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Kommunstyrelsen

Tid:

Måndagen den 11 mars 2019, kl. 19.00

Plats:

Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:
1

Anmälningsärenden

2

Delegationsbeslut

3

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018 samt
kommungemensam internkontrollplan för år 2018

4

Svar på skrivelse angående klimatförändringar

5

Planprogram för Södra Ekdalen

6

Ändring av gallringsordning avseende parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH)

7

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

Lennart Kalderén (M)
Ordförande

Linnea Edström
Sekreterare

Borgerliga gruppen
Måndag 2019-03-11 kl 18.00
Konferensrum Bergaholm

Socialdemokraterna
Måndag 2019-03-11 kl 17.30
Konferensrum Lideby
Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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§ XX
Anmälningsärenden
Beslut från Mark- och miljödomstolen att avslå överklagandet av
detaljplanen för Norra Vitsippan.
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-18
Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-02-20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 23
P 8564-18

BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Salems kommun beslutade den 22 november 2018 att anta
detaljplan för Norra Vitsippan. Syftet med planen är enligt planbeskrivningen att
möjliggöra för ett bostadsområde med sju flerbostadshus, med omkring 100 lägenheter, i två till fyra våningar och parkering.
Kommunens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen av de som anges
under rubriken ”Klagande” ovan, vilka lämnat in ett gemensamt överklagande till
domstolen.
YRKANDEN M.M.
Klagandena har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva kommunens
beslut så att den tidigare detaljplanen fortsätter gälla, alternativt ändra den aktuella
detaljplanen på sådant sätt att marken används för byggnation av enfamiljshus i
stället för flerfamiljshus. Till stöd för deras talan har de anfört i huvudsak följande.
Marken inom planområdet anvisas för uppförande av flerfamiljshus i flera våningar.
Husen passar inte in i områdets byggnadstradition eller den i övrigt småskaliga
bebyggelsen på platsen. Tillåten byggnadsarea har dessutom ökat med 32 procent
sedan samrådsskedet. Husen är inte förenliga med landskaps- eller stadsbilden. De
klagande som bor närmast kommer att drabbas av störande insyn från de nya husen.
I nuläget utgörs planområdet av ett obebyggt grönområde. Står kommunens beslut
fast innebär det att grönområdet, som används för rekreation och passage för vilt,
kommer att försvinna. Även trafiken och behovet av parkeringsplatser kommer att
öka med de 100 nya bostäderna, vilket innebär ytterligare ansträngning på vägar
och parkeringsplatser i området. Tas marken i anspråk för byggnation riskerar det
även att röra upp radon som kan finnas i marken.

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 24
P 8564-18

DOMSKÄL
Frågan om talerätt
Mark- och miljödomstolen anser samtliga klagande i målet vara taleberättigade. Av
utredningen framgår att de bor på sådant avstånd från planområdet att de kan antas
vara berörda av det överklagade beslutet, bl.a. med beaktande av den trafikökning
som planen sannolikt för med sig. Därtill har ett flertal av de klagande yttrat sig
skriftligen under planprocessen utan att ha fått sina synpunkter tillgodosedda.
Rättsliga utgångspunkter i sakfrågan
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten,
se 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900). Kommunen har alltså att inom vida
ramar avgör hur bebyggelsemiljön i den egna kommunen ska utformas. Vid överprövning av en kommuns beslut att anta en detaljplan ska domstolen endast pröva
om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som de klagande har angett eller som framgår av omständigheterna. Om domstolen finner att
beslutet strider mot en rättsregel ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska
beslutet fastställas. Delvis upphävande eller ändringar av beslutet får göras endast
om kommunen medgett det eller om det är fråga om ändringar av ringa betydelse,
se 13 kap. 17 § plan- och bygglagen. Domstolens prövning stannar i många fall vid
en bedömning av om beslutet att anta en detaljplan ligger inom ramen för det handlingsutrymme som reglerna i plan- och bygglagen medger kommunen.
Av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen framgår att det vid prövningen av en detaljplan
ska tas hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Vidare följer av 2 kap. 5 §
plan- och bygglagen att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet samt, se 2 kap. 6 § 1 och
6 samma lag, att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, naturvärdena på
platsen, intresset av en god helhetsverkan, trafikförsörjningen och behovet av en
god trafikmiljö.

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 25
P 8564-18

Planläggning får inte ske så att markens avsedda användning medför sådan
påverkan på omgivningen att den utgör en betydande olägenhet, se 2 kap. 9 § planoch bygglagen.
Mark- och miljödomstolens prövning av sakfrågan
Genom utredningen i målet framgår följande. Planområdet utgörs i nuläget av ett
obebyggt skogsområde. Väster och öster om planområdet ligger bostadsområden
med friliggande småhus. Genomförs planen innebär det att den huvudsakliga delen
av skogsområdet ianspråktas för att bygga flerfamiljshus. Viss mark som omger de
nya husen ska, enligt detaljplanen, bevaras såsom natur- och parkmark. Kommunen
har utfört utredningar som fastställt att marken inom planområdet inte utgör något
högriskområde för radon.
Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning.
Utnyttjas den byggrätt som anges i planen kommer detta att påverka landskapsbilden på platsen. Enligt domstolen är den påverkan dock inte så stor att detaljplanen av denna anledning bör upphävas. Bl.a. genom att ange en lägre höjd för de
östra och södra byggnaderna i planen har dessa anpassats för att ansluta till den
övriga bebyggelsen i området på ett sätt som mildrar husens påverkan på stadsbilden och landskapet. Med denna åtgärd minskas även risken för insyn hos de närboende på bl.a. Lingonstigen och Linnéastigen. Att områden till väster och öster om
de nya husen bevarats som natur- och parkmark utgör dessutom en buffert mot
nämnda närboende som minskar risken för insyn ytterligare. I den mån de klagande
ändå kommer att drabbas av insyn anser domstolen inte att det utgör sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen.
De områden som bevaras för natur- och parkmark kan alltjämt användas i rekreationssyfte. Några värdefulla naturvärden bedöms inte gå förlorade genom markens
ianspråktagande. Enligt domstolen finns inte heller anledning att ifrågasätta vad
som framkommit om risken för radon i marken.

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
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DOM

Beträffande den ökade trafik och behovet av parkeringsplatser som planen kan antas
ge upphov till anser domstolen att det i området finns tillräckliga förutsättningar för
att ordna med en godtagbar trafikmiljö och parkeringsmöjligheter.
Sammanfattningsvis anser domstolen att kommunen har gjort en rimlig avvägning
mellan de konkurrerande intressen som föreligger. Domstolen anser vidare att kommunen handlagt detaljplanen på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Av handlingarna i målet
framgår inte att det överklagade beslutet skulle strida mot någon rättsregel. Vad de
klagande har anfört i övrigt utgör inte tillräckliga skäl för att upphäva det överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 22 mars 2019. Prövningstillstånd krävs.

Kevin McCabe

Maria Bergqvist

_____________
I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Kevin McCabe, ordförande, och
tekniska rådet Maria Bergqvist. Föredragande har varit beredningsjuristen Lisa
Grill.

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2018-12-28
MÅLNR: P 8564-18
AKTBIL: 4

Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.
Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
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§ XX

KS/2019:41 - 210

Delegationsbeslut
Sofia Granström, plan-och exploateringschef, Överlåtelse av Salems kommuns andel i
Uttringe 1:100, 2019-02-18
Tilldelningsbeslut, Jan Lorichs, planeringsstrateg
Ljuskällor, TI 2018-239
Kontorsmaterial, TI 2018-2103
Korttidsvikarier, TI 2018-2079

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE/PM
2019-02-18
Dnr Pex/2019:5
1 av 2
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Överlåtelse av Salems kommuns andel i Uttringe 1:100
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlåta kommunens andel av fastigheten Uttringe 1:100
till ägaren till ägaren till Uttringe 1:646 med 1/16.

Ärendet
Uttringe 1:100 är en delägd fastighet med 38 lagfarna ägare, varav Salems kommun äger
1/16 av fastigheten. Fastigheten Uttringe 1:100 fördelades på de fastighetsägare i
området som inte hade en sjötomt. År 1975 använde Botkyrka kommun, dåvarande
Salems kommun, en förköpsrätt för att köpa 1/16 av Uttringe 1:100 från fastighetsägaren
för Uttringe 1:646. Anledningen till förköpet var för att ha möjlighet att anlägga en
pumpstation på fastigheten inför kommande detaljplaneläggning. Enligt köpebrevet
mellan fastighetsägaren och kommunen, ska kommunen ha köpt andelen för 100 kronor.
När planarbetet påbörjades för Uttringe Hage, dp 80-46, visade det sig att man inte
behövde en pumpstation utan man kom med en annan teknisk lösning. Detaljplanen för
Uttringe Hage vann laga kraft 2000-06-15 och det planlades inte en pumpstation på
Uttringe 1:100.
Fastighetsägaren för Uttringe 1:646 vars 1/16 fråntagits önskar nu att få tillbaka sin andel
från Salems kommun som haft andelen sedan år 1975.

Finansiering
Överlåtelsen skulle innebära en expeditionsavgift om 825 kronor. Miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen finansierar expeditionsavgiften,
då köpebrevet endast var utfärdad för 100 kronor och sedan nyttjade kommunen inte sin
andel i samband med planläggningen för Uttringe Hage.

