bokslutsberedningen görs en genomgång av nämndernas årsberättelser vilket innebär 
att man då följer upp nämndernas uppföljning av målen. Redovisning av uppföljning av 
målen görs i personalredovisningen i samband med delårsrapport och årsredovisning.

I budgetarbetet görs en genomgång av målen för att ta ställning till om det finns behov 
av att förändra målsättningar och indikatorer. 

I kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente står att ”nämnden 
har arbetsgivaransvar för nämndens personal”. I övriga nämnders reglemente står 
inget om arbetsgivaransvar. 

I kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente fastslås att de 
ansvarar för att ”verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön samt svarar för en tillfredsställande arbetsmiljö”.

I övriga nämnders reglemente står inget om ansvaret för arbetsmiljön.

I kommunstyrelsens reglemente fastslås vidare att:

”Kommunstyrelsen ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet för alla 
verksamheter och har ett samordningsansvar för att utbildning genomförs för chefer 
och skyddsombud”. 

”Kommunstyrelsen har uppföljningsansvar för att fördelning av uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet sker i verksamheterna.” 

Det innebär att när en chef (eller annan anställd) skriftligen har tilldelats uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet ska originalet skickas till HR-enheten som förvarar det. HR-enheten 
följer upp regelbundet att samtliga nyanställda chefer har undertecknat en 
uppgiftsfördelning. 

Det pågår för närvarande ett arbete med att revidera reglementen och 
delegationsordningar.

På ”Fisknätet” (som är kommunens intranät) finns information för förtroendevalda om 
deras ansvar som arbetsgivare. De förtroendevalda har också fått gå en 
arbetsmiljöutbildning. 

Resultat av medarbetarenkäter rapporteras till kommunstyrelsen och nämnderna. I 
Barn- och utbildningsnämnden fick förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder med 
anledning av att enkäten visade på ett dåligt resultat inom området ”utmattning” En 
återrapportering ska göras till nämnden i september 2018.

Socialchefen var vid tidpunkten för granskningens genomförande relativt ny i 
kommunen vilket innebar att han hade haft ganska få sammanträden med nämnden. 
Vid intervjun framför han dock att han uppfattar att det finns ett intresse hos nämnden 
för arbetsgivarfrågorna.
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Vid vår granskning framförs från Kultur- och fritidschefen att nämnden är intresserad av 
att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Nämnden följer arbetsmiljöarbetet och 
förvaltningschefen framför att nämnden stödjer förvaltningen för att förbättra 
arbetsmiljön. Exempel på åtgärder är att man har anpassat lokalerna för att förbättra 
säkerheten inom både biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten. 

Kommentarer

Vi kan konstatera att kommunstyrelse och nämnder styr och följer upp 
arbetsgivarfrågorna genom mål och uppföljningar som utgår från fullmäktiges 
övergripande mål. Enligt vår bedömning är den politiska ansvarsfördelningen otydlig 
avseende arbetsgivaransvaret då det finns omnämnt i Barn- och utbildningsnämndens 
reglemente men inte i övriga nämnders reglementen. Vi förutsätter dock att detta 
kommer att klargöras i den revidering som pågår av reglementen och 
delegationsordningar. Vi ser som positivt att förtroendevalda har fått 
arbetsmiljöutbildning samt tillgång till information om arbetsgivaransvaret på 
kommunens intranät. 

3.2 Styrdokument och rutiner

Salem kommuns arbetsmiljöpolicy fastslår att:

”Arbetsmiljöpolicyn ska stimulera till aktiviteter och insatser som förbättrar och 
utvecklar vår arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljö ska kännetecknas av att:

• hälsa och säkerhet i arbetet föreligger

• chefen och medarbetarna är medvetna om vilka risker han eller hon kan
utsättas för i arbetet

• chefen och medarbetarna har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö

• chefen och medarbetarna har en ambition att skapa ett bra arbetsklimat”

Vid vår granskning framför personalchefen att det finns behov av att 
omarbeta/uppdatera arbetsmiljöpolicyn. En partssammansatt grupp kommer att arbeta 
fram ett förslag under hösten 2018.

På kommunens intranät ”fisknätet” finns styrdokument, rutiner och riktlinjer för hur 
kommunen ska uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

På intranätet finns Arbetsmiljöguiden där styrdokument och rutiner finns samlat. I 
arbetsmiljöpyramiden (se nedan) finns länkar till styrdokument och rutiner så att 
cheferna på ett enkelt sätt kan hitta information utifrån aktuell händelse eller behov av 
åtgärd.
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Följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns fastslaget i arbetsmiljöguiden:

Vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska det dokumenteras i blanketten ”Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter”. Chefen ska skicka en kopia på blanketten till överordnad chef 
och originalet till HR-konsulterna på HR-enheten.
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Vid granskningens genomförande hade barn- och utbildningsförvaltningen nyligen gjort 
en genomgång av att alla med ett ansvar för arbetsmiljöuppgifter har det dokumenterat.

I socialförvaltningen hade vid granskningens genomförande nyligen tagits fram nya 
rutiner avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter då de fått kritik från 
arbetsmiljöverket för hur de arbetar med sina dokument.

Vid vår granskning framför miljö- och samhällsbyggnadschefen att hon inte har skrivit 
på någon blankett avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Som stöd i rehabiliteringsarbetet finns rehabiliteringsrutinen. Följande bild finns på 
kommunens intranät och beskriver arbetsgången vid sjukfrånvaro och rehabilitering. 
Från denna bild finns på intranätet länkar till de olika stöddokument och blanketter som 
är tillämpliga för aktuell del i processen.
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En likabehandlingsplan finns framtagen som avser åren 2016-2018. 
Likabehandlingsplanen bygger på en enkät som ställts till kommunens medarbetare 
bland annat avseende arbetsmiljö. 

I planen finns under rubriken ”Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv” följande tre 
underrubriker som var kopplade till frågor om arbetsmiljön:

 ”Den praktiska/organisatoriska arbetsmiljön”.

Enligt analysen som redovisas i likabehandlingsplanen visade enkäten att männen 
upplever att kvinnor och män på ett rimligt sätt har lika stor chans att välja 
arbetsuppgifter som kan medföra högre lön och att göra karriär i verksamheten. Denna 
uppfattning delas inte alls av kvinnorna, undantaget kvinnor och män inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 ”Den fysiska arbetsmiljön”.

Enligt analysen som redovisas i likabehandlingsplanen visade enkäten att den fysiska 
arbetsmiljön upplevs som tämligen god.

 ”Den psykosociala arbetsmiljön”.

Enligt analysen som redovisas i likabehandlingsplanen visade enkäten att man trivs 
tämligen väl på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater. Tämligen många uppger 
att de ibland stannar hemma, sjukskriver sig eller tar ledigt för att de inte trivs på 
jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män i något så när proportion till 
könsfördelningen bland de anställda inom kommunen.

Med utgångspunkt från svaren i enkäten har det för en del av frågorna tagits fram mål 
och åtgärder för att uppnå målen. Vi kan dock konstatera att det i 
likabehandlingsplanen inte har tagits fram mål eller åtgärder för den psykosociala 
arbetsmiljön. 

Vid vår granskning framförs dock att kommunens verksamheter i stället utgår från den 
omfattande medarbetarenkät som genomförs vartannat år. I denna kan varje 
arbetsplats se sina egna resultat vad beträffar bl.a. psykosocial miljö, arbetsbelastning 
etc. Tillsamman med resultatet av medarbetarenkäten följer också ett förslag till 
handlingsplan som utgår från resultaten på varje arbetsplats. Denna handlingsplan 
ligger också till grund för handlingsplanerna i arbetsmiljöarbetet

Vid vår granskning framförs att det finns bra stöddokument för att cheferna ska kunna 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar men det framförs önskemål om mer operativt stöd från 
HR-avdelningen. Det finns dock förståelse för att HR har begränsade resurser. 

Kommentarer

Enligt vår bedömning finns ett väl utbyggt system med rutiner och stöddokument 
avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.
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3.3 Kommunens organisation av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Som en mall och ett stöd i arbetsmiljöarbetet finns, förutom arbetsmiljöpyramiden (kap 
3.2), ett årshjul som varje enhet ska använda för att planera in alla arbetsmiljöinsatser 
som ska genomföras under året. I rutiner för arbetsmiljöarbetet fastslås att enheterna 
ska göra riskbedömningar samt ta fram handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske minst en gång per år. Till 
stöd för detta finns blanketten ”Årlig uppföljning av SAM”. Enligt rutinerna ska chef och 
skyddsombud i samband med internkontrollen, tillsammans gå igenom för att utvärdera 
arbetsmiljörutinerna. Vid denna utvärdering ska en genomgång göras av aktuella 
dokument och rutiner samt handlingsplaner. Vid uppföljningen ska bedömas om 
handlingsplanerna är aktuella, om de är kända av alla berörda, om de används och om 
de fungerar som det är tänkt. I samband med uppföljning ska också bedömas om det 
finns behov av att föra in nya rutiner eller ny kunskap i arbetsmiljöfrågor. Om det finns 
behov av att göra förändringar, t.ex. ta fram nya rutiner, ska det skrivas in i blanketten 
”Handlingsplan med riskbedömning”. Blanketten för årlig uppföljning ska ingå som en 
del i internkontrollen.

Handlingsplanerna ska skickas till förvaltningarna. Förvaltningschefen kan då följa upp 
att arbetsmiljöarbetet i förvaltningen hanteras enligt rutinerna och att eventuella 
åtgärder vidtagits. Denna uppföljning är också en del i förvaltningschefens 
uppföljningssamtal med underställda chefer. Uppföljning ska också rapporteras till 
nämnd.

Förvaltningarna ska skicka in sina handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder till HR-
avdelningen. En årlig uppföljning görs inom ramen för internkontrollen av att åtgärderna 
i handlingsplanerna har vidtagits. Denna uppföljning redovisas för kommunstyrelsen. 

Vid vår granskning framförs också att barn- och utbildningsnämnden kontinuerligt 
under året efterfrågar information avseende arbetsmiljöarbetet t.ex. sammanställning, 
analyser och åtgärder avseende stress hos personalen. 

Ett arbete har påbörjats inom barn- och utbildningsnämnden att styra upp nämndens 
styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. De har för avsikt att lägga i 
arbetsmiljöpunkter i nämndens årshjul.

Vid vår granskning framförs att styrdokumenten för arbetsmiljöarbetet ger ett bra stöd.

I årsredovisningen redovisas under rubriken Arbetsmiljö vilka förebyggande insatser 
som görs i kommunen i form av arbetsmiljöutbildningar och friskvårdåtgärder för 
medarbetarna. I årsredovisningen redovisas även antalet anmälda tillbud och 
arbetsskador per förvaltning. Vid delårsbokslut och årsbokslut ska det kommenteras 
om det varit särskilda avvikelser mot handlingsplanerna.

Vid vår granskning framförs att HR-avdelningen har genomfört mycket 
arbetsmiljöutbildningar för kommunens chefer. Förtroendevalda har också fått gå en 
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arbetsmiljöutbildning. Det finns också en arbetsmiljöutbildning tillgänglig på 
kommunens intranät. 

Kommentarer

Enligt vår bedömning finns en tillfredsställande uppsättning av styrdokument och 
rutiner för arbetsmiljöarbetet. Vi ser som positivt att även kommunens förtroendevalda 
erhållit arbetsmiljöutbildning. Vi ser också som positivt att det finns en central 
uppföljning av att samtliga enheter tar fram årliga handlingsplaner.

3.4 Samverkan med fackliga företrädare avseende 
arbetsmiljöfrågorna

Kommunen har ett samverkansavtal med de fackliga organisationer som kommunens 
anställda är anslutna till.

Samverkansorganisationen är uppbyggd enligt följande

I den centrala samverkansgruppen (CESAM) är kommundirektör och personalchef med 
från arbetsgivaren. Det finns en stående agenda på CESAM där man bland annat 
behandlar agendan inför fullmäktige och kommunstyrelsen, kommunens ekonomi, 
arbetsmiljöfrågor och större IT-projekt. 

Vid vår granskning framför kommundirektören att samverkan i det stora hela fungerar 
på ett bra sätt i kommunen. Personalchefen framför att de fackliga företrädarna hade 
synpunkter under början av 2018 på att samverkansorganisationen inte fungerade 
enligt avtalet. Det var då många nya chefer i kommunen och personalchefen menar att 
det kan vara en orsak att det inte fungerade som det skulle. Under hösten 2018 
kommer de att genomföra en samverkansutbildning för cheferna. 

I förvaltningssamverkan hanteras ärenden inför beslut av nämnd eller förvaltningschef 
vilket ersätter förhandling enligt MBL § 11 samt information och dialog som motsvara 
kraven enligt MBL § 19. Samverkansgruppen utgör också skyddsombudskommitté. 
Varje arbetsplats har också arbetsplatsträffar s.k. APT.
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Barn- och utbildningsnämnden har som en punkt i internkontrollplanen att följa upp att 
det s.k. SAM-arbetet (dvs. det arbete som sker inom ramen för 
samverkansorganisationen) fungerar enligt rutinerna. I samverkansgruppen har man 
tagit upp att man vill säkerställa att man har ett gemensamt arbete med 
arbetsmiljöfrågorna. De fackliga har fått möjlighet att ge signaler och synpunkter, 
förbättringsåtgärder. Inom ramen för samverkan har de också sett över om det finns 
rutiner som saknas.

Inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har det saknats en facklig representant 
vilket medfört att de inte kunnat genomföra samverkan i enlighet med 
samverkansavtalet. De har dock bjudit in till samverkan i de fall det finns särskilda 
frågor att behandla. Arbetsmiljöfrågorna har behandlats i skyddskommittén. Enligt 
förvaltningschefen kommer dock samverkansarbetet inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen fungera enligt avtalet under hösten 2018. 

Kommentarer

I kommunen finns en samverkansorganisation. Vid granskningen framförs att det inte 
fungerat helt tillfredsställande i alla förvaltningar under 2018 men vi uppfattar vid 
granskningen att det planeras åtgärder för att komma till rätta med de problem som 
funnits under 2018.

3.5 Ohälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering

Arbetet för att motverka ohälsa görs inom ramen för det löpande arbetsmiljöarbetet. 
Kommundirektören understryker vikten av att det finns en tydlighet i det lokala arbetet 
och ett tydligt ledarskap. Kommunen erbjuder de anställda ett friskvårdsbidrag att 
använda till friskvårdsinsatser, möjlighet att ta ut en friskvårdstimma i veckan samt att 
besöka kommunens gym som är gratis att använda för alla anställda. 

Kommunen har företagshälsovård genom avtal med ”Feelgood företagshälsovård”. Alla 
anställda i kommunen har möjlighet att få två samtal med företagshälsovården utan att 
man behöver ha ett godkännande av sin chef.

Närmaste chef har ansvaret för att hantera HR-frågorna. HR-avdelningen har till uppgift 
att ge cheferna stöd och utbildning så att de är rustade för att ta ansvaret själva.

I Arbetsmiljöguiden finns till stöd i rehabiliteringsarbete en beskrivning av arbetsgången 
för rehabilitering på kommunens intranät (se kap 3.2) samt rutin för 
rehabiliteringsutredning. I rutinen beskrivs när en rehabiliteringsutredning ska göras 
och vilka åtgärder som ingår. Rehabiliteringsutredningar ska enligt rutinen 
dokumenteras i IT-systemet Adato. I Arbetsmiljöguiden finns också en beskrivning av 
ansvarsfördelningen i rehabiliteringsprocessen. 

HR-avdelningen följer upp sjukfrånvaron på individnivå en gång i månaden. De 
analyserar då orsakerna till frånvaron och tar vid behov kontakt med ansvarig chef. 
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I kommunledningsgruppen har man identifierat ett antal områden som har betydelse för 
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett av dessa områden är 
sjukfrånvaron.

Barn- och utbildningschefen har vid tidpunkten för vår intervju en relativt kort 
anställningstid i Salems kommun vilket gör att hon ännu inte har egen erfarenhet av 
hur rehabiliteringsarbetet sker i kommunen. Det hon fått till sig under denna tid är dock 
att förvaltningens chefer upplever att HR ger gott stöd.

Barn- och utbildningschefen framför vid granskningen att en viktig faktor för att 
motverka ohälsa hos medarbetarna är att cheferna får kompetensutveckling i 
ledarskap. En workshop har genomförts med de fackliga företrädarna då de diskuterat 
vad de anser är viktigt för att arbetstagarna ska uppleva trivsel på arbetsplatsen och att 
Salems kommun är en attraktiv arbetsgivare. Vid våra intervjuer framförs från barn- och 
utbildningsförvaltningen att tydliga krav och förväntningar på uppdraget, kontinuerlig 
uppföljning och återkoppling mellan chef och medarbetare samt kompetensutveckling 
är åtgärder för att motverka ohälsa. 

I förvaltningen får alla lärare i grundskola och gymnasieskola genomgå 
undervisningslyftet som är en kompetensutvecklande insats. De har också 
gemensamma kompetensutvecklingsdagar för lärare i grundskolan. 

Vid vår intervju framförs också att hög andel utbildad inom förskoleverksamheten ger 
lägre belastning på de förskollärare som är anställda i verksamheten. Förvaltningen har 
samarbete med Södertörns högskola centrum för professionsutveckling vilket också 
innebär att medarbetarna får möjlighet till kompetensutveckling. På några skolor har de 
s.k. tvålärarskap i klasserna vilket innebär att två lärare tillsammans ansvarar för en
klass vilket också kan minska belastningen på den enskilde läraren och därmed gynna
hälsan.

Kultur- och fritidschefen understryker vikten av en god fysisk arbetsmiljö för att 
motverka sjukdom och ohälsa. Inom förvaltningen finns särskilt avsatta 
investeringsmedel för investeringar kopplade till arbetsmiljöåtgärder.

Vid tidpunkten för vår granskning var socialchefen relativt ny i kommunen. Vid vår 
granskning understryker han vikten av chefens roll i rehabiliteringsarbetet och den 
tidiga kontakten med medarbetaren. Han uppfattar att socialförvaltningens chefer är 
kunniga i att arbeta med rehabilitering av de som är långtidssjuka. 

Inom miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen var arbetsbelastningen ett område 
som fick ett dåligt resultat på medarbetarenkäten. En åtgärd som gjorts till följd av 
resultatet i enkäten är att samtal hålls regelbundet mellan chef och medarbetare för att 
kunna fånga upp om någon har för mycket att göra. I förvaltningen arbetar de också 
med mål- och uppdragsbeskrivningar för den enskilde medarbetaren för att det ska 
vara tydligt för medarbetaren vad som förväntas.