Sofia Granström
Plan-och exploateringschef
Enligt KS delegationsordning punkt 34

Sonia Khan
Exploateringsingenjör

TJÄNSTESKRIVELSE/PM
2019-02-18
Dnr Pex/2019:5
2 av 2
Bilagor
Karta sida 2
Delges
Kommunstyrelsen
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§ XX

KS/2019:80 - 049

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2018 samt kommungemensam internkontrollplan för år 2018
Samtliga nämnders internkontrollplaner för år 2018 ska följas upp och återrapporteras till
respektive nämnd efter årets slut. Enligt reglementet för internkontroll ska det även finnas
en kommungemensam internkontrollplan, där samtliga kontroller ska utföras av alla
förvaltningar.
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 genomfört samtliga kontroller enligt
kommunstyrelsen internkontrollplan och kommungemensam internkontrollplan. Totalt har
tolv områden kontrollerats, fem för kommunstyrelsen och åtta på kommunövergripande
nivå.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens samt kommungemensam
internkontrollplan för år 2018 samt föreslagna åtgärder.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-15
Dnr KS/2019:80.049
1 av 3
Kommunstyrelseförvaltningen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsen internkontrollplan för år
2018 samt kommungemensam internkontrollplan för år
2018
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens samt
kommungemensam internkontrollplan för år 2018 samt föreslagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 genomfört samtliga kontroller enligt
kommunstyrelsen internkontrollplan och kommungemensam internkontrollplan. Totalt
har tolv områden kontrollerats, fem för kommunstyrelsen och åtta på
kommunövergripande nivå.

Ärendet
Samtliga nämnders internkontrollplaner för år 2018 ska följas upp och återrapporteras
till respektive nämnd efter årets slut. Enligt reglementet för internkontroll ska det även
finnas en kommungemensam internkontrollplan, där samtliga kontroller ska utföras av
alla förvaltningar.

Resultat
Kommungemensam internkontrollplan 2018
Kontrollområde

Resultat/kommentar

Lönerapport

Ingen anmärkning

Avtalstrohet

Mindre anmärkning/åtgärd

Attestförteckning

Ingen anmärkning

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Mindre anmärkning/åtgärd

Uppdatering av webben

Mindre anmärkning/åtgärd

Verkställighet av beslut

Ingen anmärkning

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-15
Dnr KS/2019:80.049
2 av 3
Intäkts- och bidragsflöden ställningstagande ansökan om
statsbidrag

Ingen anmärkning

Intäkts- och bidragsflöden -process- och
rutinbeskrivningar

Ingen anmärkning

Åtgärder
1. Åtgärd vidtagen på bristande avtalstrohet. Uppdaterat organisationen på
inköpsrutiner.
2. Åtgärd för systematiskt arbetsmiljöarbete, uppdatera förvaltningarna på rutiner till
utifrån identifierade brister. Uppdrag till de verksamheter som saknar skyddsombud, att
utse detta.
3. Uppdatering har skett på webben utifrån påtalade fel. Uppdatering utifrån GDPR bör
ske gemensamt för alla blanketter.

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018
Kontrollområde

Resultat/kommentar

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ingen anmärkning

Frånvarohantering av e-post

Mindre anmärkning/åtgärd

Momsredovisning

anmärkning/åtgärd

Kundreskontra

Ingen anmärkning

Investeringsregler

Mindre anmärkning/åtgärd

Åtgärder
1. Uppdatera förvaltningen på rutinerna kring e-post vid frånvaro.
2. Komplettering av underlag har begärts in från förvaltningarna och erhållits.
Information om riktlinjer och rutiner har skickats ut till förvaltningarna.
3. Uppdatera förvaltningarna på investeringsregler.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Bilagor
1. Kommungemensam internkontrollplan 2018
2. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-15
Dnr KS/2019:80.049
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KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2018
Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten
samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Rutin
Systematiskt
brandskyddsarbete

Kontrollmoment
Kontroll av hur
verksamheterna sköter
brandskyddsarbete

Frånvarohantering Kontroll av svarsmeddelande
av e-post
och vidarebefodran av e-post

Kontrollmetod

Tid för
kontroll

Utföres av

Rapporteras till

Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärdering

Stickprov hela
kommunen
10 objekt

November

Säkerhetssamordnare

Kommundirektör

Sannolik (4)/
Allvarlig (4)

Hög risk (16)

Stickprov  KSF
2 ggr/år

Juni
Augusti

Registrator KS Kommundirektör

Möjlig (3)/
Lindrig (2)

Medelrisk (6)

Momsredovisning

Kontroll av representationsoch fordonsleasingfakturor

Stickprov hela
kommunen
1 ggr/år

Juni

Ekonom

Ekonomichef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Kundreskontra

Kontroll av fakturarättelser;
kodsträng och underlag

Stickprov hela
kommunen
1 ggr/år

November

EKonom

Ekonomichef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Investeringsregler

Kontroll av att beloppsgräns
och övriga regler följs

Stickprov KSF
1 ggr/år

November

Ekonom

Ekonomichef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Molnfunktion/
Internet

Kontroll att tillsyn av
kommunikationsplattformen
skett och att molnsystemen
är i full leverans

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Oktober

Verksamhetscontroller

Kommundirektör

Mindre
sannolik (2)/
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

Uppdatering av
webben

Kontroll av att korrekt
information ligger på webben

Stickprov KSF
2 ggr/år

Juni
November

Verksamhetscontroller

Kommundirektör

Möjlig (3)/
Kännbar (3

Medelrisk (9)

Verkställighet av
beslut

Uppföljning av att nämndens
beslut har verkställts

Stickprov KSF
2 ggr/år

Mars
Oktober

Kanslichef

Kommundirektör

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

PA- och
lönesystem

Granskning av behörigheter
till PA- och lönesystem

Stickprov hela
kommunen
1 ggr/år

Oktober

Löneansvarig

Personalchef

Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

Sannolikhet:
Osannolik = 1
Mindre sannolik = 2
Möjlig = 3
Sannolik = 4
Konsekvens:
Försumbar konsekvens = 1
Lindrig konsekvens = 2
Kännbar konsekvens = 3
Allvarlig konsekvens = 4
Riskvärdering:
Mycket låg risk = 1-2
Låg risk = 3-4
Medelrisk = 5-9
Hög risk = 10-16
Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)

KOMMUNGEMENSAM INTERNKONTROLLPLAN 2018*
Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten
samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Rutin

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Tid för
kontroll

Utföres av

Rapporteras till

Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärdering

Lönerapport

Kontroll av rätt kontering, rätt
lön till rätt person, rätt
löneutbetalning

Stickprov
1 ggr/år

November

Förvaltningschef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Avtalstrohet

Kontroll av att kvartalsvisa
avstämningar gällande
avtalstrohet skett med Telge
Inköp

Genomgång av
mötesprotokoll
1 ggr/år

November

Förvaltningschef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Avtalstrohet

Kontroll av gjorda inköp mot
avtal

Stickprov
2 ggr/år

Juni
November

Förvaltningschef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Attestering

Kontroll av att rätt person
attesterat fakturan

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Oktober

Förvaltningschef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Attestförteckning

Kontroll av att det finns en
korrekt attestförteckning

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Oktober

Förvaltningschef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)

Kontroll av att förvaltningen
fått in SAM-blankett från
samtliga enheter

Genomgång av
inskickade
SAM-blanketter
1 ggr/år

November

Förvaltningschef

Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

Uppdatering av
webben/Fisknätet

Kontroll av att korrekt
information ligger på webben

Stickprov
2 ggr/år

Juni
November

Förvaltningschef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Verkställighet av
beslut

Uppföljning av att nämndens
beslut har verkställts

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Oktober

Intäkts- och
bidragsflöden

Kontroll att förvaltningen har
tagit ställning till möjligheten
att söka Vissa statsbidrag o
 ch
Riktade statsbidrag

Genomgång av
aktuella SKLlistor. Ange
"sökt" eller
"inte sökt”
pga...

Maj
Nov

Intäkts- och
bidragsflöden

Kontroll att process- och
rutinbeskrivningar för varje
enskild typ av intäkt finns och
att de är uppdaterade

Listning av alla
intäktstyper
med länkar till
resp. processoch rutinbeskrivning i
Google Drive

November

* Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna

Förvaltningschef

Mindre
sannolik (2)/
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

Verksamhets
controller
eller av
förvaltningschef
delegerad
person

Förvaltningschef
, ekonomichef,
förv.ekonom

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Verksamhets
controller
eller av
förvaltningschef
delegerad
person

Förvaltningschef
, ekonomichef,
förv.ekonom

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Sannolikhet:
Osannolik = 1
Mindre sannolik = 2
Möjlig = 3
Sannolik = 4
Konsekvens:
Försumbar konsekvens = 1
Lindrig konsekvens = 2
Kännbar konsekvens = 3
Allvarlig konsekvens = 4
Riskvärdering:
Mycket låg risk = 1-2
Låg risk = 3-4
Medelrisk = 5-9
Hög risk = 10-16
Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)
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§ XX

KS/2019:31 - 000

Svar på skrivelse angående klimatförändringar
Den 25 november 2018 inkom en skrivelse angående stärkt engagemang i
klimatomställningen till Salems kommun. Frågeställarna anordnade även en
manifestationden 30 november utanför kommunhus över hela landet. Salems kommun har
inte medborgarförslag utan en frågestund för allmänheten på kommunfullmäktiges
sammanträden. Kommunstyrelsen behandlar därför denna skrivelse. Frågeställarna har fyra
punkter som de föreslår att Salems kommun fattar beslut om (punkterna A-D).
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kommentarer till förslagen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelse daterat den 30 januari 2019 som svar på
skrivelse för stärkt engagemang i klimatomställningen.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på skrivelse om stärkt engagemang i
klimatomställningen
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelse daterat den 30 januari 2019 som svar på
skrivelse för stärkt engagemang i klimatomställningen.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 november 2018 inkom en skrivelse angående stärkt engagemang i
klimatomställningen till Salems kommun. Frågeställarna anordnade även en manifestation
den 30 november utanför kommunhus över hela landet.
Salems kommun har inte medborgarförslag utan en frågestund för allmänheten under
kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsen behandlar därför denna skrivelse.
Frågeställarna har fyra punkter som de föreslår att Salems kommun fattar beslut om
(punkterna A-D nedan). Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kommentarer till
förslagen.
A. Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för att nå
målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget
med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till
år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör
exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning
som är helt fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik i kommunen,
på att minska matens klimatpåverkan, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara
konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.
Kommentar:
Frågeställarna syfte är att kommunen ska bidra till ett bättre klimat. Kommunen har redan
ett övergripande mål med samma syfte som följs upp varje år:
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Målbeskrivning: Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar
miljö.
Indikator/Indikatorer:
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Bygg- och miljönämnden - Sjöarnas hälsa och övergödning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - Andel miljöbilar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - Energiförbrukningen
Nedan redogörs för några av de konkreta och väl definierade åtgärder som Salems kommun
vidtar för att bidra till ett bättre klimat.
1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från transporter.
Anges i beslutade Riktlinjer för bostadsförsörjning
2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel. Anges i beslutad Gång- och
cykelplan
3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen. Projektet är
avslutat men fler leverantörsanslutningar är på gång
4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten. Behandlas i
kommunens budgetprocess
5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot ett bättre klimat
6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi. Kommunen har redan 2007
investerat 65 mnkr i att energieffektivisera kommunens lokaler
Kommunstyrelseförvaltningen anser att syftet med beslutspunkt A till stora delar är
uppfyllda genom att ett konkret övergripande mål med tillhörande indikatorer är beslutade
och regelbundet följs upp. Utöver detta genomförs en rad klimatvänliga åtgärder. Det finns
dock delar att fortsätta arbeta med, bland annat att styra upphandlingar ännu mer mot
klimatsmarta lösningar.
B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att
alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska
inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.
Kommentar:
Kommunen har ingen rådighet över företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen och kan därför inte beordra dem att utarbeta planer för att minska sina utsläpp.
C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som kommunen
genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället
investerar hållbara och fossilfria alternativ.
Kommentar:
I kommunens placeringspolicy framgår att för den del av portföljen som är placerad i fonder
gäller att dessa ska vara ansvarsfulla. Kommunen har definierat ansvarstagande som
avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska
principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Vidare definieras
ansvarstagande som att visa hänsyn för lagar, förordningen eller konventioner inom
miljöområdet. Direkta placeringar är inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag vars
huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter,
alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak producerar pronografi. Direkt placering
i aktier är inte tillåtet utan endas placering i bland annat aktieindexfoner,
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aktieindexobligationer och konvertibler görs.
I samband med uppdateringen av policyn som gjordes föregående år så diskuterades det
om det skulle skrivas in i policyn att kommunen skulle undvika att placera i
fossilutvinningsföretag, och då valde kommunen att inte göra det och därför finns det ingen
sådan skrivelse. Kommunens placeringar har under de senaste åren primärt valt att placera
i hållbara och fossilfria fonder i alla fall när det funnits bra alternativ. Till exempel är hela
ränteportföljen placerad i denna typ av fonder. De fonder som idag placerar i
fossilutvinningsföretag är AMF Aktiefond Global, SEB Etisk Global Indexfond, SPP Aktiefond
USA och SPP Emerging markets SRI, vilka utgör totalt 10% av portföljen. Av dessa fonder är
ca 5% placerat i fossilutvinningsföretag och det innebär i praktiken att 0,5% av
totalportföljen är placerad i denna typ av bolag.
Kommunen kan välja att enbart placera i hållbara och fossilfria fonder genom att meddela
fondförvaltaren som kan ge förslag på byte av fonder.
D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala
organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i
kommunen.
Kommentar:
I Salems kommun har vi Energi- och klimatrådgivning, vilket är en opartisk och kostnadsfri
kommunal service som riktar sig till privatpersoner, föreningar och små- och medelstora
företag. De ger råd om hur du kan minska din energianvändning, energikostnader och
miljöpåverkan. Energi- och klimatrådgivningen närvarar alltid vid Salemsdagen och vi har
också informerat om deras verksamhet i Salems kommun informerar, samt på salem.se.
Kommunen brukar också årligen informera om och delta i olika miljöinriktade aktiviteter
såsom Earth hour och Håll Sverige rent. Under Håll Sverige rent deltar skolor, förskolor och
ungdomsföreningar i en skräpplockarkampanj som uppmärksammar och fokuserar på hur vi
alla kan ta hand om miljön på ett bättre sätt. Alla nummer av Salems kommun informerar är
även klimatkompenserade.
</BeslutsText>

Finansiering
Om förslaget skulle beviljas skulle det medföra konsultinsatser som det inte finns medel
avsatta för.

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilagor
Skrivelse för stärkt engagemang i klimatomställningen
Delges
Frågeställaren

Planeringsstrateg,
kommunikationschef, ekonomichef
och kommunsekreterare
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§ XX
Planprogram för Södra Ekdalen
Den 9 april 2018, § 35 beslutade kommunstyrelsen att uppdra miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplaner för Södra Ekdalen.
Beslutet grundade sig i en förstudie som tagits fram, Förstudie för planläggning av Södra
Ekdalen, daterad den 21 mars 2018.
Ett program till detaljplan för Södra Ekdalen har nu upprättats av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och kan skickas på samråd och remiss. Förslaget innebär en
förtätning i Södra Ekdalen med cirka 45 friliggande småhus med en minsta fastighetsstorlek
om 1200 kvadratmeter. Förslaget innebär också en utbyggnad av det kommunala VA- och
vägnätet. Planområdet föreslås delas upp i två detaljplaner. En detaljplan för den norra
delen, där Uttringevägen inkluderas, och en för de södra delarna av området.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut program till detaljplan för Södra Ekdalen, plan nr 8166, på remiss och samråd.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johanna Henningsson
Planarkitekt

Kommunstyrelsen

Samråd för program till detaljplan för Södra Ekdalen, plan
nr 81-66
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut program till detaljplan för Södra
Ekdalen, plan nr 81-66, på remiss och samråd.

Ärendet
Den nionde april 2018, beslutade Kommunstyrelsen KS § 35, att uppdra Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplaner för Södra Ekdalen.
Beslutet grundade sig i en förstudie som tagits fram, Förstudie för planläggning av Södra
Ekdalen, daterad 2018-03-21.
Ett program till detaljplan för Södra Ekdalen har upprättats av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och kan nu skickas ut på samråd och remiss. Förslaget
innebär en förtätning i Södra Ekdalen med cirka 45 friliggande småhus med en minsta
fastighetsstorlek om 1200 kvadratmeter. Förslaget innebär också en utbyggnad av det
kommunala VA- och vägnätet. Planområdet föreslås delas upp i två detaljplaner. En
detaljplan för den norra delen, där Uttringevägen inkluderas, och en för de södra delarna
av området.

Ekonomi
En intern uppskattning av kostnader för projektet har genomförts. I jämförelse med den
uppräknade totalram som gjordes för 2018, avviker den interna budgeten med cirka - 10
miljoner kronor. I den interna uppskattningen har, utöver de aspekter som beräknats i
rambudgeten, både plan- och konsultkostnader räknats med. Konsultkostnader
innefattar främst kostnader under genomförandetiden.
Rimligt vore om kostnader för planarbetet till viss del finansierades av de större
fastighetsägarna inom Södra Ekdalen, genom ett plankostnadsavtal. Ytterligare ett
alternativ är att ta ut plankostnaderna från köpare i samband med bygglov. Detta är
något som behöver utredas vidare.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson i samråd med planarkitekt
Cecilia Törning, VA-ingenjör Sargon Garis, gatu- och trafikingenjör Emmatora Alfin,
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miljöinspektör och kommunekolog Gunnar Andersson, exploateringsingenjör Sonia Khan
och t.f. plan- och exploateringschef Sofia Granström.