Sjukfrånvaron följs i kommunstyrelse och nämnder vid delårsrapport och 
årsredovisning.



15
© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

Salems kommun
Granskning av kommunens hantering av arbetsgivarfrågor

2018-11-12

I nedanstående tabeller redogörs för sjukfrånvaron i Salems kommun under 2017 och 
2018. Sjukfrånvaron är beräknad som sjukfrånvarotiden som andel av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden. Uppgifterna har HR-avdelningen tagit fram från kommunens 
uppföljningssystem Hypergene. Sjukfrånvaron mäts som andel av den totala 
tillgängliga arbetstiden.

Total sjukfrånvaro i kommunen under perioden januari 2017 till december 2017. 

Total sjukfrånvaro i kommunen under perioden januari 2018 till juni 2018. 

I nedanstående tabeller redovisas korttidsfrånvaron per förvaltning.
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Korttidsfrånvaro t.o.m 31/7 2018, per förvaltning

I kommunens årsredovisning går att utläsa sjuklönekostnaderna utgör 1,7 % av de 
totala bruttolönekostnaderna 2017. I övrigt görs ingen uppföljning av 
sjukfrånvarokostnaderna.

I nedanstående tabell redovisas den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, 
som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden per kommun i Stockholms län 
under 2015, 2016 och 2017. Vi kan här konstatera att Salems kommun ligger på sjätte 
plats av länets kommuner (för Sigtuna kommun fanns ingen uppgift för 2017). 
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Uppgifterna är hämtade från SKL:s statistikdatabas KOLADA.

Kommun 2015 2016 2017
 Huddinge 8,4 8,5 8,0
 Nynäshamn 8,6 8,6 7,9
 Värmdö 8,5 8,7 7,9
 Tyresö 7,6 7,6 7,7
 Haninge 7,6 7,8 7,5
 Salem 7,7 7,2 7,5
 Nykvarn 8,0 8,6 7,4
 Botkyrka 7,5 8,2 7,3
 Stockholm 7,3 7,4 7,1
 Solna 6,2 6,0 6,8
 Vallentuna 7,1 7,3 6,7
 Vaxholm 7,1 6,2 6,7
 Österåker 7,0 6,9 6,6
 Sundbyberg 5,6 6,5 6,3
 Ekerö 6,3 6,6 6,2
 Södertälje 8,2 7,2 6,2
 Norrtälje 6,6 6,3 6,1
 Järfälla 6,3 6,2 6,0
 Nacka 5,6 6,2 6,0
 Lidingö 6,7 6,4 5,8
 Upplands-Bro 6,8 6,3 5,8
 Danderyd 6,0 6,0 5,7
 Sollentuna 5,8 5,6 5,5
 Upplands Väsby - 5,9 5,5
 Täby 5,3 5,7 5,3
 Sigtuna 8,4 7,9 -

Kommentarer

Enligt vår bedömning finns tillfredsställande rutiner för att säkerställa att rehabilitering 
sker när så är aktuellt. Vi ser det som positivt att även HR-avdelning följer att detta 
sköts ute i förvaltningarna då det stärker den interna kontrollen av att rutinerna följs. 

Vi kan konstatera att sjukfrånvaron sjunkit mellan 2017 och 2018 vilket är positivt. Vi 
kan vidare konstatera att korttidsfrånvaron sjunkit i barn- och utbildningsförvaltningen, 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt i socialförvaltningen. I 
kommunstyrelseförvaltningen och i kultur- och fritidsförvaltningen har korttidsfrånvaron 
ökat. Då dessa två förvaltningar har relativt få anställda ska dock betonas att små 
förändringar kan ge en relativt stor effekt på den procentuella förändringen. 
Jämförelsen med övriga kommuner i Stockholms län visar att Salems kommun hade en 
relativt hög sjukfrånvaro 2017. 
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Genom att ha kunskap om de totala kostnaderna för sjukfrånvaron kan 
kommunstyrelsen och nämnder använda det som en faktor när man ska bedöma vilka 
resurser som ska avsättas för att arbeta för att motverka sjukfrånvaro och ohälsa hos 
kommunens medarbetare. Vi anser därför att det är en brist att det endast är 
kostnaderna för sjuklön som följs upp och inte ytterligare kostnader som är förknippade 
med sjukfrånvaron. 

3.6 Personalomsättning och avslutningssamtal 

Personalomsättning redovisas i delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning 
2017 definieras personalomsättningen som antal externa avgångar på egen begäran 
dividerat med antal tillsvidareanställda månadsavlönade. Följande tabell är hämtad från 
årsredovisning 2017. 
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Personalomsättning i procent Salems kommun

I årsredovisningen poängteras att ”det är en dramatisk ökning som tyder på att 
konkurrensen mellan kommunerna ökar och att Salem måste öka ansträngningarna att 
behålla personal.

In nedanstående tabell, som även den är hämtad från årsredovisning 2017, redovisas 
personalomsättning per förvaltning år 2016 och 2017.
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Förvaltning 2016 2017

Kommunstyrelseförvaltningen 8,75 % 16,84 %

Barn- och utbildningsförvaltningen 8,75 % 21,54 %

Socialförvaltningen 9,60 % 16,15 %

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 25,71 % 24,84 %

Kultur- och fritidsförvaltningen 41,34 % 26,38 %

Tabellen visar på en mycket hög personalomsättning inom samtliga förvaltningar under 
2017. Det är dock värt att notera att även få personer ger ett högt procentuellt 
genomslag i de mindre förvaltningarna.

I nedanstående tabell redovisas personalomsättningen i riket samt i kommunerna i 
Stockholms län. Uppgifterna är hämtade från SKL:s statistikdatabas KOLADA.  Enligt 
KOLADA visar statistiken, ”Antal avgångna tillsvidareanställda dividerat med antal 
tillsvidareanställda föregående år, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Som 
avgångna räknas de personer som var tillsvidareanställda i kommunen år T-1 men inte 
år T. Med tillsvidareanställda avses här endast månadsavlönade.”
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Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, 
andel (%) 2015 2016 2017
Salem 12 13 19
Tyresö 12 15 18
Täby 15 19 17
Danderyd 13 16 16
Sollentuna 16 18 16
Solna 14 15 16
Sundbyberg 12 13 16
Upplands Väsby 12 14 16
Upplands-Bro 13 13 16
Vaxholm 15 16 16
 Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 13 15 15
Järfälla 11 14 15
Nacka 13 15 15
Ekerö 13 11 14
Huddinge 12 15 14
Lidingö 15 16 14
Sigtuna 12 15 14
Södertälje 11 15 14
Vallentuna 14 16 14
Värmdö 13 15 14
Botkyrka 12 14 13
Haninge 11 14 13
Norrtälje 11 14 13
Nykvarn 12 14 13
Nynäshamn 11 12 13
Stockholm 10 12 12
Österåker 13 15 12
Riket 9 11 11

Enligt uppgift från personalchefen visar en uppföljning av personalomsättningen i 
Salems kommun att tendensen är att den minskar 2018 i förhållande till 2017.

”Avgångna tillsvidareanställda” är en indikator i budget 2018 för att mäta måluppfyllelse 
för kommunfullmäktiges övergripande mål ”Attraktiva arbetsgivare”. I den 
tjänsteskrivelse som finns bilagd till budgeten görs en analys av vilket målvärde som 
ska kopplas till målet samt vad som påverkar kommunens personalomsättning. 

Under 2017 hade barn- och utbildningsförvaltningen en hög omsättning på personal, 
främst lärare. Detta redovisades i nämnden och förvaltningen fick i uppdrag att göra en 
kartläggning av personalomsättningen. Kartläggningen genomfördes bland annat 
genom att genomföra samtal med den personal som slutat i kommunen. Åtgärder som 
vidtagits efter kartläggningen och analys är att budgeten för lärarlöner har utökats och 
beslut har tagits att de löneökningar som gjordes i samband med det statliga lärarlyftet 
ska permanentas i kommunen. Kartläggning, analys och åtgärder har redovisats för 
nämnden.
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Det finns en rutin för avslutningssamtal och finns en mall för hur samtalet ska 
genomföras. Det finns dock ingen rutin för uppföljning av om avslutningssamtal 
genomförs och ej heller för hur kommunen ska ta till vara de synpunkter som 
framkommer vid samtalen.

Vid våra intervjuer framför Kultur- och fritidschefen att han alltid har avslutningssamtal 
när någon av cheferna i förvaltningen slutar. Cheferna i förvaltningen har i uppdrag att 
ha avslutningssamtal när någon anställd slutar. Kultur- och fritidschefen följer upp 
muntligt med cheferna om de haft avslutningssamtal och vad som framkommit vid 
dessa. Enligt Kultur- och fritidschefen brukar avslutningssamtal, med några få 
undantag, hållas när en medarbetare slutar sin anställning. Inom kultur- och 
fritidsförvaltningen har man haft hög personalomsättning på fritidsgården senaste åren. 
En orsak som framförs vid intervjun är att anställda väljer att arbeta inom andra 
verksamheter då arbete på fritidsgård innebär mycket arbete på kvällstid vilket kan 
vara svårt att kombinera t.ex. med familjelivet. 

Miljö- och samhällsbyggnadschefen uppger att hon ibland gör muntliga uppföljningar 
med cheferna om de hållit avslutningssamtal och om det kommit fram något särskilt vid 
dessa samtal. 

Socialchefen menar att man borde ta fram rutiner för hur man följer upp vad som 
framkommer vid samtalen. 

Kommentarer

Vi kan konstatera att personalomsättningen var hög under 2017 i samtliga kommunens 
förvaltningar. Personalomsättning redovisas i årsredovisningen delårsbokslutet. Vi 
anser att det bör vara obligatoriskt för chefen att genomföra avslutningssamtal och det 
bör finnas en rutin för att följa upp att de verkligen genomförs. Vi anser vidare att 
resultatet av avslutningssamtal bör följas upp för att kunna dra slutsatser och vidta 
åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare och motverka personalomsättning. 

3.6.1 Kommunens ekonomiska överenskommelser (s.k. utköp av personal) i 
samband med att anställningar har avslutats

Vi har från kommunen fått uppgifter avseende ekonomiska överenskommelser (s.k. 
utköp av personal) i samband med att anställningar har avslutats under åren 2013-
2018. Uppgifter före 2013 har kommunen inte kunna ta fram.
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Redogörelsen visar följande:

År Antal 
överens-
kommelser

Total kostnad, kr

2013 7 896 377

2014 6 474 137

2015 2 381 942

2016 8 2 665 681

2017 7 1 531 709

2018 8 1 200 212

 Totalt år 
2013-juli 2018 38 7 150 058

Kommentarer

Då kommunen endast kunde få fram uppgifter från och med 2013 avseende 
ekonomiska överenskommelser vid avslut är det dessa uppgifter vi kunnat redovisa i 
granskningen. Vi kan konstatera att kommunen har gjort ekonomiska 
överenskommelser med 38 personer mellan 2013 till 2018. Kostnaden för dessa 
överenskommelser är fram till 2018-07-31 7 150 058 kr. 
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3.7 Slutsats och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen i huvudsak har en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. Med utgångspunkt 
från revisionsfrågorna gör vi följande bedömningar:

om Kommunstyrelsen och nämnder styr och följer upp att kommunen uppfyller sitt 
arbetsgivaransvar.

Kommunstyrelsen och nämnderna styr arbetsgivarfrågorna genom att bryta ned 
fullmäktiges övergripande mål till nämndsmål. Uppföljning av arbetsgivarfrågorna görs 
genom bland annat uppföljning av måluppfyllelse i delårsrapport och årsredovisningen, 
personalredovisning i årsredovisningen och rapportering av resultat av 
medarbetarenkäter.

om Det finns styrdokument, rutiner och riktlinjer (med särskilt fokus på riktlinjer och 
rutiner för arbetsmiljö, rehabilitering och omplacering) för hur kommunen ska 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

Enligt vår bedömning finns styrdokument, rutiner och riktlinjer i tillräcklig omfattning för 
att ge kommunens chefer stöd i hur de ska uppfylla arbetsgivaransvaret.

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende det övergripande 
arbetsgivaransvaret.

Enligt vår bedömning är den politiska ansvarsfördelningen otydlig avseende 
arbetsgivaransvaret då det finns omnämnt i barn- och utbildningsnämndens 
reglemente men inte i övriga nämnders reglementen. Vi förutsätter dock att detta 
kommer att klargöras i den revidering som pågår av reglementen och 
delegationsordningar. Vi ser som positivt att förtroendevalda har fått 
arbetsmiljöutbildning samt tillgång till information om arbetsgivaransvaret på 
kommunens intranät. 

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöansvaret.

Genom rutiner och riktlinjer för arbetsmiljön finns en tydlig fördelning av 
arbetsmiljöansvaret i förvaltningarna.  

om Kommunen organiserat det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 
arbetsmiljölagstiftning och tillhörande föreskrifter.

Enligt vår bedömning finns en tillfredsställande uppsättning av styrdokument och 
rutiner för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagstiftning och tillhörande föreskrifter. Vi ser som positivt att även 
kommunens förtroendevalda erhållit arbetsmiljöutbildning. Vi ser också som positivt att 
det finns en central uppföljning av att samtliga enheter tar fram årliga handlingsplaner.
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om Det finns en fungerande samverkan med fackliga företrädare avseende 
arbetsmiljöfrågorna.

Vi kan konstatera att det finns ett samverkansavtal och enligt uppgift vid våra intervjuer 
fungerar det i huvudsak inom samtliga förvaltningar.

om Insatser görs för att motverka ohälsa samt vid behov rehabilitera arbetstagare 

Enligt vår bedömning finns tillfredsställande rutiner för att säkerställa att rehabilitering 
genomförs när så är aktuellt. Vi ser det som positivt att även HR-avdelning följer att 
detta sköts ute i förvaltningarna då det stärker den interna kontrollen av att rutinerna 
följs. 

om Sjukfrånvaron följs i kommunstyrelse och nämnder samt vad den visar.

Sjukfrånvaron följs upp i samband med delårsbokslut och bokslut. Uppföljningen visar 
att Salems kommun har en relativt hög sjukfrånvaron men att den minskat mellan 2017 
och 2018.

om Sjukfrånvarokostnader följs i kommunstyrelse och nämnder.

Ingen uppföljning görs av sjukfrånvarokostnader förutom den redovisning som finns i 
årsredovisningen av sjuklönekostnadernas andel av de totala lönekostnaderna.

om Personalomsättningen följs i kommunen och vilka analyser som görs av denna 
omsättning. 

Vi kan konstatera att personalomsättningen var hög under 2017 i samtliga kommunens 
förvaltningar. Personalomsättning redovisas i delårsrapport och årsredovisning. 

om Rutiner finns för avslutningssamtal eller motsvarande i samband med att 
personal slutar.

Rutiner finns för avslutningssamtal i samband med att personal slutar. 

om Kontroll görs av att rutinerna vid avslut efterföljs

Ingen uppföljning görs av att avslutningssamtal hålls och ej heller någon 
sammanställning eller analys av vad som framkommer vid samtalen.

om Kommunen gjort ekonomiska överenskommelser (s.k. utköp av personal) i 
samband med att anställningar har avslutats under åren 2008-2017 och i vilken 
omfattning det skett.

Då kommunen endast kunnat få fram uppgifter från och med 2013 avseende 
ekonomiska överenskommelser vid avslut är det dessa uppgifter vi kunnat redovisa i 
granskningen. Vi kan konstatera att kommunen har gjort ekonomiska 
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överenskommelser med 38 personer mellan 2013 till 2018. Kostnaden för dessa 
överenskommelser är fram till 2018-07-31 7 150 058 kr. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 

 Ta initiativ till att det i reglementen och övriga styrdokument förtydligas var det
politiska arbetsgivaransvaret ligger.

 Ta fram kostnaderna för sjukfrånvaron i kommunen minst en gång om året. Vi
anser att dessa beräkningar minst bör innehålla kostnader för sjuklön, intjänad
semester och pension.

 Fastslå att avslutningssamtal är obligatoriskt för chefen att genomföra och att ta
fram en rutin för att följa upp att de verkligen genomförs.

 Följa upp resultatet av avslutningssamtal för att kunna dra slutsatser och vidta
åtgärder till följd av resultatet. Vi ser här som en fördel om det vid analys och
åtgärder också finns en koppling till resultatet av medarbetarundersökningar.

2018-11-12

KPMG AB

Karin Helin Lindkvist Anders Petersson

Certifierad kommunal revisor Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:51 - 007

Svar på revisionsrapport - Förtroendekänsliga poster

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hanteringen av
förtroendekänsliga poster. Förtroendekänsliga poster är kostnader som berör den egna 
personen (exempelvis fakturor avseende resor, utbildning, representation etc). 

Granskningen visar att kommunens attestreglemente inte innehåller en beskrivning av 
attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster. Genomgången av 
utbetalningarna visar att det för majoriteten av verifikaten saknas ett komplett och samlat 
underlag. Detta resulterar i att handläggare på ekonomienheten i samband med kontroller 
måste rekvirera kompletterande uppgifter från ansvarig nämnd/förvaltning. Det finns även 
brister i kontering av kostnader och felaktiga avdrag för moms vid extern och intern 
representation.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy gällande riktlinjer för 
representation och personalförmåner. Policyn kommer att presenteras i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för beslut. Detta förslag till policy har vid granskning av revisionen 
bedömts vara ett ändamålsenligt komplement till attestreglementet.

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån granskningen vidtagit åtgärder i form av 
utbildningsinsatser under 2018 och kommer att fortsätta med detta under 2019.

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens, bygg- och miljönämndens, 
kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens sammanträden. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 8 mars 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 8 mars 2019 som svar på
revisionsrapport - Granskning av förtroendekänsliga poster.

______________________

Sändlista

12
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Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Granskning av förtroendekänsliga 
poster 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 8 mars 2019 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av förtroendekänsliga poster.  

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hanteringen av 
förtroendekänsliga poster.  

Granskningen visar att kommunens attestreglemente inte innehåller en beskrivning av 
attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster. Genomgången av 
utbetalningarna visar att det för majoriteten av verifikaten saknas ett komplett och 
samlat underlag. Detta resulterar i att handläggare på ekonomienheten i samband med 
kontroller måste rekvirera kompletterande uppgifter från ansvarig nämnd/förvaltning. 
Det finns även brister i kontering av kostnader och felaktiga avdrag för moms vid extern 
och intern representation.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy gällande riktlinjer för 
representation och personalförmåner. Policyn kommer att presenteras i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Detta förslag till policy har vid 
granskning av revisionen bedömts vara ett ändamålsenligt komplement till 
attestreglementet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån granskningen vidtagit åtgärder i form av 
utbildningsinsatser under 2018 och kommer att fortsätta med detta under 2019. 