Christina Lood
Förvaltningschef

Sofia Granström
Plan- och exploateringschef

Bilagor
Bilaga 1. Planprogram för Södra Ekdalen, (Samråd)
Bilaga 2. ADOXA Naturvård, Naturvärdesbedömning av naturområde för Södra Ekdalen, Salems
Kommun, 2012
Bilaga 3. Stiftelsen Kulturmiljövård, Södra Ekdalen, Gravar och boplatslägen vid Karlskronaviken,
Arkeologisk utredning etapp 2, 2012
Bilaga 4. Bjerking AB, Markteknisk Undersökning, Uttringe Södra Ekdalen, Salems Kommun, 2016
Bilaga 5. Bjerking AB, PM Geoteknik, Uttringe Södra Ekdalen, Salems Kommun, 2016
Bilaga 6. Undersökning av miljöpåverkan, Södra Ekdalen

PLANPROGRAM FÖR

SÖDRA EKDALEN

Plan
81-66
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten

2018-02-22, PEX/2018:16
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SYFTE OCH HUVUDRAG

1

PLANDATA

SYFTE

MÅL

Planområdet omfattar cirka 18 hektar och är beläget
i den sydvästra delen av Salems kommun i Rönninge.
Området gränsar mot sjön Uttran och mot planområdena Uttringe Hage, Heliodal och Linden. Kommunen
äger två av fastigheterna inom området och resterande är privatägda. Området omfattar en del större
fastigheter, främst i den södra delen av planområdet.

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för förtätning och bevarande av natur och
miljö inom Södra Ekdalen. Syftet är också att utreda
utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Målet med planprogrammet är att, så tydligt som
möjligt, ta fram riktlinjer för kommunens fortsatta
planarbete inom området. Detaljplaner ska kunna
upprättats etappvis och oberoende av varandra och
planprogrammet ska ligga som en stadig grund för
detaljplanearbetet.

Kommunen har som avsikt att ta fram ett övergripande förslag för att klargöra ett helhetligt mönster för
bebyggelsestrukturen och vägnätet inom området.
Genom att ta fram ett planprogram är avsikten att
visa kommunens intentioner för området i ett tidigt
skede. Genom att programmet går ut på samråd får
kommunen chans att fånga upp synpunkter från de
boende inom området då programmet kommer ligga
till grund för vidare framtagande av detaljplaner.

PLANOMRÅDE OCH FASTIGHETER

2

FIGUR 1. Illustration över planområdet.

FIGUR 2. Fastigheter inom planområdet. Samtliga fastigheter är betecknade med

Uttringe.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE OCH RIKTLINJER
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POLITISKA BESLUT

FÖRSTUDIE

Den nionde april 2018, beslutade Kommunstyrelsen
KS § 35, att uppdra Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplaner för
Södra Ekdalen. Beslutet grundade sig på en förstudie
som tagits fram, Förstudie för planläggning av Södra
Ekdalen, daterad 2018-03-21.

En förstudie, Förstudie för planläggning av Södra
Ekdalen, daterad 2018-03-21, har tagits fram inför
planprogrammet. Syftet med förstudien var att få
en översiktlig uppfattning om förutsättningarna för
planläggningen och genomförandet. Förstudien var
avsedd att ligga till grund för ett politiskt beslut att
uppdra förvaltningen att påbörja planläggning enligt
Plan- och bygglagen att upprätta ett planprogram.

Kommunstyrelsen beslöt den 28 november 2016, KS
§ 104, att möjliggöra för bostäder i friliggande småhus inom Södra Ekdalen med en minsta tomtstorlek
av 1200 kvadratmeter.

ÖVERSIKTSPLAN
Gällande översiktsplan “Översiktsplanen för Salems
kommun 2030” antogs av kommunfullmäktige den 14
juni 2018. I översiktsplanen benämns området som
ett förändringsområde som föreslås byggas ut med
cirka 50 permanentbebodda småhus efter år 2023
med minsta storlek om 1200 kvm i fastighetsstorlek.
All bebyggelse ska anslutas till det kommunala avloppsnätet. Uttringe Gård är beläget inom Södra Ekdalen, vilket också belyses som en viktig del av Salems
kommun, ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

GÄLLANDE DETALJPLANER
I huvudsak är området inte tidigare detaljplanelagt.
Undantag är en smal remsa kvartersmark för bostadsändamål utan byggrätt, längs Uttringevägen som
ingår i Uttringe Hages detaljplan av gatukostnadsskäl.
Genomförandetiden har löpt ut.

RECIPIENT
Programområdet ligger i anslutning, och har sitt
avrinningsområde, till Uttran. Enligt VISS senaste
klassning år 2013 uppnådde Uttran (vattenförekomst
SE656562-131394) en måttlig ekologisk status och i
en klassning 2015 ej god kemisk status på grund av
att ämnena kvicksilver och polybromeradedifenyletrar
(PBDE) överskrider aktuella gränsvärden.

UNDERSÖKNING AV
MILJÖPÅVERKAN
En undersökning av miljöpåverkan enligt Miljöbalken
6 kap. § 5 har tagits fram. Den sammantagna bedömning är att en strategisk miljöbedömning inte är
nödvändig. Undersökningen belyser dock att vikten
av hänsyn tas att hänsynstagande ur ett ekologiskt
perspektiv avseende de naturvärden som ﬁnns inom
området. Det är viktigt att både skydda och bevara en
del av de grönområden som ﬁnns inom planområdet
samt att skapa gröna samband. Undersökningen belyser även att vidare utredningar kommer behöva göras
gällande dagvatten, buller, skred och föroreningar.
Den kulturhistoriska miljön inom området benämns
också som viktig att beakta.

RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD
Inga riksintressen berör planområdet. Strandskydd
gäller 100 meter från Uttrans strand både på land
och i vattnen.

GATUKOSTNADER
Enligt kommunens gatukostnadspolicy kommer
gatukostnader tas ut i samband med att området
detaljplaneläggs.

BEFINTLIGT OMRÅDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
BEBYGGELSE
Nuvarande bebyggelse består av tio friliggande småhus och Uttringe gård. Uttringe gård nyttjas som en
föreningslokal och intill det ﬁnns ett småhus i föreningens ägo som inte är permanentbostad. Uttringe
gård är utpekad som kulturhistoriskt intresse.
Fastigheterna inom planområdet är stora och exploateringsgraden är låg i relation till områdets yta, vilket
är en bra förutsättning för förtätning.

NATUR
Inom Södra Ekdalen ﬁnns en varierad naturmiljö
bestående av öppna gräsytor och skogsterräng. Inom
området återﬁnns bland annat, ek, hassellundar,
gran, tall och björk.
I södra delen av programområdet ﬁnns en kommunal
småbåtsbrygga med 130 platser. Området nås via en
enkel grusväg längs en öppen sluttning ner mot sjön
Uttran. Området är inte inhägnat och bryggan kan nås
av allmänheten.
Södra Ekdalen gränsar i den norra delen till området
Källdalen/Ekdalen, som är ett bevarat skogs- och

hagmarksområde i Rönninge. Området har inslag av
lövträd och utgör en värdefull trädmiljö med bland
annat ek och alkärr.
År 2012 togs en naturvärdesbedömning fram för
naturområdet i Södra Ekdalen. I utredningen hittades
bland annat rödlistade arter värda att bevara. Vid exploatering av Södra Ekdalen bör hänsyn i första hand
tas till de hasselmiljöer med inslag av signalarter,
ädellövträd, grov tall, gran och ek som hittats i området.I andra hand bör hänsyn till grövre träd tas. Mer
information om naturvärden återﬁnns i utredningen
gjord av ADOXA Naturvård, ”Naturvärdesbedömning
av naturområde för Södra Ekdalen, Salems Kommun,
2012”.

KULTUR
Uttringe gård, i programområdets södra del, är utpekat som en värdefull kulturhistorisk miljö i Rönninge.
Närmiljön kring Uttringe gård bidrar till förståelsen för
en väsentlig del av Rönningetraktens historia. Gården har samma bebyggelseläge som vid 1700-talets
början. Även Uttringevägen norrut mot Rönninge
gård har, i stort sett, behållit samma sträckning som
redovisas 1706 års karta.

En del av byggnaderna inom planområdet har
genomgått en kulturhistorisk inventering, varav tre
byggnader inom området blivit utpekade att vara av
värde. Uttringe gård, som är belägen på fastigheten
Uttringe 1:180, är klassad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Beﬁntligt bostadshus på fastigheten
Uttringe 1:545, kallad Björkås, och bostadshuset
samt dess uthus på fastigheten Uttringe 1:304, kallad
Fagerås, är båda klassade som kulturhistorisk intressanta eller ur miljösynpunkt viktig bebyggelse.

OMRÅDETS KARAKTÄRSDRAG
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av
Rönninge. I den delen av Rönninge brukar generellt
bebyggelsen från epoken kring sekelskiftet 1900
framhållas som den mest karaktäristiska, även om
också senare tidsperioder ﬁnns representerade. Några tidstypiska karaktärsdrag från tidigt 1900-tal är att
bostadshusen vanligen är uppförda i en och halv eller
två plan med källare eller torpargrund. Fasader är
ofta av träpanel målad i röd slamfärg (falurött) eller i
oljefärg, främst i ljusa milda kulörer som gult, ljusgrått eller grågrönt, med snickeridetaljer i en eller två
kontrasterande färger/nyanser, dock sällan rent vitt.
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Taktäckning är oftast lertegel eller falsad plåt. Takformen kan vara sadeltak, brutet och ibland halvvalmat,
med tunt takutsprång som sticker ut relativt långt vid
både takfot och gavlar.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom planområdet är markförhållanden varierande.
Jordarter inom området är bland annat lös lera, berg i
dagen och mindre områden med sandig morän. Bjerking AB har tagit fram en geoteknisk undersökning
inom området. Enligt de geotekniska undersökningarna lämpar sig området för exploatering av bostäder. På grund av områdets växlande topograﬁ och
jordmån från berg i dagen till lös lera behövs olika
grundläggningsmetoder för uppförande av bostäder.
Utredningen belyser även att det ﬁnns risk för skred. I
utredningen som tagits fram har restriktioner presenterats om vad som bör tillämpas vid uppförande
av bebyggelse inom området. För mer information
hänvisas till utredningen, ”PM Geoteknik, Uttringe
Södra Ekdalen Salems Kommun, 2016.”

STRANDSKYDD
Vid Uttran gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen på land och i vatten. Strandskyddet är inte
upphävt i någon del av planområdet. Inom strandskyddsområdet ﬁnns fem fastigheter med friliggande
småhus. Det ﬁnns även en kommunal båtuppläggningsplats och bygga.

POTENTIELLT FÖRORENAD MARK
Inom området har det funnits verksamheter som kan
ge markföroreningar. Potentiellt förorenade områden
enligt EBH-registret redovisas i Figur 3.

Område 3, Ljusfabriken Pelavia, är beläget på fastigheten Elgerud 1. Detta område ligger i anslutning
till planområdet. Vidare utredning behövs göras
för att kunna göra en bedömning om provtagning
eventuellt behöver genomföras. Föroreningen är inte
MIFO-klassiﬁcerad.
Område 4, Ekbackens handelsträdgård, berör enligt
registret Uttringe 1:952, Ekbacken 31, 35, 36, 37, 38
och Ekbacken s:5. Detta område ligger i anslutning
till planområdet och provtagning kan komma att vara
nödvändig beroende på hur långt ifrån exploateringen sker. Föroreningen är inte MIFO-klassiﬁcerad.

Område 1, Åkeri och upplag, berör fastigheten
Uttringe 1:94. Inom detta område behövs en mindre
utredning göras, eventuellt med provtagning. Föroreningen är inte MIFO-klassiﬁcerad.
Område 2, Gustafssons handelsträdgård berör enligt
registret Uttringe 3:2, Uttringe 1:95, Uttringe 1:751.
Utredning och provtagning kommer att behöva göras
på fastigheterna. Föroreningen är riskklassad 2 enligt
MIFO.

FIGUR 3. Förorenade områden inom planområdet.

BEFINTLIGT OMRÅDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
RADON

VATTEN OCH AVLOPP

Södra Ekdalen ingår inte i ett område som är utpekat
som ett högriskområde för markradon.

En utbyggnad av det kommunala VA-systemet gjordes
i början av 2000-talet i samband med detaljplan
för Uttringe Hage och detaljplan för Linden 3 m ﬂ.
Flertalet beﬁntliga hus inom planområdet, cirka elva
stycken, är sedan tidigare anslutna. I Elgerudsvägen är
ledningarna förberedda för anslutning västerut över
Uttringe 1:90. Kommunalt VA ﬁnns därmed utbyggt
inom större delar av planområdet dels längs Uttringevägen, dels längs Uttringe Gårds väg och dels längs
Elgerudsvägen.

FORNLÄMNINGAR
Stiftelsen Kulturmiljövård utförde 2012 en arkeologisk
utredning inom Södra Ekdalen. Inom planområdet
ﬁnns det tre konstaterade fornlämningsområden,
varav ett gravfält och två gravrösen (se ﬁgur 5). Gravfältet är placerat norr om Uttringe gårds väg och är
beläget på delar av fem fastigheter. Ytterligare längre
norrut är de två andra gravrösen belägna. Ett av gravrösen ligger på fastigheten Uttringe 1:752 och den
andra är beläget norr på fastigheten Uttringe 1:90.
Objektens närmare utbredning och läge kan behöva
utredas ytterligare. Därtill ﬁnns ett stenröse på Uttringe 3:12 som kan vara en fornlämning, men som ej
är utredd. Ytterligare ett område kring Uttringe Gård,
som formellt sett inte är fornlämning eftersom gården ej är varaktigt övergiven, har ett snarlikt lagskydd.
Mer information om dessa fornlämningar och dess
undersökning ﬁnns att läsa i utredningen, ”Södra
Ekdalen, Gravar och boplatslägen vid Karlskronaviken,
Arkeologisk utredning etapp 2, 2012”.

PUMPSTATION FÖR AVLOPP
En avloppspumpstation ﬁnns söder om Ekbacksvägens vändplan, cirka 30 meter öster om planområdet.
Ytterligare en avloppspumpstation ﬁnns vid Uttringevägens västra sida, mittemot Hagsätervägen nordväst om planområdet. Hänsyn bör tas till beﬁntliga
pumpstationer vid byggnation för att undvika luktstörningar.

VÄGAR OCH TRAFIK
Inom planområdet går delar av Uttringe Gårds väg.
Området ansluter till Uttringevägen, Elgerudsvägen

och Ekbacksvägen. Dagens beﬁntliga utbyggda gatunät försörjer Södra Ekdalens relativt stora fastigheter. Uttringevägen och Uttringe Gårds Väg sköts
av Salems kommun. Delar av Uttringe Gårds Väg
är belägen på en marksamfällighet där delägande
fastigheterna är Uttringe 1:180 och Uttringe 181.
Kommunen äger dock mark 1-1,5 meter längs med/
på sidorna av vägen.
Uttringe Gårds väg är cirka 5,5 meter bred och längs
med södra delen av vägen går en gångbana med
cirka 1,5 meter bredd. Vägen har relativt god kvalitet.
Busslinje 731 traﬁkerar vägen och åker vidare norrut
på Uttringevägen. Uttringevägen ligger utanför planområdet och har på sin östra sida en gångväg som i
höjd med Hagsätervägen övergår i en 2,5 meter bred
gång- och cykelväg.
Elgerudsvägen liksom Ekbacksvägen ligger utanför
planområdet. Båda vägarna bedöms klara traﬁkökningen med bibehållen utformning och uppbyggnad.
Elgerudsvägen är en lokalgata med enskilt huvudmannaskap. Ekbacksvägen är en kommunal gata.

EL
Elnätstationer ﬁnns vid Uttringe Gårds väg och vid
Uttringevägen. Eventuellt kan ytterligare en elstation
behövas.
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FIGUR 4.

FIGUR 4.

A

-

Förtätas med cirka tio småhus

B

-

Förtätas med cirka tio småhus

C

-

Förtätas med cirka tio småhus

D

-

Förtätas med cirka tio småhus

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET
BEBYGGELSESTRUKTUR

KULTUR OCH ARKEOLOGI

GESTALTNING

Planområdet föreslås förtätas med cirka 45 friliggande småhus. Inom samtliga områden, A, B, C och D,
förväntas cirka tio småhus vardera kunna uppföras.

Då Uttringe Gård är utpekad som en av Rönninges
kulturhistoriska miljöer av betydelse. Det är viktigt att
hänsyn tas i samband med förtätningen av området. I
den utredning som tagits fram för Rönninges kulturmiljöer beskrivs att Uttringe Gård och Uttringevägen
norrut mot Rönninge Gård, har samma bebyggelseläge som vid 1700-talets början. Vidare utredningar
under detaljplaneprocessen bör göras för att i första
hand skydda Uttringe Gård. Annan bebyggelse inom
planområdet kan även komma att behöva skyddas
med planbestämmelse.

Bebyggelsen föreslås uppföras i en och en halv till två
våningar med träfasad. Hänsyn ska tas till beﬁntliga
kulturbyggnader. Utformningsbestämmelser kan bli
aktuella i samband med detaljplan.

Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm enligt beslut i
kommunstyrelsen den 28 november 2016, § 104.
Största byggnadsarea föreslås vara 200 kvm eller max
20 % av fastighetsarean (240 kvm) med uthus om
max 80 kvm. Beroende på terrängförhållanden kan
den tillåtna byggnadsarean variera.
Bebyggelsen längs med Uttringevägen och Uttringe
Gårds Väg föreslås placeras en bit in på fastigheten
med öppen förgårdsmark intill vägen med hänsyn till
områdets landskapsbild.

För att inte förändra Uttringevägen norrut mot Rönninge gård i allt för stor utsträckning vore det lämpligt
att bebyggelse längs med vägen placeras med öppen
förgårdsmark längs med vägen. Detta för att bibehålla
områdets karaktär.

UTTRINGE GÅRD
Avstyckning och nytillkommen bebyggelse bör inte
tillåtas på grund av strandskydd, kulturmiljövärde och
arkeologiska förutsättningar. Eventuellt skulle någon
komplementbyggnad kunna tillåtas uppföras.

Områden där fornlämningar har återfunnits föreslås
planläggas som naturmark med kommunalt huvudmannaskap. De fornlämningar som återﬁnns på kvartersmark bör skyddas i planen på annat sätt.