Ärendet 

Granskningsuppdrag 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hanteringen av 
förtroendekänsliga poster. Granskningen är genomförd genom dokumentstudier, 
intervjuer med redovisningsansvarig och genomgång av utvalda förtroendekänsliga 
poster under första halvåret 2018.  

Granskningen visar att kommunens attestreglemente inte innehåller en beskrivning av 
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attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster, detta beskrivs dock i ett 
förslag till policy med riktlinjer för representation och personalförmåner som ska beslutas 
i kommunfullmäktige.  

Granskningen visar att kommunens attestreglemente inte innehåller en beskrivning av 
attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster. Revisorernas 
övergripande iakttagelse i samband med genomgången av utbetalningarna är att det för 
majoriteten av verifikaten saknas ett komplett och samlat underlag. Detta resulterar i att 
handläggare på ekonomienheten i samband med kontroller måste rekvirera 
kompletterande uppgifter från ansvarig nämnd/förvaltning. Det har även framkommit att 
det föreligger andra brister i redovisning, då utbetalningar i vissa fall felkonterats och 
bokförts på fel kostnadkonto. Vidare konstateras att det förekommit att felaktigt 
momsavdrag i samband med redovisning av extern och intern representation. 

Revisionen bedömer utifrån granskningen att kommunens interna kontrollarbete inte är 
tillräckligt och behöver förstärkas. För att åtgärda de brister som framkommit behöver 
kommunens tillämpningsanvisningar göras kända i verksamheterna och efterlevas. 

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur och fritidsnämnden och 
socialnämnden för yttrande senast 2019-03-31 och till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Nämndernas yttrande över överlämnad revisionsrapport 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisionsrapporten: Förtroendekänsliga 
poster. 

Kultur- och fritidsnämnden förordar med stöd i rapporten att en förstärkning av rutinerna
sker i hanteringen med redovisningen av förtroendekänsliga poster.  

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden anser att rapporten är välskriven och till sin helhet redovisar 
vad man avsett att granska. Det som inte framkommer av rapporten är om hela 
kommunens hantering av förtroendekänsliga poster brister. 

Nämnden anser att rapporten inte redovisar hur ofta bristerna sker per verksamhet. 
Detta vore bra för att kunna förhålla sig till i syfte att förbättra hanteringen.  

Nämnden anser att revisionen är viktig och ser positivt till att tillämpningsanvisningar 
tydliggörs och görs kända i verksamheterna.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden delar revisorernas uppfattning att kommunens interna 
kontrollarbete behöver förstärkas och synliggöras i verksamheterna. Det är av vikt att 
tillämpningsanvisningarna görs kända i verksamheterna och även efterlevs. 

Socialnämnden 

Socialnämnden bedömer att rapporten avser kommunövergripande rutiner och riktlinjer 
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som åligger kommunstyrelseförvaltningen. Socialförvaltningen tar till sig bristerna som 
har påpekats i rapporten och verkar för att förankra och efterleva anvisningarna från 
kommunstyrelseförvaltningen som följer av denna rapport för att förbättra hanteringen 
av förtroendekänsliga poster. 

Kommunstyrelseförvaltningens slutsatser och bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till policy gällande riktlinjer för 
representation och personalförmåner. Policyn kommer att presenteras i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningen har vidtagit åtgärder med anledning av revisiorernas 
rekommendationer och informerat samtliga förvaltningar om hur hantering av moms vid 
vid representation, kurser och konferenser ska hanteras. Därutöver har 
utbildningsinsatser utförts under 2018 för att minimera felaktigheter i hanteringen av 
förtroendekänsliga poster, dessa utbildningsinsatser kommer att fortsätta under 2019. 

Med dessa kompletterande insatser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det finns 
goda förutsättningar för en korrekt hantering av förtroendekänsliga poster. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Bilaga 1 Revisionsrapporten - Granskning av förtroendekänsliga poster. 

Delges 

Kommunfullmäktige 
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1 Sammanfattning
Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salems kommun granskat 
hanteringen av förtroendekänsliga poster. Granskningen har genomförts genom 
dokumentstudier, intervju med redovisningsansvarig och en genomgång av utvalda 
företroendekänsliga poster för perioden 2018-01-01 till 2018-06-30. 

Granskningen visar att kommunens attestreglemente inte innehåller en beskrivning av 
attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster. Kommunen har dock tagit 
fram en policy med riktlinjer för representation och personalförmåner som ska upp för beslut
i kommunfullmäktige. 

Vidare visar vår genomgång av utbetalningar på brister i hantering och kontering av 
kostnader för förtroendekänsliga poster. En övergripande iakttagelse i samband med 
genomgången är att det för majoriteten av verifikaten saknas ett komplett och samlat 
underlag. Detta resulterar i att handläggare på ekonomienheten i samband med kontroller 
måste rekvirera kompletterande uppgifter från ansvarig nämnd/förvaltning.

Det har även framkommit att det föreligger andra brister i redovisning då utbetalningar i 
vissa fall felkonteras och bokförs på fel kostnadskonto. Vidare kan vi konstatera att det 
förekommit felaktigt momsavdrag i samband med redovisning av extern- och intern 
representation. 

Utifrån granskningsresultatet är vår bedömning att det interna kontrollarbete kommunen 
bedriver inte är tillräckligt och behöver förstärkas. För att åtgärda de brister som 
framkommit behöver kommunens tillämpningsanvisningar göras kända i verksamheterna 
och efterlevas. 

2 Bakgrund
I Salems kommun förekommer varje år relativt omfattande kostnader för utbildningar, 
kurser, konferenser, resor och representation (både extern och intern, s k 
personalrepresentation) etc. Ur förtroendesynpunkt är det viktigt att de verifikat som finns till
dessa kostnader är så fullständiga som möjligt, att momsavdrag har skett på ett korrekt sätt 
samt att kostnaderna i övrigt har hanterats enligt kommunens interna riktlinjer och regler. 
Utifrån sin revisionsplanering för 2018 beslutade Salems kommuns förtroendevalda 
revisorer att genomföra en granskning av s.k. förtroendekänsliga poster.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende 
hanteringen av förtroendekänsliga poster i kommunen är tillräcklig.

Inom ramen för det övergripande syftet har granskningen utgått från följande frågor:

 Omfattningen av förtroendekänsliga poster?

 Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser
förtroendekänsliga poster?

 Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?
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 Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc som underlag till de
förtroendekänsliga posterna?

 Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de
förtroendekänsliga posterna?

 Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?

2.2 Avgränsningar

Granskningen har omfattat förtroendekänsliga poster under januari-juni 2018. Fokus har 
främst varit förtroendekänsliga poster som är knutna till ledande politiker och ledande 
tjänstemän i kommunen.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

 Kommunallagen,

 Fullmäktigebeslut samt,

 Interna regelverk och policys.

2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig

Granskningen har utförts av Sofie Wiessner, revisor, under ledning av Anders Petersson, 
certifierad kommunal yrkesrevisor.

2.5 Ansvarig nämnd

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och övriga nämnder.

2.6 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Intervjuer med ansvariga handläggare i kommunen,

 Genomgång av styrande och stödjande dokument,

 Stickprovsvis genomgång av förtroendekänsliga poster.

Intervju har skett med:

 Redovisningsansvarig i kommunen.

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade.

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential



3 Resultat av granskningen

3.1 Styrande dokument

3.1.1 Formellt beslutade dokument

Attestreglemente

Kommunens attestreglemente som antogs av kommunfullmäktige i februari 2010 (KF § 4) 
gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner 
samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. Av reglementet
finns ingen närmare beskrivning av hur attest ska ske av verifikat som specifikt avser 
förtroendekänsliga poster.

Riktlinjer för attestreglemente

Riktlinjer för attestreglemente är ett komplement till kommunens attestreglemente. 
Riktlinjerna syftar till att förtydliga regler kring attest och internkontroll och ska stödja 
samtliga av kommunens medarbetare i hanteringen av ekonomiska transaktioner. 
Riktlinjerna antogs i kommunfullmäktige 2013-12-10. 

Enligt § 8.3 ”attest av personliga utgifter” får den attestberättigade inte attestera fakturor 
som avser egna kostnader i tjänsten, t.ex. mobiltelefon, kurser, konferenser. Dessa fakturor 
ska beslutsattesteras av närmast överordnad chef. 

Vad gäller utbetalning utan faktura som underlag, exempelvis vid ersättningar för utlägg ska
följande information anges:

 Betalningsmottagaren angivet med namn, adress, organisations- eller
personnummer,

 Utbetalningssätt,

 Belopp,

 Vad betalningen avser,

 Utbetalningsdatum,

 Kontering samt,

 Eventuell periodisering av kostnaden.

Till utanordningen/utbetalningsunderlaget ska originalhandling (kvitton) eller motsvarande 
som styrker utbetalningen bifogas. 

Övriga policys

I kommunen finns en resepolicy som antogs av kommunfullmäktige 2014-06-12. Av policyn 
framgår att alla resor och möten som utförs bör ha ett tydligt syfte och vara väl motiverade. 
Respektive förvaltning ansvarar för att följa upp att policyn efterlevs. Policyn finns tillgänglig 
på kommunens intranät.
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3.1.2 Övriga styrdokument

I Salems kommun finns ett policydokument med riktlinjer för representation och 
personalförmåner. Policyn är ej fastställd politiskt. I intervjun med redovisningsansvarig i 
kommunen framkommer att policyn ska upp för beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige men att det inte är beslutat när detta ska ske. 

Policyn omfattar både intern och extern representation och gäller för alla anställda och 
förtroendevalda i Salems kommun. Utifrån policyn finns tillämpningsanvisningar som 
redogör för krav på redovisningsunderlag och rutiner för rapportering av moms vid 
representation. Avsnitt 6.4 i tillämpningsanvisningarna redogör för kraven på 
redovisningsunderlaget som ska innehålla information om följande:

 Datum för representationstillfället,

 Måltidens benämning,

 Syfte och målet med aktiviteten (motivering för utgifterna och nyttan för kommunen),

 Namn på samtliga deltagare,

 Namn på den organisation som gästerna företräder,

 Ett detaljerat program innehållande tidplan och agenda/innehåll för samtliga 
aktiviteter samt uppgifter om eventuellt arrangemang (t.ex. föreläsningar/föredrag, 
grupparbeten, studiebesök). Alla programpunkter som bekostas av kommunen ska 
finnas angivna i programmet.

 Mervärdesskatt ska vara specificerad på restaurangnotan och andra kvitton,

 Till faktura eller begäran om ersättning ska kvitton bifogas i original,

 Faktura/restaurangnota ska innehålla specificerade uppgifter om mat och dryck,

 Fakturan ska innehålla uppgift om eventuellt arrangemang,

 Eventuell dricks bekostas aldrig av kommunen.

I redovisningsunderlaget för interna kurser och konferenser ska motsvarande uppgifter 
anges. 

Enligt policyn är det inte tillåtet att beslutsattestera egna representationskostnader eller 
personalförmåner. 

Kostnader vid extern representation ska påföras baskonto 7100 Representation. Kostnader 
vid intern representation ska påföras baskonto 7110 Personalrepresentation. Vid 
rapportering av moms i samband med representation ska verifikationen innehålla ett 
fullständigt redovisningsunderlag. Interna kurser/konferenser med måltider klassas inte som
intern representation och har ingen avdragsbegränsning avseende ingående moms. De 
betraktas istället som allmänna omkostnader och ska påföras baskonto 7650 Personalens 
kurser, konferenser och utbildningar. 

På kommunens intranät ”Fisknätet” finns tillämpningsanvisningar avseende representation 
för chefer och medarbetare. I dessa återges bl.a. regler och avdragsbegränsningar för 
moms vid representation. Av reglerna framgår att en distinktion mellan intern och extern 
representation ska göras vid attestering av fakturor. Vidare ska det tydligt framgå tid, plats, 
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syfte och deltagare på originalkvittot eller i kommentarrutan i webbportalen. Vid extern 
representation ska det även framgå vilket företag/organisation deltagaren kommer ifrån. 

Enligt tillämpningsanvisningarna för reseräkningar ska alla reseräkningar vid utlandsresor 
kompletteras med blanketten ”Begäran om ersättning för resa med egen bil eller 
traktamente och utflyttad verksamhet”. 

3.1.3 Kommentarer och bedömningar

Kommunen har beslutat om ett attestreglemente samt en resepolicy som gäller för samtliga 
anställda i kommunen. Vi bedömer det som en brist att reglementet i dagsläget saknar 
riktlinjer och anvisningar om hur attest ska ske av verifikat som specifikt avser 
förtroendekänsliga poster.

Som komplement till attestreglementet har kommunen upprättat ett förslag till 
policydokument med riktlinjer för representation och personalförmåner. Policyn innefattar 
väsentliga riktlinjer och konkreta tillämpningsanvisningar avseende förtroendekänsliga 
poster. Utifrån detta är vår bedömning att policyn är ett ändamålsenligt komplement till det 
befintliga attestreglementet. 

3.2 Kostnaden för förtroendekänsliga poster

Nedan presenteras kostnader för förtroendekänsliga poster för åren 2015, 2016, 2017 samt 
jan-jun 2018. Kostnaderna fördelar sig på totalt 120 olika betalningsmottagare mellan 2015-
2018.  

Tabell 1. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser 2015

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen                  812 321, 14 kr

Miljö- och byggnämnd                  390 358,37 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                    82 563,44 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               3 542 719,93 kr 

Socialnämnd               2 017 143,50 kr 

Överförmyndarnämnd                  243 796,15 kr 

Totalt 6 276 581,39 kr
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Tabell 2. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser 2016

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen               1 288 116, 47 kr 

Miljö- och byggnämnd                  385 083,06 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                  200 229,55 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               2 990 308,43 kr 

Socialnämnd    2 881 448,38 kr             

Överförmyndarnämnd 21 426,40 kr

Totalt 6 478 495,82 kr

Tabell 3. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser 2017

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen                  769 650,41 kr 

Miljö- och byggnämnd                  522 240,56 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                    88 660,23 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               2 531 674,98 kr 

Socialnämnd               2 024 082,02 kr 

Överförmyndarnämnd                    28 676,00 kr 

Totalt 5 964 984,20 kr
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Tabell 4. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser jan-jun 2018

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen 422 067, 09 kr                 

Miljö- och byggnämnd                  142 228,18 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                    63 436,99 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               1 111 378,31 kr 

Socialnämnd               1 007 299,83 kr 

Överförmyndarnämnd                    22 290,40 kr 

Totalt 2 346 633,71 kr

3.2.1 Kommentarer och bedömningar

Bortsett från valnämnden så har alla nämnder redovisat kostnader avseende 
förtroendekänsliga poster och utifrån detta drar vi slutsatsen att i princip all verksamhet i 
kommunen har dessa typer av kostnader.  

3.3 Genomgång av förtroendekänsliga poster

Krav på verksamheters bokföring regleras i bokföringslagen (1999:1078). Enligt 
bokföringslagen ska organisationer följa god redovisningssed1. Bokföringsnämnden (BFN) 
är statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god 
redovisningssed. Nämnden ger därför ut en vägledning om bokföring i syfte att förtydliga 
bokföringslagens regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering. 

Enligt bokföringslagens 5 kap 7 § skall en verifikation innehålla uppgift om när den har 
sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller 
och vilken motpart den berör. Enligt bokföringsnämndens vägledning ska en verifikation 
göra det möjligt att identifiera en affärshändelse. Verifikationen ska säkerställa att det finns 
bevis för att en affärshändelse har inträffat och att det finns tillförlitlig dokumentation om 
affärshändelsens innebörd. Vidare kan även annan lagstiftning, t.ex. mervärdesskattelagen 
(1994:200), innehålla regler som ställer ytterligare krav på uppgifter om affärshändelsen och
motparten. 

Vi har i vår genomgång av förtroendekänsliga poster granskat verifikat utifrån ovan kriterier 
och följaktligen för varje utbetalning kontrollerat att:

 Syftet med utbetalningen framgår (schema/innehåll/syfte) 

 Utlägget bedöms vara motiverat och rimligt i förhållande till det syfte och den 
verksamhet som avses. 

 Det framgår vilka som deltagit. Utan deltagarlista går det exempelvis inte att klargöra
huruvida attestanten själv deltagit i aktiviteten. Antal deltagare vid exempelvis 
representationsmåltid påverkar även vilket momsavdrag som får göras. 

1 Enligt Bokföringsnämnden består god redovisningssed av allmänna råd respektive rekommendationer från 
normgivande organ samt en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller 
en god kvalitet. 
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 Att korrekt momsavdrag har gjorts. Kontrollen avser i första hand att rätt momssats 
har använts och att hänsyn tagits till de särskilda regler för momsavdrag som finns 
avseende bland annat restaurangbesök. 

I vår genomgång av förtroendekänsliga poster så vi valt att granska större utbetalningar 
(över 10 000 kr) som skett mellan jan 2018 – jun 2018. Totalt har vi granskat 74 stycken 
utbetalningar. 

3.3.1 Resultat av genomgången 

I vår genomgång framkom att det i majoriteten av fallen saknas en samlad dokumentation 
(deltagarlista, program m.m.) för utbetalningarna som avser förtroendekänsliga poster. 
Följaktligen har vi, genom kommunens redovisningsansvarige, rekvirerat kompletterande 
uppgifter från respektive nämnd/förvaltning. 

Av de 74 granskade utbetalningarna var fyra utbetalningar felaktigt bokförda och avsåg inte 
förtroendekänsliga poster. 

Av de 70 resterande utbetalningarna som avsåg förtroendekänsliga poster har 37 stycken 
komplett underlag, dvs. att syftet tydligt framgår, att utlägget bedöms vara motiverat i 
förhållande till det syfte och den verksamhet som avses samt att en komplett deltagarlista 
finns, dock med följande noteringar:

 I tre av fallen inkom uppgifter om deltagare via e-post,

 I fyra av fallen stämde deltagarlistan inte överens med det angivna antalet på kvittot,

 I ett av fallen redogjordes endast för antal deltagare utan namn. 

Vi har även noterat att program/konferensprogram i samband med representation/interna 
konferenser/interna kurser i flera fall saknas. 

Vidare har vi påträffat ett fall av förskottsbetalning med information om att kvitto ska bifogas 
vid ett senare tillfälle. I underlaget till denna utbetalning saknas dock kvitto som styrker 
köpet.

3.3.2 Momsavdrag

Skatteverkets regler

Enligt Skatteverket får avdrag för moms ske i samband med representation om kostnaderna
för mat och dryck har ett omedelbart samband med verksamheten. Följaktligen ska det 
tydligt framgå vilka som varit med vid representationstillfället samt syftet med 
representationen. 