STRANDSKYDD
Vid Uttran gäller strandskydd 100 meter efter strandlinjen på land och i vatten. För de delar som berörs
av strandskydd och där det inte ﬁnns särskilda skäl i
lagens mening att upphäva strandskyddet är huvudalternativet att planlägga marken som naturmark.
För de fastigheter som redan är bebyggda får lämplig
lösning övervägas från fall till fall. Strandskyddet föreslås upphävas för kommunens båtuppläggningsplats
och brygga.
I utbyggnadsområde C och D sträcker sig strandskyddet en bit in i området. Då beﬁntlig bebyggelse
och Uttringevägen är belägen närmare stranden och
fungerar som en barriär mot det föreslagna utbyggnadsområdet, föreslås strandskyddet för den delen
upphävas.
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NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR
Delar av programområdet omfattar en betydande
naturmiljö med en rik mångfald av arter som bör
skyddas. Vid exploatering av Södra Ekdalen bör hänsyn i första hand tas till de hasselmiljöer med inslag
av signalarter, ädellövträd, grov tall, gran och ek som
återﬁnns i området.
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För att möjliggöra ett grönt samband inom planområdet föreslås att en grön lunga, i den norra delen
av området, planläggs som naturmark och allmän
platsmark. Det faller sig naturligt att begränsa exploatering inom detta område på grund av den biologiska
mångfalden. Mycket av de naturvärden som återﬁnns
inom programområdet är belägen inom detta området. Här återﬁnns bland annat grov gran, tall och ek
samt en hassellund som bör skyddas. Inom detta område återﬁnns också fornlämningar, så som gravfält
och gravlösen. Genom att skapa ett grönt samband
förväntas fragmentering motverkas. Fragmentering
kan begränsa möjligheterna till spridning och fortplantning för vissa arter.
Programmet föreslår även att den gröna dungen längs
med Uttringe Gårds Väg, i den östra delen av planområdet skyddas. Området är bevuxet med bland annat

FIGUR 5.

lövträd såsom ek och björk. Genom att bevara området kan träddungen fungera som en naturlig barriär
mellan vägen och den nya bebyggelsen. Förslagsvis
kan marken planläggas som kvartersmark med planbestämmelser som skyddar träden. Marken skulle
också kunna planläggas som natur- eller parkmark
med kommunalt huvudmannaskap. Vidare utredningar behöver göras i detaljplaneskedet.
Markområdet längs med sjön Uttran föreslås planläggas som naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Vidare utredningar under detaljplanen bör
göras för att utreda markanvändningen i den sydöstra
delen av planområdet.
Vid inventeringar genomförda väster om programområdet har populationer av ﬂaddermöss identiﬁerats.
Dessa fynd föranleder eventuellt en liknande undersökning av området under detaljplaneprocessen.

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET
TRAFIK
De nya fastigheterna ska nås från beﬁntlig infrastruktur genom utbyggnad av beﬁntligt vägnät. Utgångspunkten för det utarbetade förslaget till ny gatustruktur är att beﬁntliga gator i första hand behålls och att
gatunätet kompletteras för att möjliggöra traﬁkförsörjning av nybildade fastigheter.
UTTRINGE GÅRDS VÄG
Åtgärder behöver genomföras på Uttringe Gårds
Väg för att tillgodose den ökade traﬁkmängden till
området och för att höja säkerheten för oskyddade
traﬁkanter liksom traﬁksäkerheten. Enligt förslaget
behöver Uttringe Gårds väg breddas med en meter
till totalt sex och en halv meter. Uttringe Gårds Väg
har idag en godkänd standard men vägens beﬁntliga
geometri inbjuder till högre hastighet än vad som tilllåts. Svängen i den sydvästra delen har skymd sikt och
väggrenskörning är inte möjlig. Svängen bör breddas
mot innerkurvan.

Uttringe Gårds Väg består även av ett krön i höjd
med infarten till fastighet Uttringe 1:304, där vägens
lutning för traﬁk som färdas i nordöstlig riktning uppgår till nästan 13 %. Lutningen tvingar tyngre fordon
att hålla högre hastigheter för att komma upp utan
att växla ner till krypkörning. Som åtgärd föreslås en
proﬁlsänkning av vägen.
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Kommunen föreslås bli fortsatt huvudman för allmän plats på Uttringevägen, Uttringe Gårds Väg och
Ekbacksvägen. Kommunen föreslås bli huvudman för
hela vägen ner till kommunens båtplats. Övriga gator
föreslås bli gemensamhetsanläggningar. Hur tillfarten
via Elgerudsvägen ska lösas behöver utredas vidare.

DELOMRÅDENA A, B, C OCH D
För att lättare beskriva utbyggnadsförslaget har planområdet delats upp i fyra olika delar, namngivet A till
D, Figur 6.

FIGUR 6.

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET
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OMRÅDE A

OMRÅDE C

OMRÅDE D

Traﬁklösningen till område A föreslås ske via Elgerudsvägen. Elgerudsvägen förlängs i västlig riktning med
en vändplan som medger vändning med typfordon
LBn utan backning. Körbanebredden bör bli fem
meter för att möjliggöra möte mellan personbil och
lastbil. Gatan får en relativt kraftig lutning i den norra
delen, cirka 10 %. Hur tillfarten via Elgerudsvägen ska
lösas behöver utredas vidare.

Två nya kvartersvägar bör anläggas för att traﬁkförsörja fastigheterna norr och söder om Uttringe Gårds
Väg, cirka hundra meter från Uttringevägen. Kvartersvägarna bör utformas för att tillgodose traﬁksäkerheten i området. Vidare utredningar för in- och
utfart samt körbredd behöver göras i samband med
att detaljplanen för området tas fram. Figur 7 är ett
exempel på en möjlig utformning.

Beﬁntliga infarter från Uttringevägen bör nyttjas för
anslutning till kommande exploatering. En ny kvartersväg bör eventuellt anläggas för att tillgodose traﬁkförsörjningen. Körbanebredden bör bli fem meter för
att möjliggöra möte mellan personbil och lastbil. En
vändplan som medger vändning med typfordon LBn
utan backning bör eventuellt anläggas beroende på
fastigheternas utformning och områdets bebyggelsestruktur. Gatan föreslås bilda en gemensamhetsanläggning.

OMRÅDE B
Område B föreslås ansluta till Ekbacksvägen via en ny
kvartersgata. Denna kvartersväg bör ansluta till Ekbacksvägen, cirka 140 meter från Uttringe Gårds väg,
för att traﬁkförsörja den sydöstra delen, även denna
med vändplan som medger vändning med typfordon
LBn utan backning. Förlängningen av Ekbacksvägen
bör ha en körbanebredd om fem meter för att möjliggöra möte mellan personbil och lastbil. Gatan föreslås
bilda en gemensamhetsanläggning.

Kvartersväg

Uttringe gårds väg
FIGUR 7.

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET
KORSNINGEN UTTRINGE GÅRDS VÄG, EKBACKSVÄGEN OCH ELGERUDSVÄGEN
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I och med exploatering av området kan korsningen
vid Uttringe Gårds Väg, Ekbacksvägen och Elgerudsvägen komma att behöva byggas ut för att säkerställa
ett hållbart och traﬁksäkert vägnät. Uttringe Gårds
Vägs geometri medför högre hastigheter och dålig
sikt. Siktförhållanden i korsningen bör därför ses över.

GÅNG- OCH CYKELBANA
Gångbanan längs med Uttringe Gårds Väg södra sida
föreslås breddas och bli en två och en halv meter
bred gång- och cykelbana.

KOLLEKTIVTRAFIK
Busslinje 731 traﬁkerar sträckan från Rönninge station, via Tallsätravägen, Rosenlundsskolan och tillbaka
till Rönninge station. De två närmaste hållplatserna
till Södra Ekdalen ﬁnns lokaliserade vid Toredalsvägen
och Hagsätervägen. Avståndet mellan hållplatserna är
cirka en kilometer, vilket skapar möjlighet att anlägga
ytterligare en hållplats på Uttringe Gårds väg. Lokalisering av hållplatsen ska ske med utgångspunkt från
bussresenärernas behov och möjligheterna att skapa

goda gång- och cykelförbindelser till och förbi hållplatsen. Vidare utredning bör därmed genomföras i
och med framtagande av detaljplan.

fördröjningsmagasin och med eventuell rening innan
det kan föras ut i sjön Uttran. Vidare utredning kommer krävas i samband med upprättande av detaljplan.

VATTEN OCH AVLOPP

Dagvattendammen vid Uttringe Hage tjänar ett väldigt stort avrinningsområde för tillfället. En noggrannare utvärdering är därför nödvändig i samband med
detaljplan. Dels för att undersöka möjligheterna till
att utvidga den beﬁntliga dammen och dels undersöka andra alternativa åtgärder.

Fastigheter där kommunalt vatten och avlopp ännu
inte är framdraget föreslås byggas ut. Det är framförallt området mellan Uttringe Gårds väg och Ekbacksvägen som kräver utbyggnad. Utöver detta behöver
ett ﬂertal servisledningar med förbindelsepunkter
anläggas från beﬁntlig huvudledning längs Uttringe
Gårds väg. Ledningarna längs Uttringe Gårds väg behöver även sänkas vid en proﬁlsänkning av vägen.
En sammankoppling mellan VA-ledningarna längs Uttringe gårds väg och Elgerudsvägen, för rundmatning
av vatten, bör utredas vidare. I samband med detta
bör även dimensionen på ledningarna längs Uttringe
Gårds väg ses över för att säkra vattentillgången i
området.