Avdragsrätten vid representation är begränsad. Enligt Skatteverkets regler får 
momsavdraget ske på ett underlag som får vara högst 300 kr exklusive moms per person 
och tillfälle. Om kostnaden enbart avser mat och alkoholfri dryck får avdrag ske på som 
mest 36 kr per person. I fall där kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms och gäller mat 
och alkoholdrycker, ska momsavdraget beräknas genom en proportionering utifrån de 
faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. 

Vid intern representation är även vissa kringkostnader, såsom lokalhyra och utgifter för 
underhållning, avdragsgilla. För dessa kostnader bör avdrag medges med 180 kr plus 
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mervärdesskatt per person. Avdrag vid inkomstbeskattning för utgifter för mat och dryck 
medges bara för förfriskningar och enklare förtäring och då med högst 60 kr per person 
alternativt 60 kr per person plus mervärdesskatt.

Konferenser ska enligt Skatteverkets regler inte beskattas för värdet av resan så länge det 
rör sig om en renodlad konferensresa. Vid bedömning av förmånsbeskattning för en 
konferensresa beaktas flera faktorer, bl.a. syftet med resan. För att en resa ska kunna 
klassas som konferensresa måste det i programmet ingå en del av effektivt arbete och tiden
för konferensen måste uppgå till minst sex timmar per dag.

Genomgång av momsavdrag 

Av de 74 utbetalningar som ingick i stickprovskontrollen avsåg totalt fyra utbetalningar 
representation. I ett av fallen hade korrekt momsavdrag skett. I två fall hade överskjutande 
på momsen skett med 723,86 kr respektive 1 197 kr och i ett fall var mer moms avdragsgillt 
än vad som hade redovisats (se tabell 5). 

Tabell 5. Sammanställning momsavdrag vid representation

Ansvarig nämnd
Representations
-kategori

Registrerad 
moms

Avdragsgill 
moms Kommentar

Kommunstyrelsen
Extern (60

årsfest) 3 727,45 kr 2 484 kr
Felaktigt momsavdrag

1 243,45 kr

Barn- och 
utbildnings-
nämnden

Intern
(personalfest) 2 904,86 kr 2 181 kr

Felaktigt momsavdrag
723,86 kr

Barn- och 
utbildnings-
nämnden

Intern
(konferens) 2 659,58 kr 2 659,58 kr Korrekt momsavdrag

Barn- och 
utbildnings-
nämnden Intern (julbord) 1 944 kr 2 088 kr

Felaktigt momsavdrag
144 kr

3.3.3 Kommunens interna kontroller

I intervjun med redovisningsansvarig i kommunen framkommer att kommunens 
ekonomienhet genomför tre olika typer av redovisningskontroller. Vid utbetalningar 
kontrolleras bl.a. bankgironummer, organisationsnummer och fakturabelopp. 
Utbetalningskontroller görs varje dag vid utbetalningar. 

Utgående moms kontrolleras en gång per månad. Den utgående momsen avser den moms 
som finns på fakturor som skickas från kommunen och avser därför inte förtroendekänsliga 
poster.

I intervjun med redovisningsansvarig framkommer även att kommunen genomför en 
internkontroll som sker en gång per år. Vid detta tillfälle kontrolleras momsavdraget på 
utvalda representationsfakturor. Vid dessa kontroller ingår att säkerställa momsavdraget 
mot bifogad deltagarlista samt att en behörig beslutattestant på förvaltningen har 
beslutsattesterat fakturan. Kommunens redovisningsansvarig uppger i intervjun att det finns
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ett förslag om att även inkludera kontroller av momsredovisning vid konferenser. Vid den 
senaste stickprovsgranskningen uppger redovisningsansvarig att 3 av 25 verifikat hade ett 
fullständigt underlag. Enligt redovisningsansvarig så berodde detta delvis på att ett flertal av
fakturorna var felkonterade och inte tillhörde kategorin representation. 

I intervjun med redovisningsansvarig framgår att tillämpningsanvisningarna för redovisning 
av representationsutbetalningar på kommunens intranät har uppdaterats. 
Redovisningsansvarig har även i samarbete med kommunikationschefen beslutat om att 
publicera anvisningarna på intranätets förstasida i syfte att göra dem mer lättillgängliga för 
kommunens medarbetare. För att stödja kommunens medarbetare i redovisningen har 
redovisningsansvarig tagit fram mallar för utgifter vid extern- och intern representation samt 
vid konferenser (se bilaga 1). Enligt redovisningsansvarig är förhoppningen att dessa 
åtgärder ska bidra till att redovisningen förbättras.

3.3.4 Kommentarer och bedömningar

Vi noterar någon brist i underlaget för 33 av 70 utvalda fakturor. Vi bedömer följaktligen att 
kommunen behöver förstärka sina rutiner vad gäller att känna till vad som krävs vid 
redovisning av förtroendekänsliga poster. I det arbetet bedöms det nödvändigt att det 
påminns om vad som måste framgå tillsammans med verifikationen. Det är med andra ord 
av vikt att det säkerställs att kommunens tillämpningsanvisning som finns tillgänglig via 
intranätet efterlevs i verksamheten.

Eftersom vi i granskningen noterat att flera fakturor felkonterats bedömer vi även att 
kommunen behöver förstärka sina rutiner vad gäller att känna till och identifiera kostnader 
som är representation.

För att kunna identifiera affärshändelsen och beräkna att korrekt momsavdrag har skett har 
ansvarig nämnd/förvaltning behövt komplettera uppgifterna, något som vi anser försvårat 
kontrollprocessen. Utifrån vår genomgång av momsavdrag så kan vi konstatera att felaktiga
momsavdrag i flera fall har skett. 
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4 Svar på revisionsfrågor
Omfattningen av förtroendekänsliga poster?

Totalt ligger kommunens snittkostnad för förtroendekänsliga poster per år (beräknat på åren
2015, 2016 samt 2017) på 6 935 999,67 kr. En mer detaljerad redovisning av kostnaderna 
återges i avsnitt 3.2. 

Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser 
förtroendekänsliga poster?

Nej. Kommunens attestreglemente är av generell karaktär och beskriver inte hur attest ska 
ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster. 

Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?

Delvis. Ett förslag till policy och riktlinjer som specifikt avser förtroendekänsliga poster är 
framtaget av kommunen men ej beslutat av kommunfullmäktige.

Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc. som underlag till de 
förtroendekänsliga posterna?

Nej. Det saknas i flera fall uppgifter som redogör för syftet med utbetalningen. I flera fall 
saknas även nödvändigt underlag för att kunna göra en bedömning om utlägget är 
motiverat och rimligt i förhållande till syftet och den verksamhet som avses.

Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de 
förtroendekänsliga posterna?

Nej. Deltagarlistor saknas i flera fall och ansvarig nämnd/förvaltning har fått komplettera 
med information om vilka som deltagit. Granskningen visar även att deltagarlistorna i vissa 
fall inte överensstämmer med uppgifterna på fakturan. Vad gäller syfte se ovan.

Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?

Nej. Granskningen visar att ett felaktigt momsavdrag skett i flera fall. Vi bedömer inte detta 
som ett systematiskt fel då momsavdrag skett både till kommunens fördel och nackdel. 

KPMG AB

Anders Petersson Sofie Wiessner

Certifierad kommunal yrkesrevisor Revisor

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential
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 Kommunstyrelsen 

 

§ XX KS/2019:110 - 000 

Antagande av nya styrdokument för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) 

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) är ett regionalt aktiebolag som 
ägs av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun och Salems kommun samt av Stockholms Stad 
och Huddinge kommun via bolaget Stockholm Vatten & Avfall AB och Södertälje kommun via 
bolaget Telge i Södertälje AB. SYVABs verksamhet styrs bland annat av tillståndsbeslut från 
miljödomstolen. Den svenska miljölagstiftningen skärps kontinuerligt, vilket innebär att även 
SYVABs villkor kontinuerligt ses över och skärps. Miljödomstolen fattade våren 2016 beslut 
om skärpta utsläppsvillkor för SYVAB. Det innebär i praktiken att det renade vatten som 
släpps ut i Himmerfjärden framgent måste vara ännu renare än tidigare avseende kväve, 
fosfor, biologiskt nedbrytbart material (BOD) och kemiskt nedbrytbara organiska ämnen 
(COD). 

Efter flera år av utredningar avseende vilka investeringar som SYVAB behöver göra för att 
leva upp till de nya villkoren, konstateras att SYVAB står inför en mycket stor investering på 
runt 1,2 miljarder kronor (2014 års kostnadsläge). De nya villkoren börjar gälla när den nya 
investeringen (anläggningen) tas i drift. Prognosen för detta är 2025. I samband med arbetet 
kring investeringarna har SYVABs ägare konstaterat att ägarstyrningen av SYVAB behöver 
förbättras. Ägarna har därför gått igenom de avtal och styrdokument som reglerar 
samarbetet. Detta har resulterat i ett förslag till uppdaterade och nya styrdokument. 

I dagsläget bygger Stockholm ut sitt befintliga avloppsreningsverk i Henriksdalsberget. När 
denna utbyggnad är klar, runt 2025, har Stockholm för avsikt att minska mängderna 
avloppsvatten som skickas från Stockholms Stad till Himmerfjärdsverket. Mot bakgrund av 
detta föreslås i förslaget till nytt aktieägaravtal därför bland annat en minskning av 
Stockholms ägarandel i SYVAB och en ökning av övriga ägares ägarandel. Alla ägare kommer 
följaktligen att inneha samma aktieinnehav. 

Ytterligare förändringar som föreslås är bland annat att Botkyrka kommun och Telge ska ha 
två ledamöter och två suppleanter var i styrelsen medan övriga ägare har rätt att utse en 
ledamot jämte en suppleant. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner det nya aktieägaravtalet avseende Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktiebolag.

2. Kommunfullmäktige godkänner avtalet avseende Eolshälls pumpstation.
3. Kommunfullmäktige godkänner uppdaterad bolagsordning för Sydvästra

stockholmsregionens va-verksaktiebolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för Sydvästra stockholmsregionens

va-verksaktiebolag.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Antagande av nya styrdokument för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner det nya aktieägaravtalet avseende Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktiebolag.

2. Kommunfullmäktige godkänner avtalet avseende Eolshälls pumpstation.
3. Kommunfullmäktige godkänner uppdaterad bolagsordning för Sydvästra

stockholmsregionens va-verksaktiebolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för Sydvästra

stockholmsregionens va-verksaktiebolag

Sammanfattning av ärendet 

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) är ett regionalt aktiebolag 
som ägs av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun och Salems kommun samt av 
Stockholms Stad och Huddinge kommun via bolaget Stockholm Vatten & Avfall AB och 
Södertälje kommun via bolaget Telge i Södertälje AB. SYVABs verksamhet styrs bland 
annat av tillståndsbeslut från miljödomstolen. Den svenska miljölagstiftningen skärps 
kontinuerligt, vilket innebär att även SYVABs villkor kontinuerligt ses över och skärps. 
Miljödomstolen fattade våren 2016 beslut om skärpta utsläppsvillkor för SYVAB. Det 
innebär i praktiken att det renade vatten som släpps ut i Himmerfjärden framgent måste 
vara ännu renare än tidigare avseende kväve, fosfor, biologiskt nedbrytbart material 
(BOD) och kemiskt nedbrytbara organiska ämnen (COD). 

Efter flera år av utredningar avseende vilka investeringar som SYVAB behöver göra för att 
leva upp till de nya villkoren, konstateras att SYVAB står inför en mycket stor investering 
på runt 1,2 miljarder kronor (2014 års kostnadsläge). De nya villkoren börjar gälla när den 
nya investeringen (anläggningen) tas i drift. Prognosen för detta är 2025. 

I samband med arbetet kring investeringarna har SYVABs ägare konstaterat att 
ägarstyrningen av SYVAB behöver förbättras. Ägarna har därför gått igenom de avtal och 
styrdokument som reglerar samarbetet. Detta har resulterat i ett förslag till uppdaterade 
och nya styrdokument.  

Dessa dokument benämns fortsättningsvis som SYVAB-paketet. SYVAB-paketet består av 
följande: 

● nytt aktieägaravtal
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● avtal om Eolshälls pumpstation
● ny bolagsordning
● ägardirektiv
● utökat borgensåtagande

Ärendet 

Bakgrund 

SYVAB tar emot och renar avloppsvatten från ägarkommunerna i avloppsreningsverket 
vid Himmerfjärden (Himmerfjärdsverket) i Botkyrka kommun. SYVAB ansvarar även för 
de tunnlar som leder avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket och pumpstationer i 
tunnelsystemet. De krav som finns på rening av avloppsvattnet regleras, förutom av lagar 
och regler, av tillstånd från miljödomstolen. 

De avtal som reglerar ägarnas samarbete och styrningen av SYVAB är initialt från 
1960-talet. Efter diverse kommunsammanslagningar, kommundelningar och Stockholms 
Stads och Huddinge kommuns samarbete i VA - frågor, har de ursprungliga avtalen, 
genom åren, kompletterats med en rad ytterligare avtal. Detta har medfört att det idag 
finns flera olika avtal som reglerar SYVAB-samarbetet. Förutom att det finns många avtal 
konstateras att en hel del frågor inte är reglerade i de befintliga avtalen på det sätt som 
idag skulle behövas, t.ex. om någon ägare vill kliva ur samarbetet. Dessutom konstateras 
att SYVABs bolagsordningen inte är uppdaterad och att ägardirektiv saknas. 

Nytt aktieägaravtal 

De befintliga aktieägaravtalen för SYVAB består idag av flera olika avtal där de äldsta är 
från 1960-talet. Förutom att det är komplicerat med en rad olika avtal, reglerar dessa 
avtal inte alla de situationer som kan uppstå. Därför har aktieägaravtalet setts över. 

I dagsläget bygger Stockholm ut sitt befintliga avloppsreningsverk i Henriksdalsberget. 
När denna utbyggnad är klar, runt 2025, har Stockholm för avsikt att minska mängderna 
avloppsvatten som skickas från Stockholms Stad till Himmerfjärdsverket. Mot bakgrund 
av detta föreslås i förslaget till nytt aktieägaravtal därför bland annat en minskning av 
Stockholms ägarandel i SYVAB och en ökning av övriga ägares ägarandel. Alla ägare 
kommer följaktligen att inneha samma aktieinnehav. 

Ytterligare förändringar som föreslås är bland annat att Botkyrka kommun och Telge ska 
ha två ledamöter och två suppleanter var i styrelsen medan övriga ägare har rätt att utse 
en ledamot jämte en suppleant. Styrelseordförandeposten roterar mellan de parter som 
vid tidpunkten har utsett två ledamöter. Det ska även finnas två viceordförande poster 
samt ska tjänstemän kunna adjungeras till styrelsen. Vidare har det lagts till i avtalet vad 
som gäller om någon av ägarna vill avbryta samarbetet. 

Salems kommuns kommunstyrelse har den 28 maj 2018 § 51 beslutat att godkänna en 
principinriktning för framtagande av ny fördelning av ägarandel och kommunens 
ägarrepresentation i styrelsen. Nu föreliggande dokument är i linje med tidigare fattat 
principbeslut. 
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Avtal om Eolshälls pumpstation 

När Stockholm kommer att leda delar av sitt avloppsvatten till Henriksdals reningsverk 
istället för Himmerfjärdsverket har SYVAB inte längre behov av en av de pumpstationer 
som finns i ledningsnätet - Eolshälls pumpstation. Stockholm har däremot önskemål om 
att nyttja denna anläggning för att transportera avloppsvatten vidare till Henriksdals 
reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås ett specifikt avtal där Stockholm köper 
denna anläggning av SYVAB. 

Ny bolagsordning 

Eftersom ägaravtalen förändras och med anledning av ändrade regler i Kommunallagen 
(2017:725) och Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) har ett nytt förslag till 
uppdaterad bolagsordning tagits fram. 

Ett av förslagen i den nya bolagsordningen är att vid likvidation ska bolagets behållna 
tillgångar, efter det att anmälningstid för okända borgenärer löpt ut och alla kända 
skulder har betalats, fonderas på sätt aktieägarna bestämmer och sålunda inte skiftas ut 
till aktieägarna. I den mån fonderade medel inte förbrukats för avsett ändamål under en 
period av tio år från avsättandet skall medlen skiftas ut till ägarna. 

I den nuvarande bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 120 stycken och högst 480. 
I förslag till ny bolagsordning har aktieantalet justerats till lägst 100 och högst 400 
stycken. 

Ägardirektiv 

Historiskt har det aldrig funnits några ägardirektiv för SYVAB. Det närmaste vi kommer är 
ändamålsparagrafen i bolagsordningen. Den är dock så allmänt hållen att den saknar 
specifik vägledning. Tanken med ägardirektiv är att ge tydlighet när strategiska frågor 
diskuteras i styrelsen/ledningen. 

Utökat borgensåtagande 

Utöver beslut om att fastställa de olika styrdokumenten i SYVAB-paketet, behöver ägarna 
även fatta beslut om att gå i borgen för de nya lån som SYVAB behöver ta med anledning 
av den kommande investeringen. Det framgår i förslaget till nytt aktieägaravtal hur 
borgensåtagandet ska fördelas mellan de olika ägarna. Alla ägarkommuner, så också 
Salems kommunfullmäktige (den 14 juni 2018, § 26), har redan fattat beslut om sådant 
borgensåtagande.  

Kommunstyrelseförvaltningens rekommendation 

Kommunen ska vara en ansvarsfull ägare med väl genomarbetade och formaliserade 
styrdokument för det kommunala bolaget SYVAB. Dokumenten skapar ramarna för 
utövandet av det kommunala ägandet vilket är en grundförutsättning för en fungerande 
ledning av bolaget. Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar därför att 
föreliggande styrdokument antas. 

Finansiering 

Vid tidpunkten för minskande av  de mängder avloppsvatten som skickas från Stockholms 
Stad till Himmerfjärdsverket (ca år 2025) kommer också en minskning av Stockholms 
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ägarandel i SYVAB att ske till förmån för övriga ägarkommuner. Dessa förvärvar då 
vardera fem aktier till ett pris motsvarande bolagets bokförda eget kapital, justerat för 
bla obeskattade reserver. Detta beskrivs i det nya aktieägaravtalet, avsnitt tre. 
Förvärvsbeloppet kommer för Salems kommun att utgöra en finansiell investering, det 
ska budgeteras i kommande investeringsbudget och bedöms baserat på Syvabs 
årsredovisning år 2017 uppgå till ca 500 tkr. 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

 
 

 
 Bilagor 

1. Aktieägaravtal 
2. Avtal Eolshälls pumpstation 
3. Bolagsordning 
4. Ägardirektiv 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:136 - 040

Information om kommunstyrelsens medel till förfogande

Kommunen har i budget för år 2019 avsatt totalt 3 208 tkr i ej öronmärkta medel till 
kommunstyrelsens förfogande. Dessa är att avropa genom kommunstyreslebeslut för 
aktiviteter som är angelägna men ej specifikt budgeterade.

I dagsläget finns sådana angelägna poster identifierade. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse 
daterat den 27 mars 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om kommunstyrelsens medel till 
förfogande.

______________________

Sändlista

14



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-27 
Dnr 

1 av 1 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Information medel till förfogande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om medel till förfogande. 

Lägesrapport medel till förfogande 

Kommunen har i budget för år 2019 avsatt totalt 3 208 tkr i ej öronmärkta medel till 
kommunstyrelsens förfogande. Dessa är att avropa genom kommunstyreslebeslut för 
aktiviteter som är angelägna men ej specifikt budgeterade. 

I dagsläget finns sådana angelägna poster identifierade enlig sammanställning nedan: 

Sammanfattningsvis finns alltså ett planerat nyttjande uppgående till 1 309 tkr. Därmed 
återstår budgetmedel om 1 899 tkr för framtida behov. 

Finansiering 

Beskriven medelsanvändning ryms inom budget för år 2019. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

. 
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2019:125 - 000

Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen 
2019-2020 

Salems IF har under flera år haft framgångar inom ungdomsverksamheten och nådde 
säsongen 2014-2015 Allsvenskan med sitt herrseniorlag. Laget spelar sina hemmamatcher i 
Skogsängshallen och kommer i Allsvenskan kommande säsong få resor till exempelvis Umeå, 
Piteå, Gävle, Uppsala, Mora och Hudiksvall. Ansökan om sponsring är för ett år och avser 
säsongen 2019-2020. 

Salems IF ansöker om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i 
Allsvenskan, exempelvis resekostnader. Salems IF ansöker om att Salems kommun sponsrar 
satsningen i Allsvenskan med 160 tkr.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett sponsorstöd i samma nivå som förra säsongen för 
spel i Allsvenskan, men med en kostnadsuppräkning motsvarande KPI på ca 3 % till 121 tkr. 
Det är motsvarande verksamhet och motsvarande kostnader jämfört med föregående säsong 
vilket gör att stödet kvarstår på samma nivå fast med årlig uppräkning. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 22 mars 2019. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 121 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för säsongen 2019-2020.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

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

Kommunstyrelsen 

Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen 
2019-2020 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 121 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för säsongen 2019-2020.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet 

Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2019-2020. Föreningen ansöker 
om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i allsvenskan, 
exempelvis resekostnader. Salems IF ansöker om att Salems kommun sponsrar 
satsningen i allsvenskan med 160 tkr, resultatbudget bifogas . 

Alternativt ansöker Salem IF om utökat sponsorstöd om föreningen går upp i SSL 
elitserien 2019-2020. Ansökan avser 270 tkr i sponsorstöd samt 50 tkr i ökade 
hallkostnader totalt 320 tkr. Men då Salems IF den 27 mars åkte ur kvalspelet till SSL är 
ansökan om utökat sponsorstöd för spel i SSL ej aktuellt i nuläget. 

Ärendet 

Salems IF har under flera år haft framgångar inom ungdomsverksamheten och nådde 
säsongen 2014-2015 allsvenskan med sitt herrseniorlag. De spelade även säsongerna 
2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 i allsvenskan och nådde då play off till elitserien, 
säsongen 2018-2019 via ett avgörande mål i sudden death i avgörande matchen. De 
ansöker om sponsorstöd från Salems kommun med 160 tkr för spel i allsvenskan. Laget 
spelar sina hemmamatcher i Skogsängshallen och kommer i allsvenskan kommande 
säsong få resor till exempelvis Umeå, Piteå, Gävle, Uppsala, Mora och Hudiksvall. 
Ansökan om sponsring är för ett år och avser säsongen 2019-2020. 

Som kompensation får Salems kommun sin logotyp på A-lagets dräkter samt i 
hemmamatchernas programblad samt att kommunens logotype exponeras i 
webbsändningar, ev tv-sändningar och andra sammanhang 

Kommunens tidigare ställningstagande runt sponsring 

För Salems kommuns arbete runt sponsring och varumärke ansvarar kommunstyrelsen. 
Till grund för sponsringsåtagande finns ett sponsringsbeslut i kommunfullmäktige 
2000-05-30, § 55 där det framgår att kommunen kan sponsra idrottsföreningar som 
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deltar i seriespel på högsta nationella nivå. I samma paragraf beslutade kommunen att 
sponsra RSK Bordtennis damlag med 50 tkr för deltagande i elitserien för damer. Den 27 
april 2006, § 18, fattade kommunfullmäktige beslut om att sponsring även kan ske till 
föreningar som anordnar SM-tävlingar i Salems kommun och att då även sponsra Tullinge 
SK och Salems GK för nationella tävlingar på SM-nivå. I februari 2013 beviljades Salems IF 
stöd för ungdoms-SM i innebandy.  Salems IF beviljades i september 2016 110 tkr i 
sponsorstöd  för att spela i allsvenskan i innebandy säsongen 2016-2017, 114 tkr för 
säsongen 2017-2018 och 117 tkr för säsongen 2018-2019. 

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett sponsorstöd i samma nivå som förra säsongen 
för spel i allsvenskan, men med en kostnadsuppräkning motsvarande KPI på ca 3 % till 
121 tkr. Det är motsvarande verksamhet och motsvarande kostnader jämfört med 
föregående säsong vilket gör att stödet kvarstår på samma nivå fast med årlig 
uppräkning.  

Finansiering 

Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens medel till förfogande, 121 tkr. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Bilagor 

Salems IF “Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IFs herrbandylag kommande säsong 
2019-2020 i allsvenskan alt SSL. 

Delges 

Salems IF 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:76 - 310

Övergripande trafikutredning för Södra Hallsta, Salem och 
Rönninge

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i ledning av projektledare  och gatuenheten, har 
i och med detaljplanearbetet för Södra Hallsta och Salem centrum beställt en trafikutredning. 
Delområdena i utredningen är Södra Hallsta och den tvärled som ska dras genom området, 
trafiken i Salem med koppling till trafiken från Tumba, Botkyrka kommun samt utredning av 
huvudled och väjningsplikt i hela kommunen. 

Utredningen ska ta hänsyn till de specifika områdena men samtidigt ha ett helhetsperspektiv 
för att främja samspelet i trafiken genom hela kommunen. Utredningen behöver se över 
aspekterna kring räddningstjänstens framkomlighet, parkering, sophämtning, gång och cykel, 
tillgänglighet samt körspår. Utredningen ska även ta hänsyn till befintlig trafiksituation och 
infrastruktur i området samt rådande exploateringar i Rönninge centrum och Salems 
centrum. Förslagen som utredningen resulterar i ska redogöras i ett PM. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019, § 36.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar genomförande av delar av trafikutredningen och skyltning

i samband med möjligt införande av huvudleder och väjningsplikt enligt
tjänsteskrivelse daterat den 5 mars 2019. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom 280 tkr från
kommunstyrelsens medel till förfogande.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 36 KS/2019:76

Övergripande trafikutredning för Södra Hallsta, Salem och 
Rönninge

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i ledning av projektledare  och gatuenheten, har 
i och med detaljplanearbetet för Södra Hallsta och Salem centrum beställt en trafikutredning. 
Delområdena i utredningen är Södra Hallsta och den tvärled som ska dras genom området, 
trafiken i Salem med koppling till trafiken från Tumba, Botkyrka kommun samt utredning av 
huvudled och väjningsplikt i hela kommunen. Innehållet av respektive del i trafikutredningen 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07.

Utredningen ska ta hänsyn till de specifika områdena men samtidigt ha ett helhetsperspektiv 
för att främja samspelet i trafiken genom hela kommunen. Utredningen behöver se över 
aspekterna kring räddningstjänstens framkomlighet, parkering, sophämtning, gång och cykel, 
tillgänglighet samt körspår. Utredningen ska även ta hänsyn till befintlig trafiksituation och 
infrastruktur i området samt rådande exploateringar i Rönninge centrum och Salems 
centrum. Förslagen som utredningen resulterar i ska redogöras i ett PM. Nedan följer en 
beskrivning av respektive del i trafikutredningen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överföra medel om 
280 000 kr från KS till förfogande för genomförande av delar av trafikutredningen och 
skyltning i samband med möjligt införande av huvudleder och väjningsplikt

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Övergripande trafikutredning för Södra Hallsta, Salem och 
Rönninge 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överföra medel
om 280 000 kr från KS till förfogande för genomförande av delar av trafikutredningen och 
skyltning i samband med möjligt införande av huvudleder och väjningsplikt. 

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i ledning av projektledare  och gatuenheten, 
har i och med detaljplanearbetet för Södra Hallsta och Salem centrum beställt en 
trafikutredning. Delområdena i utredningen är Södra Hallsta och den tvärled som ska 
dras genom området, trafiken i Salem med koppling till trafiken från Tumba, Botkyrka 
kommun samt utredning av huvudled och väjningsplikt i hela kommunen. Innehållet av 
respektive del i trafikutredningen beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07. 

Utredningen ska ta hänsyn till de specifika områdena men samtidigt ha ett 
helhetsperspektiv för att främja samspelet i trafiken genom hela kommunen. 
Utredningen behöver se över aspekterna kring räddningstjänstens framkomlighet, 
parkering, sophämtning, gång och cykel, tillgänglighet samt körspår. Utredningen ska 
även ta hänsyn till befintlig trafiksituation och infrastruktur i området samt rådande 
exploateringar i Rönninge centrum och Salems centrum. Förslagen som utredningen 
resulterar i ska redogöras i ett PM. Nedan följer en beskrivning av respektive del i 
trafikutredningen.  

Södra Hallsta 

Syftet med utredningen är att ta fram möjliga vägdragningar samt dess gatustruktur inom 
området med hänsyn till antagna politiska beslut för området kring planerna för 
vägdragning, bebyggelse, antalet bostäder och verksamheter. Kommande års 
exploatering i området enligt planförslag visar på att det kommer att byggas ca 220 
lägenheter, 30 radhus, ett LSS-boende samt en förskola. En tvärväg ska anläggas i 
området mellan Rönningevägen och Salemsvägen för anslutning till kommande 
bebyggelse och verksamheter. Fokus ska ligga på att utreda Tvärvägens utformning och 
dess konsekvenser avseende planerad bebyggelse och verksamheter samt befintlig 
infrastruktur. Syftet är att skapa en platsspecifik strategi som kan ge stöd till 
övergripande trafikplanering i området och ska blicka framåt i tiden genom styrande 
principer för beslut som rör kommunens trafikförsörjning. 
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Trafikanalys Salem 

Syftet med utredningen är att utföra en trafikanalys av tätortsdelen Salem och Söderby, 
med fokus på kommande års exploatering och ombyggnation av Salems centrum. Fokus 
ligger på framkomligheten på de större vägarna i området på grund av den ökade 
trafikbelastning på vägnätet som förväntas ske. Kollektivtrafik, parkeringsplatser, in- och 
utfarter, korsningar mm behöver ses över. Utredningen behöver ta hänsyn till de 
kommande planerna för Salem centrum och den nya skolan Fågelsången. Analysen 
kommer även att inkludera trafiken till och från kommungränsen till Tumba, Botkyrka 
kommun. 

Huvudled och väjningsplikt 

Som komplettering till redan beställt trafikutredningen avseende Södra Hallsta och 
trafikanalys Salem föreslår gatuenheten att även utreda en ytterligare fråga. Utredning av
huvudled och väjningsplikt är ett ärende som en längre tid har varit aktuell hos miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Flertalet synpunkter och felanmälningar har inkommit, 
bl.a. avseende problematik kring otydliga eller bristande vägmärken som bidrar till 
trafikfarliga korsningar. En del otydligheter råder kring just högerregeln och huvudled. 
Om huvudleder införs kan trafiksäkerheten i kommunen förbättras. Exempelvis kan 
antalet förbudsskyltar för parkering minskas då parkeringsförbud råder på huvudled, mer 
konsekvent trafikmiljö och skyltning skapas, minskade risker för olyckor samt att 
förtydligande om var väjningsplikt gäller bidrar till att högerregeln blir mer tydlig i mindre 
området.  

Finansiering 

Trafikutredningen bekostas inom budget av respektive berörda projekt, projekt 8009 
Södra Hallsta och 8011 Salems centrum, för ansvar 2110. Kompletterande delutredning 
avseende huvudled och väjningsplikt uppskattas till en kostnad om 200 000 kr, vilket ej 
ryms inom budget för ansvar 21110. Om huvudleder och väjningsplikt ska införas 
uppskattas en kostnad för att sätta upp ny skyltning till 80 000 kr. En begäran till 
kommunstyrelsen om att finansiera delutredningen och skyltarna görs.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

Delges 

Arkiv 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:22 - 265

Inrättande av Ersboda naturreservat

Den 21 oktober 2008 förvärvades området Ersboda av Stockholm stad och den 24 november 
2008 gav kommunfullmäktige bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett 
naturreservat inom fastigheten. 

Reservatets namn ska vara Ersboda naturreservat. Syftet med naturreservatet är att 
säkerställa ett tätortsnära varierat naturområde som är av väsentlig betydelse för tätortsnära 
friluftsliv i Salems kommun, samt bibehålla och utveckla områdets natur- och 
upplevelsevärden.

Syftet är även att bevara områdets omväxlande topografi och dess variation av skogs- och 
naturtyper. Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets biologiska mångfald, 
friluftsutnyttjande och kulturvärden. 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 oktober 2018, § 60 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 28 mars 2019, § 33.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förklara området Ersboda naturreservat som 
naturreservat, enligt beslutskarta daterat den 3 oktober 2018 med stöd av 7 kap. 4 
§ miljöbalken (SFS 1998:808).

2. Kommunfullmäktige antar föreskrifter för Ersboda naturreservat med stöd av 7 kap 
5, 6 och 30 § § miljöbalken samt 22 § förordningen (198:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken mm.

3. Kommunfullmäktige antar skötselplan för Ersboda naturreservat med stöd av 3 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm.

______________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 33 KS/2019:22 

Yttrande över beslut om inrättande av natur-och 
kulturreservat på Ersboda 1:1

Ett natur- och kulturreservat ska inrättas på fastigheten Ersboda 1:1. På samma fastighet 

pågår iordningställande av lokaler inför uppstarten av en 4H gård. En frågeställning har väckts 

om vilka begränsningar naturreservatet kan få för 4H gårdens verksamhet.

Fordonstrafik till 4H gården går i dag på Fruängsvägen men det har funnits tankar om att 

eventuellt skapa en ny vägförbindelse som ansluter till Rönningevägen österut. I dag finns en 

gång- och cykelväg i ungefär samma sträckning och en ny väg för fordonstrafik skulle till hela 

eller viss del kunna följa samma sträckning. Gång- och cykelvägen löper i dag kant i kant med 

natur- och kulturreservatet och om en väg för fordonstrafik har samma sträckning inkräktar 

den inte på reservatet.

Enligt Bygg- och miljöenheten är områdena 16 och 17 undantagna från reservatets 

föreskrifter för etablering av 4H gården, se bilaga 1 (områdesindelning). Anläggs vägen i 

samband med etableringen av 4H gården tolkar Bygg- och miljöenheten det som att den 

behövs för verksamheten och den är då undantagen reservatsföreskrifterna så länge som 

den håller sig inom områdena 16 och 17.

Anläggs inte vägen i samband med inrättandet av 4H gården men att man efter något år ser 

ett behov av att göra det får ställning till vägen tas då då. Bygg- och miljöenhetens nuvarande 

tolkningen är dock att om vägen behövs för verksamheten så kan den anläggas förutsatt att 

den ligger inom områdena 16 och 17. Skulle detta trots allt vara ett hinder så skulle vägen i 

sin helhet kunna anläggas utanför reservatet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att införandet av natur- och 

kulturreservat på Ersboda 1:1 inte kommer medföra några hinder eller inskränkningar för 4H 

gårdens verksamhet.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07 
som sitt eget yttrande.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Filip Tilja
Fastighetschef

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Yttrande över beslut om inrättande av natur-och 
kulturreservat på Ersboda 1:1

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07 
som sitt eget yttrande.

Ärendet
Ett natur- och kulturreservat ska inrättas på fastigheten Ersboda 1:1. På samma fastighet 
pågår iordningställande av lokaler inför uppstarten av en 4H gård. En frågeställning har 
väckts om vilka begränsningar naturreservatet kan få för 4H gårdens verksamhet.

Fordonstrafik till 4H gården går i dag på Fruängsvägen men det har funnits tankar om att 
eventuellt skapa en ny vägförbindelse som ansluter till Rönningevägen österut. I dag finns 
en gång- och cykelväg i ungefär samma sträckning och en ny väg för fordonstrafik skulle till 
hela eller viss del kunna följa samma sträckning. Gång- och cykelvägen löper i dag kant i 
kant med natur- och kulturreservatet och om en väg för fordonstrafik har samma sträckning 
inkräktar den inte på reservatet.

Enligt Bygg- och miljöenheten är områdena 16 och 17 undantagna från reservatets 
föreskrifter för etablering av 4H gården, se bilaga 1 (områdesindelning). Anläggs vägen i 
samband med etableringen av 4H gården tolkar Bygg- och miljöenheten det som att den 
behövs för verksamheten och den är då undantagen reservatsföreskrifterna så länge som 
den håller sig inom områdena 16 och 17.

Anläggs inte vägen i samband med inrättandet av 4H gården men att man efter något år ser 
ett behov av att göra det får ställning till vägen tas då då. Bygg- och miljöenhetens 
nuvarande tolkningen är dock att om vägen behövs för verksamheten så kan den anläggas 
förutsatt att den ligger inom områdena 16 och 17. Skulle detta trots allt vara ett hinder så 
skulle vägen i sin helhet kunna anläggas utanför reservatet.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att införandet av natur- och 
kulturreservat på Ersboda 1:1 inte kommer medföra några hinder eller inskränkningar för 
4H gårdens verksamhet.

Finansiering
Ej Aktuellt.

</BeslutsText

Christina Lood Filip Tilja
Miljö- och samhällsbyggnadschef Fastighetschef 

Bilagor

Bygg-och miljönämndens beslut samt beslutunderlag samt bilaga 1, Områdesindelning Naturreservat 
Ersboda.