DAGVATTEN
Dagvatten inom kvartersmarken ska tas om hand
enligt LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).
Dagvatten från Södra Ekdalen bör tas om hand i

FÖRORENINGAR
Det behövs göras vidare utredningar under detaljplaneprocessen angående de föroreningar som har
utpekats. Utredning behövs för att klargöra om marken är förorenad eller ej och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Då sanering eventuellt blir
aktuell ska detta göras under detaljplanearbetet. Ett
alternativ är att planlägga dessa områden för annan
markanvändning med mindre stränga riktvärden.
Särskilt viktigt att ta i beaktan är att det ﬁnns ﬂera
identiﬁerade föroreningsobjekt att hantera inom ett
relativt begränsat område. Detta kan innebära att det
kan vara lämpligt att behandla ﬂertalet av dem i en
gemensam utredning och även identiﬁera hur föroreningarna eventuellt kan ha spridit sig.
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När programmet är godkänt kommer detta ligga som
grund för kommande detaljplanearbete. Processen
för att ta fram en detaljplan är fastlagd i Plan- och
bygglagen, läs mer om detta på Boverkets hemsida:
www.boverket.se.
Detaljplanerna föreslås i första hand tas fram med
standardförfarande. Utökat förfarande kan bli aktuellt om nya planförutsättningar identiﬁeras. Under
detaljplaneprocessen kommer tillfällen ﬁnnas för
berörda invånare och verksamma att återigen lämna
synpunkter på förslaget.

ETAPPINDELNING
Programområdet föreslås delas upp i två detaljplaneområden, en för den norra och en för den södra
delen. I den norra delen föreslås Uttringe Gårds Väg
och korsningen mellan Uttringe Gårds Väg och Ekbacksvägen ingå. I den södra delen föreslås Uttringe
Gård ingå. Denna del skulle eventuellt kunna brytas
ut. Vidare utredningar kan innebära en förändrad
etappindelning.

FIGUR 8.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
PROGRAMOMRÅDET
Programområdet omfattar 19 fastigheter och två
samfälligheter samt kommunala vägfastigheter.
Inom planområdet innehar kommunen en fastighet
där exploatering är möjlig. Resterande fastigheter
där exploatering föreslås är privatägda. Det ﬁnns tre
fastigheter vars storlek möjliggör ﬂera avstyckningar.
Antalet avstyckningsmöjligheter kommer noggrannare fastställas i samband med att området detaljplaneläggs.
Planavgifter kommer att debiteras i samband med
bygglov alternativt genom plankostnadsavtal med de
större fastighetsägarna.

MARKINLÖSEN
KOMMUNALA VÄGAR
I samband med utbyggnaden av Uttringe Gårds Väg
kommer kommunen behöva lösa in marksamfälligheten Uttringe s:39. Kommunen föreslås bli huvudman
för vägen. Överenskommelse om fastighetsreglering
kommer att behöva tecknas.

Kommunen föreslås bli huvudman för vägen som
sräcker sig ner till kommunens båtuppläggningsplats
och brygga. Mark kommer därför behöva regleras
från fastigheten Utrringe 1:181 till kommunens
fastighet. I samband med det behöver det beﬁntliga
vägservitutet över Uttringe 1:181 upphävas.

TILLKOMMANDE
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
I anslutning till Elgerudsvägen föreslås en gemensamhetsanläggning bildas för utbyggnadsområde A
(Figur 4).

NATURMARK
Delar av programområdet föreslås planläggas som
naturmark och allmän platsmark. För dessa fastighetsregleringar kommer överenskommelse om
fastighetsreglering eller genomförandeavtal behövas
att tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare.

Resterande kvartersgator i övriga utbyggnadsområderna föreslås bli gemensamhetsanläggningar med
enskilt huvudmannaskap.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
BEFINTLIG GEMENSAMHETSANLÄGGNING I
ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET
Elgerudsvägen är en lokalgata med enskilt huvudmannaskap. Vägen består av en gemensamhetsanläggning
och förvaltas av en samfällighetsförening. Vägen föreslås nyttjas av tillkommande bebyggelse i utbyggnadsområdet A (Figur 4). Hur tillfarten via Elgerudsvägen
ska lösas behöver utredas vidare.

FIGUR 7.

14

17

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sofia Granström
Plan- och exploateringschef

Johanna Henningsson
Planarkitekt
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Markteknisk undersökningsrapport
Uppdragsnamn

Uttringe, Södra Ekdalen
Salem

Salems Kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge

Uppdragsgivare
Salems Kommun
Karin Hoas
Vår handläggare
Tomislav Polugic

Datum
2016-02-24

1 Uppdrag
På uppdrag av Salems kommun har Bjerking AB utfört geoteknisk utredning som ska vara underlag
för planering inför detaljplan inom området Södra Ekdalen i Uttringe.

2 Objektsbeskrivning – översiktlig
Inom aktuellt område planeras framtagande av en ny detaljplan. Gatorna i området är i
huvudsak uppbyggda.

3 Underlag för undersökningen





Situationsplan - Grundkarta
Kartor med planerat område
Ledningsfiler
Tidigare utförd geoteknisk utredning

4 Befintliga förhållanden

Mall: VS-13525-Uppdrag Version: 2.0 Status: Godkänd
Dokument: Markteknisk undersökningsrapport.docx Sparat: 2016-02-24 12:15

Den aktuella ytan utgörs av hårdgjorda och uppfyllda ytor, naturmark och befintlig
bebyggelse.
Marken är sluttande mot syd och sydväst och nivåerna varierar mellan som lägst ca
+17,5 vid sjön Uttran och som högst ca +51 på bergstopparna.
Aktuell yta avgränsas av Uttringevägen i väst, Uttringe Gårds väg i sydöst samt lokala
vägar i öst och norr.

5 Utförda fältarbeten
5.1

Mät

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av mätansvarig Benny Näsman med GPS –
instrument.

Bjerking AB

Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis

Uppdrag nr. 15U28982
Sida 3 (3)

Höjdsystem:
Koordinatsystem:

5.2

RH 2000
SWEREF 99 18 00

Geo

Geoteknisk sondering och provtagning har utförts under december månad 2015 och
januari 2016 under ledning av fältingenjör Christian Hillstedt från Bjerking.
Sondering och provtagning har skett med borrbandvagn utrustad med fältminne för
insamling av fältdata i digitalt format.
Omfattning av fältarbete framgår enligt nedan.







Platsbesök och kartering av befintliga förhållanden
16 st. Trycksonderingar för jordlagerföljd
4 st CPT-sonderingar för jordlagerföljd och leransegenskaper
Upptagning av störda jordprover i 4 punkter
Upptagning av ostörda jordprover i 1 punkt med tillhörande labanalys – Rutin och
CRS
Installation av 2 st grundvattenrör

6 Redovisning
Utförda undersökningar redovisas på bilaga och ritningar enligt nedan.

Bilaga 1 Labanalys

Ritning

Innehåll

Skala

Datum

G-10.1 - 001

Plan

1:1000 (A1)

2016-02-24

G-10.1 – 002-004

Sektioner

1:100/500

2016-02-24

Enligt SGF/BGS beteckningssystem (se www.sgf.net).

Bjerking AB
Granskad av
Tomislav Polugic
tomislav.polugic@bjerking.se
010-211 84 75

Jens Torsteinsrud

Bjerking AB

Bilaga 1 Sidan 1/9

ds
Konprovstabell
Projekt

Uttringe, Södra Ekdalen

Löp-nr

29759

Gransk./Tabell

Uppdragsnummer

Uppdragsgivare

Provtagningsdatum

Provtagningsredskap

Datum/Sign

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

2016-01-04

Kv St II ø 50mm

Undersökningsdatum

Vattennivå / Datum

/

Referensnivå
Sektion

Borrhål
15B101

Djup
[m]
2.2
2.6

Benämning

1)

Gråbrun rostfläckig varvig lera med
enstaka siltskikt
Brungrå varvig lera med enstaka tunna
siltskikt

Densitet
Dia- Vikt/
meter Längd
r
[cm] [g/cm] [t/m3]
608.0 /
5,00
1.82
17.0
597.0 /
5,00
1.79
17.0

Konprov
Skjuvhållfasthet Sensi- KonOstört
Omrört Ostört Omrört tivitet flyttfu
Medel
gräns
2)
St wL [%]
[mm/g] [mm/g] [kPa]3) [kPa]
[mm]
9.5 9.7 8.7 9.5 9.3 /
7.2 /
2.8
45
16 47
9.6 8.8
400
60
7.8 7.6 7.5 7.8 7.8 / 13.0 /
0.87
16
18 45
7.9 8.0
100
60

2016-01-14

2016-01-14
w-våt Vatten Skål
w-torr kvot nr
w [%]
[g]
76.4
42 565
53.8
75.8
49 566
51.0

Jordartsförkortning
(enl. Beteckningsblad
IEG 2011-05-08)

vCl (si)
vCl (si)

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 14688-1+2
P:\2172\Uppdrag 2015\29759\[Kon 15B101 160114.xlsx]
2) Fallhöjd: 0 mm har använts
3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med
100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,
100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

1(1)
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Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,82 t/m

Djup: 2,2 m
Vattenkvot: 42 %

Ödometer nr: 2
o

Provningstemp.: 20 C

Provdiameter: 50 mm

Benämning: Rostfläckig varvig lera m enst siltskikt

Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h

0
0
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Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

600

900
1,0E- 11

'v

1,0E- 10

30

1,0E- 9

c [m2/s]

[%]

v

1,0E- 8

60
cv

1,0E- 7

90
0

300

1,0E- 6
900

600

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

'c, kPa
196

ML, kPa
4317

'L, kPa

M'

cv, min, m2/s

ki , m/s

k

363

7,4

3,2E-8

2,3E-10

4,4

Anm.
Skalan i diagrammet avviker från den av SGF:s Laboratoriekommité satta rekommendation.