Delges

Kommunstyrelsen
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Bygg- och miljöenheten 

Gunnar Andersson Wargert 
Miljöinspektör/Kommunekolog 

 

 

Till bygg- och miljönämnden 

 

Beslut om inrättande av natur- och kulturreservat på Ersboda, 
Ersboda 1:1 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta förslaget om naturreservat på Ersboda 1:1 som sitt eget 
och skicka det till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendet 

Den 2008-10-21 förvärvades området Ersboda av Stockholm stad, och 2008-11-24 gav 
kommunfullmäktige bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett naturreservat inom 
fastigheten. Därefter togs ett förslag till föreskrifter och skötselplan fram, av bygg- och miljöenheten. 
Vid ett par tillfällen har förslag på föreskrifter med skötselplan presenterats för bygg- och 
miljönämnden men återremitterats då de bedömts komplicera möjligheterna för inrättandet av en 
4h gård, inom samma område. Detta hanterades genom vissa förenklingar i föreskrifterna. Vid 
senaste återremittering 2018-08-28 noterade även nämnden att följande punkter måste hanteras: 
 

 det råder förvirring gällande huruvida bär och svamplockning är tillåtet eller ej, 

 skötselplanskartan saknar en punkt i legenden, 

 beslutskarta saknas, 

 reservatsföreskrifter och skötselplan bör remiteras till fastighetsenheten 
 
Bygg- och miljöenheten har med anledning av följande punkter gjort en rad förändringar för att 
bättre anpassa förslaget, utifrån bygg- och miljönämndens synpunkter. Nedan följer en redovisning: 

 Svamp och bärplockning ska ej kräva tillstånd 

 ny skötselplankarta delges, 

 beslutskarta delges, 

 fastighetsenheten har haft en månad på sig att svara men svarat muntligen att man inte har 
några synpunkter att tillföra. 
 
 

Övriga förändringar som genomförts har markerats med rött för att förenkla granskning. 
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Bilagor 

Föreskrifter 
Skötselplan 
Skötselplanskarta 
Beslutskarta 
 

Delges  
Kommunstyrelsen 
 
 
Gunnar Andersson Wargert   Douglas Lindström  
Miljöinspektör/Kommunekolog  Bygg- och miljöchef 
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Bygg- och miljöenheten 

Gunnar Andersson 

Miljöinspektör och kommunekolog 

Förslag till beslut om bildande av Ersboda naturreservat 
(3 bilagor) 

Administrativa uppgifter om naturreservatet 

Namn Ersboda naturreservat 
Kommun Salems kommun 
Län Stockholm län 
Församling Salem 
Lägesbeskrivning Nordöstra delen av Rönninge. Adress Fruängsvägen 50. Gångväg i 

Rönningevägens förlängning mot Fruängsvägen ca 1,2 km från 
pendeltågstationen vid Rönninge Centrum. Buss går från Rönninge 
Centrum mot Nytorp. 

Fastighet Ersboda 1:1 
Markägare  Salems kommun 
Servitut, nyttjanderätt Ersboda 1:1 har rätt att utnyttja tillfarstvägen mot Fruängsvägen. Inga 

övriga servitut eller rättigheter är kända för Ersboda 1:1 
Naturgeografisk region Östra Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken 
Fastighetskartan 65 G 6 F N 
Terrängkartan 606 (Södra Stockholm) 
Reservatsförvaltare Salems kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Utemiljöenheten 

Beslut om bildande och avgränsning av naturreservat 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) beslutar kommunfullmäktige att förklara det 
område som avgränsas på bilaga 1, beslutskarta Ersboda naturreservat med gräns som 
naturreservat. Reservatets gräns utmärks i fält. 

Reservatets namn ska vara Ersboda naturreservat. 

Naturreservatets syfte 

Syftet med naturreservatet är att säkerställa ett tätortsnära varierat naturområde som är av 
väsentlig betydelse för tätortsnära friluftsliv i Salems kommun, samt bibehålla och utveckla områdets 
natur- och upplevelsevärden. 

Syftet är även att bevara områdets omväxlande topografi och dess variation av skogs- och 
naturtyper.  

Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets biologiska mångfald, friluftsutnyttjande och 
kulturvärden. 
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Reservatsföreskrifter 

För att trygga ändamålet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap 5, 6 
och 30 § § miljöbalken samt 22 § förordningen (198:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm 
att nedan angivna föreskrifter ska gälla för området. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken angående markägares och annan 
sakägares rätt att förfoga över fastigheten inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet utan tillstånd från bygg- 
och miljönämnden att: 

1. avverka eller skada träd och buskar eller utföra andra skogliga åtgärder än 
naturvårdsåtgärder som anges i skötselplan, 

2. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, 

3. gräva, spränga, borra, schakta, dika, dämma, dränera, utfylla eller annan mekanisk 
markbearbetning förutom åtgärder som anges i skötselplanen, 

4. anordna upplag (inklusive snöupplag) annat än i samband med skötsel av området och dess 
anläggningar, 

5. bedriva täkt eller avfallstipp, 

6. plantera ut för trakten främmande växt- eller djurarter, förutom inom utpekad tomtmark, 

7. använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, 

8. anlägga väg, uppföra byggnad eller annan anläggning, 

9. dra fram mark- eller luftledningar, 

10. anlägga campingplats eller uppställning för husvagnar, 

11. anlägga motorbana eller skjutbana, 

12. bedriva jakt med undantag för avlivning av sjukt eller skadat vilt. 

13. anläggande av stig, stängsel eller rastplats, 

14. uppsättande av skylt eller plakat. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare, arrendator eller annan innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att 
åtgärder vidtas, enligt bifogad skötselplan, för att tillgodose syftet med reservatet. Exempel på 
sådana åtgärder är: 

1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar och övriga 
upplysningsskyltar, anläggning av mindre gångbro eller spång, 

2. naturvårdande skötselåtgärd, till exempel gallring för att gynna särskilt värdefulla träd och 
för att gynna föryngring av lövträd, 
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3. undersökningar av växt- och djurlivet och övriga naturförhållanden i reservatet. 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att: 

1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, 

2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved, 

3. gräva upp ris, örter, gräs, mossa och lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär-, och 
svampplockning är tillåten enligt allemansrättens begränsning, 

4. cykla i terrängen 

5. göra upp eld annat än på anvisad plats, 

6. tälta mer än 48 timmar, 

7. ställa upp husvagn/husbil 

D. Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder mot 

1. åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och som anges i bifogad 
skötselplan, 

2. etablering och anläggande av 4h-verksamhet inom skötselområde 16 och 17 

3. drift av 4h-verksamhet inom skötselområde 16 och 17, så som djurhållning och nödvändiga 
faciliteter, 

4. att befintliga byggnader ansluts till kommunalt vatten och avlopp eller el 

5. åtgärder i befintliga byggnader för att möjliggöra djurhållning samt närliggande 
verksamheter. 

Upplysningar 

I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för naturmiljön. Bland dessa kan nämnas 
följande: 

Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade 
enligt jaktlagen. 

Enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordning (1978:594) är körning i 
terrängen med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk och skogsbruk förbjudet. 

Bestämmelserna om att hundar ej får springa lösa i marker med vilt under tiden 1 mars – 20 augusti, 
och ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att förfölja vilt under resten av året, när de inte 
används vid skyddsjakt enligt 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

Föreskrifternas ikraftträdande 

Reservatsföreskrifterna träder i kraft tre veckor efter reservatsbeslutets kungörelse. 
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Ordningsföreskrifterna under punkt C ovan gäller även om de överklagas, i enlighet med 7 kap. 30 § 
miljöbalken.  



 

BESLUTSFÖRSLAG 

2018-03-06 
Dnr 2006/000476 

5 av 8 

 
Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm fastställer 
kommunfullmäktige (Kf) bifogad skötselplan (bilaga 3) med mål, riktlinjer och åtgärder för 
reservatets skötsel och förvaltning. 

Reservatsförvaltare 

I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm är Salems kommun, Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen, Utemiljöenheten förvaltare för naturreservatet. 

 

Skälen för kommunfullmäktiges beslut 

Beskrivning av områdets naturvärden 

Ersboda ligger i den nordvästliga delen av Rönninge i Salems kommun. Reservatet består till stor del 
av produktiv skogsmark och gräsmark, med några mindre delar av hällmark- och kärr. I utkanten av 
hällmarkerna sluttar marken brant med flera lodytor. I centrum av området ligger det gamla torpet 
Ersboda. I öster och söder finns bostadsbebyggelse medan marken väster och norr om reservatet 
utgörs av barrdominerad skog. 

Död ved finns här och var tämligen allmänt i form av lågor, torrträd och högstubbar i olika 
nedbrytningsstadier.  

I mitten ligger torpet Ersboda med öppna gräsmarker som sedan ett antal år ligger i träda. 

Området hyser många olika naturtyper vilket gynnar artrikedomen för både flora och fauna. I 
sunpskogar och kärr domineras floran av starr, fräken, ormbunksväxter och storvuxna gräs. I 
fastmarksdelarna av skogsmarken finns en artrik ört- och gräsflora. Även svamp-, moss- och lavfloran 
är artrik på grund av de många olika biotoptyperna. Fågel- och insektsfaunan bedöms vara artrik med 
tanke på de långa brynzonerna mot öppen mark och de varierande biotoptyperna. 

Ärendets historik 

Ersboda styckades av från Hallinge år 1938. Avstyckningen anger att jordbruksmarken tillsammans 
med åkermarken skulle kunna försörja ett hushåll. Stockholm Stad var markägare vid 
avstyckningstillfället fram tills att Salems kommun förvärvade fastigheten. Gården hyrdes ut av 
Stockholm Stad och fram till 1980-talet beboddes och drevs gården som ett småbruk utan moderna 
bekvämligheter. 

Området köptes av Salems kommun från Stockholms stad år 2008. Syftet med köpet var att i enlighet 
med översiktplanen och intentionerna i programmet ”Aldrig långt till naturen” skydda området som 
naturreservat. Under år 2011 utreddes möjligheten att starta någon typ av djurhållning inom 
Ersboda. Förslaget utreddes och bordlades på grund av projektets beräknade höga kostnader. 
Intentionen är dock att det inom naturreservatet ska kunna rymmas en småskalig djurhållning. 

Området är flitigt frekventerat såsom strövområde av de boende i närområdet och används även av 
ideella föreningar med verksamhet ute i naturen. 
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Remissinstansernas svar med kommunens kommentarer 

Salems kommun har i enlighet med 24-25 § § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
skickat förslaget till naturreservat på remiss till berörda sakägare och myndigheter. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig positiva till att Salems kommun bildar naturreservatet och 
tillstyrker det remitterade förslaget. Länsstyrelsen har synpunkter på utformningen av 
beslutsunderlaget och reservatsföreskrifter. Bland annat att den gamla nedlagda hushållsdeponin 
som delvis finns inom det föreslagna reservatsområdet måste tydliggöras både vad gäller föreskrifter 
och skötsel. Detta för att skydda människors hälsa och miljön vid ett ökat nyttjande av området. 
Synpunkterna har bearbetats in i det slutliga beslutsunderlaget. 

Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem stöder också förslaget. Föreningen pekar på att röjning och 
gallring kan öka tillväxten och riskera att området väser igen samt poängterar vikten av att hålla 
gräsmarkerna öppna för att området ska få en rikare flora och fauna. I skötselplanen finns en 
långsiktig strategi för att utveckla områdets naturmiljöer. 

Friluftsfrämjandet Salem LA stöder även de förslaget till naturreservat. Föreningen kan tänka sig att 
bedriva småskalig djurhållning inom området. 

Skogsstryelsen är positiva till reservatsbildningen. Skoggstyrelsen påpekar att det i talldominerad 
skog är lämpligt att frihugga trängda tallar från konkurrerande träd samt att i de områden där 
naturvärden är knutna till tallar är viktigt att bevara kontinuiteten av tall. 

Stockholm Vatten AB är positiva till förslaget då ett reservatsbeslut för området ökar 
skyddsavståndet mellan bebyggda områden och Borsnjöns skydds- och tillrinningsområde. 

Salems kommuns, kultur- och fritidsförvaltning tillstyrker förslaget om att inrätta Ersboda 
naturreservat. 

Kommunen bedömning 

Områdets naturvärden är i första hand knutna till de många olika biotoptyper som ryms inom det 
föreslagna naturreservatet. Områdets läge med närhet till bebyggelse och kommunikationer gör att 
området mycket väl stämmer med kommunens intention att bevara grönområden i nära anslutning 
till bebyggelse. 

Skyddsvärda arter som är rödlistade (enligt ArtDatabankens rödlista 2010) inom området är: 
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa (NT) 
Luddticka, Inonotus tomentosus (NT) 
Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum (NT) 
Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii (VU) 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Ersboda är en del i Bornsjökilen, en av regionens gröna kilar. De gröna kilarna har en avgörande 
betydelse för att säkerställa att den biologiska mångfalden bibehålls i regionen genom att det finns 
starka gröna samband.  
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Kommunen bedömer att naturreservatet i det aktuella området är förenligt med 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 3. 

Förenlighet med planer 

Kommunen bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med gällande 
översiktsplan för Salems kommun antagen i juni 2006 samt med översiktsplanens 
aktualitetsförklaring antagen i juni 2010. 

Intresseprövning 

Det hör till de allmänna intressena att bevara området för att värna både naturvärden och 
friluftsvärden. Området har förutom beskrivna naturvärden även pedagogiska värden genom att visa 
hur en självförsörjande gård kunde se ut under tidigt 1900-tal.  

Kommunen finner, vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § 
miljöbalken , att det för att skydda och bevara ovan beskrivna natur- och upplevelsevärden, finns skäl 
att besluta om att bilda naturreservat, att förordna om föreskrifter för att skydda området samt 
fastställa en skötselplan. För att uppnå det starka skydd som behövs för bevarande av områdets 
naturvärden bör föreskrifterna bland annat omfatta förbud mot såväl skogsbruk som 
exploateringsföretag. 

Miljökvalitetsmål 

Kommunen bedömer att reservatet är förenligt med regeringens miljömål och bidrar till att uppfylla 
miljömålet Levande skogar samt Ett rikt djur- och växtliv genom att reservatet möjliggör en 
utveckling av områdets naturvärden vilket bidrar till en ökad biologisk mångfald. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 

Engångskostnader för att märka ut reservatsgränsen, ta fram informationstavlor, iordningsställa 
grillplats beräknas till 100000 kr. 

Kungörelse 

Beslutet kungörs i ortstidningen. 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga kommunfullmäktiges beslut ska göra det skriftligt genom besvär till 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska sändas till kommunstyrelsen som vidarebefordrar 
ärendet till Länsstyrelsen. Besvärhandlingen ska vara egenhändigt undertecknad av klagande eller 
dennes ombud. Det ska vara kommunstyrelsen tillhanda inom tre veckor efter kungörelsen i 
ortstidningen. 

Insändes besvärshandlingen (överklagandet) med posten ska det ske till adress: 

Salems kommun, Kommunstyrelsen, 14480 Rönninge 
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Bilagor 
1. Beslutskarta

2. Översiktskarta med symbol var i kommunen reservatet finns (visar ej reservatets exakta avgränsning).

3. Skötselplan
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Skala: 1:2000

Höjdsystem: RH 2000

Format: A3S
© Salem kommun

Eva Lindhe

BASKARTA

Informationen i kartan är inte kontrollerad i fält.
Osäkra gränser kan förekomma.

Handläggare: 0 20 40 60 80 100 m
Beslutskarta Ersboda naturreservat
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Beskrivning av naturreservatet 

1. Inledning 

1.1. Administrativa data 

Namn: Ersboda  
Skyddsform: Naturreservat  
Län: Stockholm  
Kommun: Salem  
Markslag: Skogsmark med öppen hagmark  
Naturtyper: Västlig taiga (9010) 9 ha 
 Lövsumpskog (9080) 2,5 ha 
 Totalt kärnområde 11,5 ha 65 % 
 Utvecklingsmark 6,3 ha 35 % 
Total areal:  17,8 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag Skogsmark samt odlingsmark 
Naturtyper Västlig taiga och Lövsumpskog 
Strukturer Död ved (lågor och torrträd), sockelbildning, hällmark, sumpskog 

Skyddsvärda arter enligt reservatsbeslutet: 
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa (NT) 
Luddticka, Inonotus tomentosus (NT) 
Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum (NT) 
Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii (NT) 

1.1. Reservatets syfte 

Syftet med reservatet är att säkerställa ett tätortsnära varierat naturområde som är av väsentlig 
betydelse för tätortsnära friluftsliv i Salems kommun, samt bibehålla och utveckla områdets natur- 
och upplevelsevärden. 

Syftet är även att bevara områdets omväxlande topografi och dess variation av skogs- och 
naturtyper. 

Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets biologiska mångfald, friluftsutnyttjande och 
kulturvärden. Stor vikt läggs även vid att reservatet kan inhysa ytor för ungdomsaktiviteter kopplade 
till utbildning om djur- och natur. 

1.2. Markanvändning 

1.2.1. Nuvarande markanvändning 
Området utgörs idag av öppen gräsmark samt skog där skogsbruk bedrivits. Gräsmarkerna nyttjas 
som sommarbete för hästar. Skyddsjakt sker enligt gällande jaktlagstiftning och är förbehållen 
jakträttsinnehavaren. 
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1.2.2. Historisk markanvändning 
Ersboda styckades av från Hallinge år 1938. Astyckningen anger att jordbruksmarken tillsammans 
med åkermarken skulle försörja ett hushåll. Stockholms Stad var markägare vid avstyckningstillfället 
fram tills att Salems kommun förvärvade fastigheten. Gården hyrdes ut under Stockholms stads tid 
som ägare. Fram till 1980-talet beboddes och drevs gården som ett småbruk utan moderna 
bekvämligheter. 

1.2.3. Planer och förordnanden 
Området ligger utanför detaljplan. Inga övriga kända förordnanden finns. 

1.2.4. Ägandeförhållanden och förvaltare 
Salems kommun är ägare till Ersboda 1:1. Förvaltare till reservatet är Salems kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Utemiljöenheten. 

2. Områdets bevarandevärden 

Området hyser många olika naturtyper på en förhållandevis liten yta och kan på sikt få mycket höga 
naturvärden som är knutna till de olika miljöerna. 

2.1. Biologiska värden 

De biologiska värdena är främst knutna till de varierade biotoptyperna. Flora och fauna bedöms som 
artrik med tanke på de varierande livsmiljöerna. Här finns signalarter och rödlistade arter som knyts 
till död ved och den äldre skogen inom området. 

2.2. Geovetenskapliga värden 

Området består till stora delar av fast jord och halvfast jord med berg i dagen i områdets höjdpartier. 
Ett område med lös och organisk jord finns i områdets sydöstra del. 

2.3. Kulturvetenskapliga värden 

Byggnaderna som bildar Ersboda gård är ett exempel på hur ett självförsörjande småjordbruk kunde 
se ut under 1900-talets första hälft. Gården styckades av från huvudfastigheten Hallinge år 1938. 

2.4. Värden för friluftslivet 

Ersboda är ett omtyckt strövområde. I kommunens översiktsplan har området pekats ut som reservat 
på grund av sitt strategiska läge. Området korsas av ett flertal stigar som indikerar på att många 
använder området som sitt vardagsmotionsområde. Stigarna som passerar och i viss mån startar i 
Ersboda har förbindelse såväl med gångvägen till Södertälje vid Mårdnäs som naturreservatet 
Bornsjön. Ideella föreningar såsom Friluftsfrämjandet nyttjar området som mötesplats för sina olika 
grupper. Det finns en bågskyttebana som delvis ligger inom naturreservatet. 

Plan för reservatets skötsel  

3. Övergripande mål för reservatets skötsel 

3.1. Mål för de biologiska värdena 
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Naturvärdena för respektive naturtyp ska bibehållas eller förstärkas. Andelen naturskogsartade 
bestånd inom skogsmarken ska med tiden öka. De öppna gräsmarkerna ska fortsatt hållas öppna 
med bete, slåtter eller odlingar. Vid naturvårdsgallringar ska områden som behöver tillskott på död 
ved tillföras material. 

3.2. Mål för de geovetenskapliga värdena 

Inga skötselmål är föreslagna. 

3.3. Mål för de kulturvetenskapliga värdena 

Inga skötselmål är föreslagna. 

3.4. Mål för friluftslivet 

Naturreservatets gränser ska vara tydligt markerade. Informationsskyltar med beskrivning av 
reservatet ska finnas vid entréerna. Större stigar inom området ska märkas upp så att besökare får 
hjälp att komma vidare ut till Bornsjöområdet eller mot Södertälje. 

4. Skötselområden 

Skötselområdena har delats upp efter skötselbehov. Områdets stora variation i naturtyper innebär 
att det är relativt många skötselområden, 17 stycken, för ett så litet område, se skötselplanskartan i 
bilaga 1 till skötselplanen. Varje naturtyp beskrivs utifrån vilken naturtyp det representerar, vilket 
bevarandemål det har samt vilken skötsel som krävs för att uppnå bevarandemålet. 

4.1. Skötselområde 1 

Hällmarksskog med fri utveckling. Bedöms som naturvärdesobjekt. Areal ca 0,3 ha. 

4.1.1. Beskrivning 
Området består av en äldre talldominerad skog på hällmark med inslag av gran, asp och björk med 
några enar i buskskiktet. Fältskiktet domineras främst av renlavar. Död ved finns sparsamt i form av 
tallågor och torrträd. Påträffade signalarter är rävticka och grynig blåslav. 

4.1.2. Bevarandemål 
 Området ska bestå av ungefär samma trädsammansättning som idag med den skillnaden att 

träden blir äldre. 

 Buskskiktet bör bestå i oförändrad omfattning. 

 Andelen död ved bör öka. 

4.1.3. Skötsel 
Området lämnas för fri utveckling. 

4.2. Skötselområde 2 

Utvecklingsmark. En cirka 35-årig granblandskog med skötselbehov. Areal ca 0,5 ha. 

4.2.1. Beskrivning 
Större delen av området är beläget i en sluttning. Beståndet består av en grandominerad cirka 35-
årig skog med ett litet inslag av tall, vårtbjörk, rönn, al och sälg. I buskskiktet finns hassel. Fältskiktet 
saknas delvis och är i övrigt av gräs- och örttyp. Död ved finns sparsamt i form av klena lågor och 
torrträd. Påträffad signalart är blåsippa.  
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4.2.2. Bevarandemål 

 Ett grandominerat bestånd med ökande inslag av lövträd. 

 Buskvegetationen i form av hassel bör öka. 

 Andelen död ved bör öka. 

4.2.3. Skötsel 
Graninslaget minskas genom gallring till förmån för lövträd. I delar där inga lövträd finns gallras 
stormfasta granar fram. 

4.3. Skötselområde 3 

Barrträdsdominerad blandskog med i huvudsak fri utveckling. Bedöms som nyckelbiotop. Areal ca 2 
ha. 

4.3.1. Beskrivning 
Området är en nyckelbiotop på sluttande mark med olikåldrig blandskog, som i trädskiktet domineras 
av gran med ett relativt stort inslag av tall och ett mindre inlag av lärk, björk, asp, sälg, ek, lid, lönn 
och rönn i spridda bestånd. En liten del är lövsumpskog med al och glasbjörk. I buskskiktet finns 
enstaka hassel och en. I sumpskogen även enstaka brakved. Fältskiktet består av gräs-, blåbärs- och 
örttyp. Mossfloran är ymnig och svampfloran artrik. Död ved finns allmänt i form av torrträd, 
högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier. 

4.3.2. Bevarandemål 
 En varierad barrblandskog med inslag av lövträd. 

 Ett ökande buskbestånd. 

 En artrik flora och fauna. 

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör. 

4.3.3. Skötsel 
Området lämnas i huvudsak för fri utveckling. Stigar genom området hålls öppna. Farliga, instabila 
torrträd fälls. 

4.4. Skötselområde 4 

Hällmarksskog med fri utveckling. Areal ca 0,6 ha. 

4.4.1. Beskrivning 
Området är ett naturvärdesobjekt, som består av en äldre cirka 125-årig skog på hällmark varav en 
del är impediment. I trädskiktet dominerar tall med ett litet inslag av gran, asp och björk. I 
buskskiktet finns en samt bindvide. Fältskiktet domineras av renlavar. Död ved finns sparsamt i form 
av torrträd och lågor. 

4.4.2. Bevarandemål 
 Området ska bestå av ungefär samma trädsammansättning som idag med den skillnaden att 

träden blir äldre. 

 En artrik kryptogamflora. 

 Andelen död ved bör öka. 

4.4.3. Skötsel 
Området lämnas för fri utveckling. 
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4.5. Skötselområde 5 

Lövblandskog med ett visst skötselbehov. Areal ca 0,7 ha. 

4.5.1. Beskrivning 
Området är ett naturvärdesobjekt som är mycket långsmalt (5-15 m) brynzon mot den före detta 
åkern. Beståndet består av en mycket olikåldrig lövblandskog av asp, al, vårtbjörk, glasbjörk, ek, lönn, 
rönn, hägg, sälg samt gran. I buskskiktet finns hassel, gråvide, skuggolvon, en och brakved. Fältskiktet 
är av gräs- och örttyp. Död ved finns sparsamt i form av lövlågor och torrträd. 

4.5.2. Bevarandemål 
 En lövträdsdominerad blandskog. 

 Ett artrikt buskskikt. 

 En artrik flora. 

 Andelen död ved bör öka. 

4.5.3. Skötsel 
Yngre granar som konkurrerar med lövträden hålls efter och en viss gallring görs i täta 
lövträdsgrupper. Några unga ekar bör frihuggas. Stigar genom området hålls öppna. 

4.6. Skötselområde 6 

En cirka 35-årig granskog med inslag av löv med skötselbehov. Areal ca 0,2 ha. 

4.6.1. Beskrivning 
Området är en före detta åkermark som planterats med gran för cirka 35-år sedan. I den östra delen 
finns ett litet inslag av lövträd varav en masurbjörk. Buskskikt saknas. Fältskikt saknas delvis och är i 
övrigt av grästyp. Död ved finns sparsamt i form av klena lågor och torrträd. 

4.6.2. Bevarandemål 
 Ett grandominerat bestånd med ett ökande inslag av lövträd. 

 Andelen död ved bör öka. 

4.6.3. Skötsel 
Graninslaget minskas till förmån för lövträd. I den del av området som saknar lövträd gallras det fram 
stormfasta granar. 

4.7. Skötselområde 7 

Lövsumpskog med fri utveckling. Areal ca 0,7 ha. 

4.7.1. Beskrivning 
Området är i norra delen en cirka 40-årig al- och glasbjörksdominerad sumpskog med ett litet inslag 
av tall och gran. Den södra långsmala delen som är belägen i en sänka i terrängen är en 
blandsumpskog med al, glasbjörk och gran. Hela området är ett naturvärdesobjekt. I buskskiktet 
finns brakved och i den södra delen spirea. Fältskiktet är av starr/fräkentyp. Död ved finns tämligen 
allmänt i form av torrträd och lågor. Sumpskogen är recipient för lakvatten från den nedlagda 
hushållsdeponin som är belägen i skötselområde 8.  

4.7.2. Bevarandemål 
 En lövsumpskog som domineras av al och glasbjörk med inslag av barrträd. 

 Ett ökande inslag av buskarter. 

 En artrik flora och fauna. 
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 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallring. 

4.7.3. Skötsel 
Området lämnas för fri utveckling. 

4.8. Skötselområde 8 

Bågskyttebana. Areal ca 0,4 ha. 

4.8.1. Beskrivning 
Området är till största delen öppen, avjämnad mark på en före detta hushållsdeponi. Kantzonen 
utgörs av unga träd av tall, gran och lövträd. Området används som bågskyttebana. Bevarandemål 

 Att använda som bågskyttebana. 

4.8.2. Skötsel 
Området hålls öppet för bågskytteföreningens verksamhets behov av föreningen själva. Prover tas 
regelbundet nedströms hushållsdeponin. 

4.9. Skötselområde 9 

Olikåldrig blandskog med visst skötselbehov. Areal ca 0,5 ha. 

4.9.1. Beskrivning 
Området är beläget på ganska plan mark där det växer en cirka 35-årig blandskog som domineras av 
tall i den östra delen och lövträd i den västra med inslag av gran. Det växer även några grova 150-
åriga tallar. I buskskiktet finns videarter medan fältskiktet är av gräs- och blåbärstyp. Död ved finns 
sparsamt i form av torrträd och lågor. 

4.9.2. Bevarandemål 
 En olikåldrig blandskog bestående till hälften av lövträd och till hälften av barrträd. De gamla 

tallarna ska få ingå i beståndet. 

 Ett ökande buskbestånd. 

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallring. 

4.9.3. Skötsel 
Lövträden i den västra delen gallras och de flesta unga granarna tas bort. I den östra delen gallras det 
så att lövträden gynnas. Röjning runt de gamla tallarna utförs. 

4.10. Skötselområde 10 

Smal lövsumpskog för fri utveckling. Areal ca 0,3 ha. 

4.10.1. Beskrivning 
Området är en långsmal försumpad skogbevuxen sänka i terrängen med olikåldriga träd som 
domineras av cirka 50-åriga alar och glasbjörkar med ett litet inslag av tall och gran. 

4.10.2. Bevarandemål 
 En lövträdsdominerad skog med litet inslag av barrträd. 

 Andelen död ved bör öka. 

4.10.3. Skötsel 
Området lämnas i stort sett för fri utveckling. Endast granar hålls efter så att bevarandemålet 
uppfylls. 
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4.11. Skötselområde 11 

Barrträdsdominerad blandskog för fri utveckling. Areal ca 2 ha. 

4.11.1. Beskrivning 
Området är en nyckelbiotop belägen på en delvis bergig höjdsträckning med branta sidor. I 
trädskiktet dominerar olikåldrig tallskog med ett relativt stort inslag av gran och ett litet inslag av 
björk, asp, ek, lönn, rönn och sälg. Flertalet tallar bedöms vara cirka 135 år gamla. I buskskiktet finns 
en. Fältskiktet är av grästyp samt lavrik typ. Det finns ett visst inslag av död ved i form av torrträd, 
högstubbar och lågor. 

4.11.2. Bevarandemål 
 En barrträdsdominerad skog med inslag av lövträd i utkanterna. 

 En artrik kryptogamflora. 

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet. 

4.11.3. Skötsel 
Området lämnas för fri utveckling. Stigen genom området ska hållas öppen. 

4.12. Skötselområde 12 

Talldominerad blandskog för fri utveckling. Areal ca 2,2 ha. 

4.12.1. Beskrivning 
Området är en nyckelbiotop på en bergig rygg i terrängen som stupar brant åt tre håll. I trädskiktet 
dominerar gammal och grov cirka 135-årig tallskog med relativt stort inslag av gran och ett mindre 
inslag av lärk, asp, björk, ek, lönn, rönn, oxel och sälg. I buskskiktet finns en. Fältskiktet är av grästyp 
samt lavrik typ. Kryptogamfloran är relativt artrik. Död ved finns sparsamt i form av torrträd, 
högstubbar och lågor. 

4.12.2. Bevarandemål 
 En gammal olikåldrig och grov talldominerad skog med inslag av övriga, befintliga trädarter. 

 Ett ökande buskbestånd. 

 En artrik kryptogamflora. 

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet. 

4.12.3. Skötsel 
Området lämnas för fri utveckling. 

4.13. Skötselområde 13 

Lövdominerad åkerholme och brynzon med viss naturvårdande skötsel. Areal ca 0,6 ha. 

4.13.1. Beskrivning 
Området är en olikåldrig lövträdsdominerad åkerholme med en smal brynzon till östra gränsen. I 
trädskiktet dominerar asp och vårtbjörk med inslag av glasbjörk, ek, lönn, sälg, rönn, oxel, tall och 
gran. I buskskiktet finns en, hagtorn och brakved. Fältskiktet är av grästyp. Död ved finns sparsamt i 
form av högstubbar, lågor och torrträd. 

4.13.2. Bevarandemål 
 En artrik lövträdsdominerad skog. 
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 Buskvegetationen ska tillåtas att öka. 

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet. 

4.13.3. Skötsel 
De flesta barrträd tas bort. Buskvegetationen sparas som livsmiljö för insekter och fåglar. 

4.14. Skötselområde 14 

Lövskog på dyjord med viss skötsel. Areal ca 1,5 ha. 

4.14.1. Beskrivning 
Området mellan gångvägen i söder och den östra reservatsgränsen är en före detta odlad, 
försumpad dyjord som vuxit igen med olikåldrig lövblandskog. I trädskiktet dominerar glasbjörk med 
inslag av al, hägg, jolster, gran och tall samt småträd av ask och ek. I buskskiktet dominerar gråvide 
med inslag av brakved och häckberberis. Fältskiktet är av starr/fräke- och grästyp. Död ved finns 
tämligen allmänt i form av torrträd, högstubbar och lågor. 

4.14.2. Bevarandemål 
 En artrik lövskog. 

 Ett varierat inslag av olika buskarter. 

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet. 

4.14.3. Skötsel 
Området lämnas för fri utveckling, men när granbörjar etablera sig mer allmänt bör en del gallras 
bort för att bibehålla området som en lövskog. 

4.15. Skötselområde 1 

Aspdominerad skog med litet skötselbehov. Areal ca 0,3 ha. 

4.15.1. Beskrivning 
Området är en låg friliggande kulle och ett naturvärdesobjekt. I trädskiktet dominerar olikåldriga upp 
till 70-åriga aspar med ett litet inslag av ek, fågelbär, vårtbjörk, lönn, rönn, sälg, hägg, oxel och några 
granar. I buskskiktet finns hassel och gråvide. Fältskiktet är av gräs- och örttyp. Död ved finns 
sparsamt i form av lövlågor och torrträd. Ett bohål är uthackat i en gammal asp. 

4.15.2. Bevarandemål 
 En artrik aspdominerad lövskog. 

 Ett större inslag av hassel. 

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar av lövträd inom 
reservatet. 

4.15.3. Skötsel 
Området lämnas för fri utveckling, men om andelen hassel inte ökar kan röjning av övriga arter i 
buskskiktet behöva genomföras. 

 

 

4.16. Skötselområde 16 och 17 

Område 16 är öppen mark som tidigare använts som jordbruksmark, betesmark samt trädgård. 
Område 17 är marken som omger byggnaderna. Arealen för båda är ca 4 ha. 
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4.16.1. Beskrivning 

Området ligger till största delen i de centrala och södra delarna av reservatet. En del av marken har 
varit betesmark då det hittats rester av ett fårstängsel som tagits bort. Diken korsar det öppna 
området och tyder på att marken har brukats som åkermark. I området strax söder om byggnaderna 
har det funnits bärbuskar och rester av trädgårdsodlingar. Gårdstunet består av berg i dagen och ett 
tunt jordlager. 

4.16.2. Bevarandemål 
 Ett öppet område med betesdjur. 

4.16.3. Skötsel 
Området fortsätter vara öppet och anpassas för fritidsaktiveter, gärna med betesdjur. Alternativa 
metoder är slåtter för att bibehålla den öppna ytan av före detta åkermark. En kombination av slåtter 
och bete på större delen av området bör eftersträvas. 

4.17. Friluftsliv 

4.17.1. Beskrivning 
Området har kvalitéer lämpade för naturupplevelser, självstudier och utbildning för barn och 
ungdomar.  

4.17.2. Bevarandemål 
 Reservatets gränser ska vara tydligt markerade. 

 Väl underhållna informationstavlor som beskriver reservatets natur-, kultur- och 
geovetenskapliga värden samt ordningsföreskrifter ska finnas vid reservatets markerade 
entréer. 

 Områdets strövstigar ska märkas upp samt ge en vägvisning om vart stigen leder då den lämnar 
reservatet. 

4.17.3. Skötsel 
Informationsskyltar ska finnas nära reservatsgränserna vid naturliga entréer till reservatet. Stigarna 
skyltas upp med markeringar och vägvisare vid reservatsgränsen. 

5. Uppföljning 

5.1. Uppföljning av skötselåtgärder 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens utemiljöenhet ansvarar för skötselåtgärderna samt 
dokumentationen av vilka åtgärder som genomförts och när de har genomförts. 

5.2. Uppföljning av bevarandemål 

Samtliga bevarandemål ska följas upp. Salems kommun ansvarar för uppföljningen av 
bevarandemålen. 

Alla naturreservat bör följas upp. Metodiken för uppföljningen bör följa Naturvårdsverkets rapporter 
med metoder för uppföljning och övervakning av Natura 2000, ”Natura 2000 Art- och naturtypsvisa 
vägledningar”. 

Uppföljningen av bevarandemålen bör genomföras så att: 

 Arealer mäts in med GPS i fält och stäms av med lämpligt GIS-program, 
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 Mängden död ved räknas som döda träd per hektar. Mängden död ved har inte angivits i siffror 
men bör föras in som mätbara mål i antal döda träd per hektar för respektive skötselområde, 

 För uppföljning av rödlistade och skyddsvärda arter föreslås till en början fyrflikig jordstjärna 
samt grynig blåslav. Dessa arter gynnas av lång kontinuitet i sina livsmiljöer vilket är en bra 
indikator även för övriga skyddsvärda arter i reservatet. Antalet arter för uppföljning kan komma 
att utökas vid en revidering av skötselplanen. 
 

Bilagor 
Skötselplanskarta 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:210 - 101

Svar på motion -  Införa huvudleder i tätorten för ökad 
trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R)  föreslår i en motion att kommunen ser över trafiksäkerheten genom 
att utreda införandet av huvudleder. Till bakgrund för yrkandet menar Anders Klerkefors (R) 
att det finns några huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som självklara huvudleder, 
genom kommunen och att det saknas ett trafiksystem som befäster vilka huvudvägar som är 
huvudleder.

I motionen föreslås att huvudvägarna som bör bli huvudleder är de vägar där busslinjerna kör 
genom Rönninge på både östra och västra sidan - då problem uppstår när en bil kommer från 
någon utfarts-/tillfartsväg möter dessa vägar. Högerregeln som gäller där idag följs inte av 
alla bilister. Konsekvensen är att trafikanter kör enligt olika regler, vilket bidrar till 
trafikfarliga möten. I motionen föreslås att frågan utreds, för att skapa ett trafiksystem som 
upplevs logiskt, för de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets skull.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019, § 37.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Sändlista

18
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 37 KS/2018:210 

Svar på motion. Införa huvudleder i tätorten, fr Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ser över 
trafiksäkerheten genom att utreda införandet av huvudleder. Till bakgrund för yrkandet 
menar Klerkefors att det finns några huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som självklara 
huvudleder, genom kommunen och att det saknas ett trafiksystem som befäster vilka 
huvudvägar som är huvudleder.

I motionen föreslås att huvudvägarna som bör bli huvudleder är de vägar där busslinjerna kör 
genom Rönninge på både östra och västra sidan - då problem uppstår när en bil kommer från 
någon utfarts-/tillfartsväg möter dessa vägar. Högerregeln som gäller där idag följs inte av 
alla bilister. Konsekvensen är att trafikanter kör enligt olika regler, vilket bidrar till 
trafikfarliga möten. I motionen föreslås att frågan utreds, för att skapa ett trafiksystem som 
upplevs logiskt, för de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets skull.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om införa huvudleder i tätorten för ökad 
trafiksäkerhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen 
ska anses besvarad. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ser över 
trafiksäkerheten genom att utreda införandet av huvudleder. Till bakgrund för yrkandet 
menar Klerkefors att det finns några huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som 
självklara huvudleder, genom kommunen och att det saknas ett trafiksystem som 
befäster vilka huvudvägar som är huvudleder. 

I motionen föreslås att huvudvägarna som bör bli huvudleder är de vägar där busslinjerna 
kör genom Rönninge på både östra och västra sidan - då problem uppstår när en bil 
kommer från någon utfarts-/tillfartsväg möter dessa vägar. Högerregeln som gäller där 
idag följs inte av alla bilister. Konsekvensen är att trafikanter kör enligt olika regler, vilket 
bidrar till trafikfarliga möten. I motionen föreslås att frågan utreds, för att skapa ett 
trafiksystem som upplevs logiskt, för de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets 
skull. 

Gatuenhetens bedömning 

Utredning av huvudled och väjningsplikt är ett ärende som under en längre tid har varit 
aktuellt hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Flertalet synpunkter och 
felanmälningar har inkommit, bl.a. avseende problematik kring otydliga eller bristande 
vägmärken som bidrar till trafikfarliga korsningar. En del otydligheter råder kring just 
högerregeln och huvudled. Om huvudleder införs kan trafiksäkerheten i kommunen 
förbättras. Exempelvis kan antalet förbudsskyltar för parkering minskas då 
parkeringsförbud råder på huvudled, en mer konsekvent trafikmiljö och skyltning skapas, 
minskad risk för olyckor samt att ett förtydligande om var väjningsplikt gäller kan bidra 
till att högerregeln blir mer tydlig i mindre områden. 

Gatuenheten bedömer att en trafikutredning om huvudled och väjningsplikt bör 
genomföras i samband med den redan beställda trafikutredningen som berör Södra 
Hallsta och Salem. Yrkandet menar att huvudvägar som av ortsborna uppfattas som 
självklara huvudleder ska utredas, gatuenheten föreslår kommunfullmäktige att besluta 
att motionen är besvarad med hänvisning till att en trafikutredningen ska genomföras på 
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kommunens större vägar. 

Finansiering 

Trafikutredning om huvudled och väjningsplikt ryms ej inom budget. Förslag till utredning 
och budget behandlas i ett separat ärende Information om övergripande trafikutredning 
Södra Hallsta, Salem och Rönninge, KS/2019:76. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om att införa huvudleder i tätorten för ökad trafiksäkerhet, väckt av Anders
Klerkefors, Rönningepartiet 2018-05-16

Delges 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:209 - 101

Svar på motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems 
tätbebyggda områden, väckt av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion att kommunen ska se över trafiksäkerheten inom 
kommunens tätorter för att se över möjligheten att införa 40 km/h som generell 
hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda. Förslaget innebär 
att kommunen behåller hastighetsbegränsning om 30 km/h som generell nivå vid extra 
känsliga områden som vid skolor, förskolor mm.

Bakgrunden till Anders Klerkefors (R) yrkande är partiets tidigare stöd till Miljöpartiets 
motion om införandet av 40 km/h hastighetsgräns i de tätbebyggda områdena av Salems 
kommun, med anledning av att öka trafiksäkerheten. Resultatet blev år 2015 att tätortsdelen 
Rönninge fick en hastighetsbegränsning om 40 km/h, och 30 km/h vid särskilt känsla området 
som skolor och förskolor. Detta ansåg partiet som utmärkt, men inte tillräckligt. Fortfarande 
är den generella hastighetsbegränsningen i Salemstaden och Söderby 50 km/h och samma 
hastighet tillåts invid flera bostadsområdet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019, § 38. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 38 KS/2018:209 

Svar på motion. 40km/h tätort Salem, fr Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ska se över 
trafiksäkerheten inom kommunens tätorter för att se över möjligheten att införa 40 km/h 
som generell hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda. 
Förslaget innebär att kommunen behåller hastighetsbegränsning om 30 km/h som generell 
nivå vid extra känsliga områden som vid skolor, förskolor mm.

Bakgrunden till Klerkefors yrkande är partiets tidigare stöd till Miljöpartiets motion om 
införandet av 40 km/h hastighetsgräns i de tätbebyggda områdena av Salems kommun, med 
anledning av att öka trafiksäkerheten. Resultatet blev år 2015 att tätortsdelen Rönninge fick 
en hastighetsbegränsning om 40 km/h, och 30 km/h vid särskilt känsla området som skolor 
och förskolor. Detta ansåg partiet som utmärkt, men inte tillräckligt. Fortfarande är den 
generella hastighetsbegränsningen i Salemstaden och Söderby 50 km/h och samma hastighet 
tillåts invid flera bostadsområdet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om 40 km/h hastighetsgräns i Salems 
tätbebyggda områden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att kommunen ska se över 
trafiksäkerheten inom kommunens tätorter för att se över möjligheten att införa 40 km/h
som generell hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda. 
Förslaget innebär att kommunen behåller hastighetsbegränsning om 30 km/h som 
generell nivå vid extra känsliga områden som vid skolor, förskolor mm. 

Bakgrunden till Klerkefors yrkande är partiets tidigare stöd till Miljöpartiets motion om 
införandet av 40 km/h hastighetsgräns i de tätbebyggda områdena av Salems kommun, 
med anledning av att öka trafiksäkerheten. Resultatet blev år 2015 att tätortsdelen 
Rönninge fick en hastighetsbegränsning om 40 km/h, och 30 km/h vid särskilt känsla 
området som skolor och förskolor. Detta ansåg partiet som utmärkt, men inte tillräckligt. 
Fortfarande är den generella hastighetsbegränsningen i Salemstaden och Söderby 50 
km/h och samma hastighet tillåts invid flera bostadsområdet. 

Gatuenhetens bedömning 

Gatuenheten bedömer att trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras 
inom andra områden som exempelvis trafikutredning angående huvudleder och 
väjningsplikt som föreslås i separat ärende till kommunstyrelsens tekniska utskotts 
sammanträde 28 mars 2019. Gatuenheten bedömer att det inte är nödvändigt att se över 
möjligheten att införa 40 km/h i Salem för tillfället med hänvisning till att fokusera på 
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Finansiering 

Finansiering ej aktuell. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 
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Bilagor 

1. Motion om 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda område, väckt av Anders
Klerkefors, Rönningepartiet 2018-05-16

Delges 

Kommunstyrelsen 



Motion	om	40	km/h	hastighetsgräns	i	Salems	tätbebyggda	
områden	

Datum:	2018-05-16	

Rönningepartiet,	Anders	Klerkefors	

Motivering	till	motionen	
Under	2014-15	argumenterade	vi	i	R	för	och	stödde	en	motion	från	Mp	om	att	införa	40	
km/h	hastighetsgräns	i	de	tätbebyggda	områdena	av	Salems	kommun.	Anledningen	var	
att	öka	trafiksäkerheten.	Då	fanns	en	klar	inkonsekvens	i	att	vissa	tätbebyggda	områden	
hade	hastighetsgräns	30	km/h	medan	det	i	flera	bostadskvarter	var	ok	att	köra	50	km/h.	
Resultatet	då	blev	att	de	tätbebyggda	delarna	av	stadsdelen	Rönninge	fick	40	km/h	som	
generell	hastighetsgräns,	och	bara	30	km/h	vid	särskilt	känsliga	områden	som	skolor	och	
förskolor.	Det	var	utmärkt.	Men	inte	tillräckligt.	
Det	märkliga	är	nämligen	att	hastighetsgränsen	blir	50	km/h	så	fort	man	lämnar	Rönninge	
och	kommer	in	i	tätbebyggda	områden	av	Salemstaden	och	Söderby.	Visst	är	det	så	att	
Rönninge	tyvärr	alltjämt	har	sämre	med	särskilda	cykel-	och	gångbanor	än	vad	som	gäller	
i	dessa	stadsdelar.	Men	det	hindrar	inte	det	faktum	att	biltrafiken	i	Salem	går	förbi	
områden	med	förskolor	och	fritidsgårdar	där	50	km/h	är	tillåten	hastighet,	t.ex.	på	
Säbytorgsvägen.	Samma	hastighet	tillåts	invid	flera	bostadsområden.	Och	detsamma	i	
backen	på	Skyttorpsvägen	ner	från	Salemstaden	mot	Söderby	där	t.ex.	utfarter	från	
Timmermansstigen,	Murarstigen	och	Målarstigen	är	trafikfarliga	pga	bristande	sikt	i	
förhållande	till	hastigheterna	som	bilarna	håller.	En	självklar	åtgärd	borde	vara	att	Salems	
kommun	agerar	mer	konsekvent	och	inför	40	km/h	som	generell	hastighetsgräns	i	
samtliga	områden	och	kommundelar	som	är	tätbebyggda.	

Med	hänvisning	till	ovanstående	yrkas:	
Vi	yrkar	därför	på	att	Salems	kommun	ser	över	trafiksäkerheten	en	gång	till	inom	
kommunens	tätorter	och	ser	över	möjligheten	att	kunna	införa	40	km/h	som	generell	
hastighetsgräns	i	samtliga	områden	och	kommundelar	som	är	tätbebyggda.	Och	samtidigt	
självklart	behålla	30	km/h	som	hastighetsgräns	som	generell	nivå	vid	extra	känsliga	
områden	som	vid	skolor,	förskolor	mm.	

___________________________	

Anders	Klerkefors	
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:166 - 000

Svar på motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion att torghandel och dess behov blir en del av 
planeringen av nya Rönninge torg. Anders Klerkefors (R) beskriver i motionen att det är av 
stor vikt att möjligheterna till torghandel inte glöms bort i planeringen då torghandel med 
jordgubbar och andra bär samt julmarknaderna som hållits på torget har varit välbesökta.

Förutsättningar för torghandel på Rönninge torg har funnits sedan länge och i planeringen av 
nya Rönninge torg planeras det för fortsatt möjlighet och plats att bedriva torghandel.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019, § 41. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 41 KS/2018:166 - 000

Svar på motion. Torghandel Rönninge torg, fr Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, (R) föreslår i en motion att torghandel och dess behov blir en del av 
planeringen av nya Rönninge torg. Klerkefors beskriver i motionen att det är av stor vikt att 
möjligheterna till torghandel inte glöms bort i planeringen då torghandel med jordgubbar och 
andra bär samt julmarknaderna som hållits på torget har varit välbesökta.

Förutsättningar för torghandel på Rönninge torg har funnits sedan länge och i planeringen av 
nya Rönninge torg planeras det för fortsatt möjlighet och plats att bedriva torghandel.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
anses besvarad.

______________________

Sändlista
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om torghandel i Rönninge centrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
anses besvarad. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, (R) föreslår i en motion att torghandel och dess behov blir en del av 
planeringen av nya Rönninge torg. Klerkefors beskriver i motionen att det är av stor vikt 
att möjligheterna till torghandel inte glöms bort i planeringen då torghandel med 
jordgubbar och andra bär samt julmarknaderna som hållits på torget har varit välbesökta. 

Förutsättningar för torghandel på Rönninge torg har funnits sedan länge och i 
planeringen av nya Rönninge torg planeras det för fortsatt möjlighet och plats att bedriva 
torghandel. 

Gatuenhetens bedömning 

Gatuenheten bedömer att det är planerat för fortsatt möjlighet att bedriva torghandel på 
nya Rönninge torg. 

Finansiering 

Finansiering ej aktuell. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om Torghandel Rönninge torg, väckt av Anders Klerkefors, Rönningepartiet
2018-04-14

Delges 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

§ XX

Medelshantering kultur- och fritidsnämnden år 2019 

I samband med att upphandlingen av drift Säby sim- och sporthall genomförts uppkom ett 
överskott för 2019 i förhållande till budgeterade medel om 1 657 tkr. Kultur- och 
fritidsnämnden har 2019-02-14 beslutat att del av överskottet, 1 010 tkr återförs till 
Kommunstyrelsen. 

Resterande del en av överskottet har nämnden beslutat att nyttja enligt följande: 

● Lovverksamhet 2019 i liknande omfattning som den genomförts 2018 via statsbidrag
från Socialstyrelsen 500 tkr.

● Medel för en interiör upprustning av Murgrönan inför Södertörns rådslag, 75 tkr.
● Medel att nyinförskaffa flotte för valborgsmässoelden på Flaten 72 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningens mening är att mindre variationer inom en nämnds budget är 
upp till enskild nämnd och förvaltning att disponera. När det är fråga om större ekonomiska 
förändringar, till följd av väsentliga förändringar i verksamhetens betingelser  (t.ex. 
förändrade former för driftsavtal för en simanläggning) är det lämpligt att kommunstyrelsen, 
i egenskap av ansvarig för kommunens ekonomiska samordning, beslutar i frågan. 

I detta fall anser kommunstyrelseförvaltningen att frågan ska hanteras genom beslut i 
kommunstyrelsen enligt följande: 

● Överskottsmedel avseende förändrat avtalskostnad simhall förväntas i sin helhet
uppgå till minst 1 657 tkr. Nämndens budget förändras ej - men nämnden har att låta
dessa medel generera ett ekonomiskt överskott jfrt dess budget med motsvarande
belopp.  Kommande års budgetar justeras i ordinarie budgetprocess.

● Kommunstyrelsen föreslås bevilja Kultur- och fritidsnämnden tillskott av extra medel
från KS/KF till förfogande med totalt 509 tkr för år 2019. Det beräknade nyttjandet,
enligt nyinkomna beräkningar från Kultur- och fritidsförvaltningen, är då enligt
följande: Lovverksamhet 330 tkr, Valborgsflotte 75, åtgärder Murgrönan inför
Södertörns rådslag 72 tkr, reparation bryggor möllebadet 32 tkr.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 april 2019. 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens budget lämnas oförändrad - men med en uttryckt
förväntan om att nämnden vid årets slut avlämnar ett resultatmässigt överskott om
minst 1 657 tkr.

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljas extra medel från KS/KF till förfogande med totalt
509 tkr.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Medelshantering Kultur och fritidsnämnden år 2019 

Förslag till beslut 

 
● Kultur- och fritidsnämndens budget lämnas oförändrad - men med en uttryckt 

förväntan om att nämnden vid årets slut avlämnar ett resultatmässigt överskott 
om minst 1 657 tkr. 

● Kultur- och fritidsnämnden beviljas extra medel från KS/KF till förfogande med 
totalt 509 tkr. 

 

Ärendet 

I samband med att upphandlingen av drift Säby sim- och sporthall genomförts uppkom 
ett överskott för 2019 i förhållande till budgeterade medel om 1 657 tkr. Kultur- och 
fritidsnämnden har 2019-02-14 beslutat att del av överskottet, 1 010 tkr återförs till 
Kommunstyrelsen.  

Resterande del en av överskottet har nämnden beslutat att nyttja enligt följande: 

● Lovverksamhet 2019 i liknande omfattning som den genomförts 2018 via 
statsbidrag från Socialstyrelsen 500 tkr. 

● Medel för en interiör upprustning av Murgrönan inför Södertörns rådslag, 75 tkr. 
● Medel att nyinförskaffa flotte för valborgsmässoelden på Flaten 72 tkr.  

Kommunstyrelseförvaltningens mening är att mindre variationer inom en nämnds budget 
är upp till enskild nämnd och förvaltning att disponera. När det är fråga om större 
ekonomiska förändringar, till följd av väsentliga förändringar i verksamhetens betingelser 
(t.ex. förändrade former för driftsavtal för en simanläggning) är det lämpligt att 
kommunstyrelsen, i egenskap av ansvarig för kommunens ekonomiska samordning, 
beslutar i frågan. 

I detta fall anser kommunstyrelseförvaltningen att frågan ska hanteras genom beslut i 
kommunstyrelsen enligt följande: 

● Överskottsmedel avseende förändrat avtalskostnad simhall förväntas i sin helhet 
uppgå till minst 1 657 tkr. Nämndens budget förändras ej - men nämnden har att 
låta dessa medel generera ett ekonomiskt överskott jfrt dess budget med 
motsvarande belopp.  Kommande års budgetar justeras i ordinarie 
budgetprocess. 
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● Kommunstyrelsen föreslås bevilja Kultur- och fritidsnämnden tillskott av extra 
medel från KS/KF till förfogande med totalt 509 tkr för år 2019. Det beräknade 
nyttjandet, enligt nyinkomna beräkningar från Kultur- och fritidsförvaltningen, är 
då enligt följande: Lovverksamhet 330 tkr, Valborgsflotte 75, åtgärder Murgrönan
inför Södertörns rådslag 72 tkr, reparation bryggor möllebadet 32 tkr. 

 

Finansiering 

Inom kommunens befintliga budget enligt ärendebeskrivning. 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

 

 
 Bilagor 

1. Beslut och tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden 

Delges 

1. Kultur- och fritidsnämnden 
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