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2015\29759\b16_88.txt 2016-01-29

1 (4)

Bilaga 1 Sidan 3/9

is
Utvärdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,82 t/m

Djup: 2,2 m
Vattenkvot: 42 %

Ödometer nr: 2
o

Provningstemp.: 20 C

Provdiameter: 50 mm

Benämning: Rostfläckig varvig lera m enst siltskikt

Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h
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Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

M'
7,4

'L, kPa
363

Anm.
SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Utvärdering av permeabilitet
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,82 t/m

Djup: 2,2 m
Vattenkvot: 42 %

Ödometer nr: 2
o

Provningstemp.: 20 C

Benämning: Rostfläckig varvig lera m enst siltskikt

Provdiameter: 50 mm
Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
1,0E-12
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1,0E-08
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Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

ki , m/s

k

2,3E-10

4,4

Anm.
SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,82 t/m

Djup: 2,2 m
Vattenkvot: 42 %

Ödometer nr: 2
o

Provningstemp.: 20 C

Provdiameter: 50 mm

Benämning: Rostfläckig varvig lera m enst siltskikt

Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h

0
0

40

80

120

160

200

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]
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Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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'L, kPa
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Anm.
SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2015\29759\b16_88.txt 2016-01-29

4 (4)

Bilaga 1 Sidan 6/9

is
Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,79 t/m

Djup: 2,6 m
Vattenkvot: 49 %

Ödometer nr: 3
o

Provningstemp.: 20 C

Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig lera m enst tunna siltskikt

Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h
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Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.
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Anm.
SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Utvärdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,79 t/m

Djup: 2,6 m
Vattenkvot: 49 %

Ödometer nr: 3
o

Provningstemp.: 20 C

Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig lera m enst tunna siltskikt

Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h
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Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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Anm.
SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Utvärdering av permeabilitet
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,79 t/m

Djup: 2,6 m
Vattenkvot: 49 %

Ödometer nr: 3
o

Provningstemp.: 20 C

Benämning: Varvig lera m enst tunna siltskikt

Provdiameter: 50 mm
Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
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Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.
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Anm.
SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul
Projekt: Uttringe, Södra Ekdalen
Uppdragsnummer:

Uppdragsgivare:

Datum/Sign: 2016-01-28

15U28982

Bjerking AB, Stockholm

Löp-nr/Gransk.: 29759

Sektion/borrhål: 15B101
3

Densitet: 1,79 t/m

Djup: 2,6 m
Vattenkvot: 49 %

Ödometer nr: 3
o

Provningstemp.: 20 C

Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig lera m enst tunna siltskikt

Provhöjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,71 %/h
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Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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Anm.
SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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PM Geoteknik
Uppdragsnamn

Uttringe, Södra Ekdalen

Salems Kommun

Salem

Säby Torg 16
144 80 Rönninge

Uppdragsgivare
Salems Kommun
Karin Hoas
Vår handläggare
Tomislav Polugic

Datum
2016-02-24

1 Uppdrag
På uppdrag av Salems kommun har Bjerking AB utfört geoteknisk utredning som ska
vara underlag för planering inför detaljplan inom området Södra Ekdalen i Uttringe
Denna handling utgör underlag för projektering och är inte avsedd att ingå i eventuellt
förfrågningsunderlag.

2 Objektsbeskrivning – översiktlig
För aktuellt område planeras framtagande av en ny detaljplan. Gatorna i området är i
huvudsak uppbyggda. Tomtgränserna är inte bestämda och placering av byggnader är
inte utförd.

Verktyg: VS-13280-Uppdrag Version: 3.0 Godkännandedatum: 2014-10-07 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2015\15U28982\G\Dokument\PM\PM Geoteknik.docx Sparat: 2016-03-18

3 Utförda undersökningar
Resultatet av utförda undersökningar framgår av Markteknisk undersökningsrapport
daterad 2016-02-24.

4 Mark- och jordlagerförhållanden
4.1 Topografi
Den aktuella ytan utgörs av hårdgjorda och uppfyllda ytor, naturmark och befintlig
bebyggelse.
Marken är sluttande mot syd och sydväst och nivåerna varierar mellan som lägst ca
+17,5 vid sjön Uttran och som högst ca +51 på bergstopparna.
Aktuell yta avgränsas av Uttringevägen i väst, Uttringe Gårds väg i sydöst samt lokala
vägar i öst och norr.

4.2 Jordlagerförhållanden
Generellt utgörs jorden av torrskorpelera som vilar på lös lera i de nedre delarna och på
friktionsjord på berg i sluttningarna.

Bjerking AB Hornsgatan 174 117 34 Stockholm Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Uppfyllda ytor förekommer.
Torrskorpeleran är 1 – 3 m mäktig.
Lerlager förekommer inom 3 delområden i väst (A) och sydöst (B och C) och är upp till 8
m mäktiga.
Den lösa leran har en odränerad okorrigerad skjuvhållfasthet på 15 kPa och är
mellanplastisk och överkonsoliderad vilket innebär att den är mindre känslig för
sättningar.
Friktionsjorden utgörs av sand, silt, grus, sten och block.

4.2.1

Stabilitet

Stabilitetsberäkningar har utförts i några sektioner inom områden B och C. Området
bedöms som stabilt som det är idag med en säkerhetsfaktor Fc > 1,7 för olika
lastförhållande.
Ändring av förhållandena som schakt, uppfyllnad och grundvattennivån kan försämra
stabiliteten.

4.2.2

Sättningar

Med resultat från laboratorieanalys på ostörda prover upptagna i punkt B101 som
underlag har sättningsberäkningar utförts. Resultat redovisas i tabellen nedan:

Uppfyllnad / Gw-sänkning

1,0 m / 2 m

2,0 m /4 m

3m/6m

> 0,02m

< 0,05 m

<0,10 m

Verktyg: VS-13280-Uppdrag Version: 3.0 Godkännandedatum: 2014-10-07 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2015\15U28982\G\Dokument\PM\PM Geoteknik.docx Sparat: 2016-03-18

Lerdjup ca 6 m

4.3 Hydrogeologiska förhållanden
4.3.1

Allmänt

Två grundvattenrör har installerats i punkterna B105 och B107.
Utförda grundvattenmätningar visar att grundvattnets trycknivå i friktionsjorden under
leran varierar mellan +21,6 i punkt B105 och +25,2 i punkt B107.
Grundvattennivåer varierar med tiden och fler observationer ska göras för att fastställa
rådande grundvattenförhållanden.
Inom de nedre regionerna styrs grundvattennivån av sjön Uttran.
4.3.2

Dagvatten

Möjligheter att infiltrera dagvatten varierar kraftigt inom området p g a berg i dagen, lös
lera och höga grundvattennivåer. Inom delarna med friktionsjord borde infiltration kunna
utföras. Även inom delarna med lös lera finns möjlighet för viss infiltration och fördröjning
då lerlager innehåller skikt av silt och sand.

Bjerking AB
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5 Slutsatser och rekommendationer
5.1

Grundläggning

Generellt lämpar sig området för exploatering i form av bostäder. P g a mycket växlande
topografi och jordmån från berg i dagen till lös lera behövs olika grundläggningsmetoder.
Byggnader
Inom delarna där lös lera förekommer (område A, B och C) skall byggnaderna
grundläggas på pålar om inte annat kan påvisas med en mer detaljerad geoteknisk
undersökning.
Vid planeringen skall även stabilitet beaktas som bedöms som tillfredställande idag men
med ändrade förhållanden finns risk för skred.
Inom övriga delar av området utförs grundläggning med platta på mark efter att
bedömning gjort av geoteknisk sakkunnig.

5.2

Schakt och uppfyllnad

Temporära jordslänter utförs i en lutning i 2:1 till max 1,5 m djup under befintlig markyta.
Om större schaktdjup krävs för t ex ledningar eller suterränghus skall geotekniskt
sakkunnig rådfrågas.
Uppfyllnader kan göras utan restriktioner där det inte förekommer några
sättningskänsliga jordar.
Inom delar med lös lera (område A, B och C) begränsas uppfyllnads höjd till max 1 m
över befintlig markyta.

Verktyg: VS-13280-Uppdrag Version: 3.0 Godkännandedatum: 2014-10-07 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2015\15U28982\G\Dokument\PM\PM Geoteknik.docx Sparat: 2016-03-18

Högre uppfyllnader kräver konsultation med geotekniskt sakkunnig.

Bjerking AB

Granskad av

Tomislav Polugic
010-211 84 75
tomislav.polugic@bjerking.se

Jens Torsteinsrud

Bjerking AB
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Undersökning av miljöpåverkan enligt MB 6
kap. 5 §
Planprogram för Södra Ekdalen, plan nr 81-66
________________________________________________________________
PLANENS SYFTE
Syftet med projektet är att förtäta området med villabebyggelse samt att ansluta bebyggelse till det
kommunala VA- och avloppsnätet. Syftet är även att anlägga/bygga ut ett hållbart och trafiksäkert
vägnätet.

_______________________________________________________________________
BERÖRDA FASTIGHETER
Uttringe 1:57, 1:58, 1:90, 1:94, 1:95, 1:180, 1:181, 1:304, 1:330, 1:545, 1:597, 1:603, 1:645, 1:751,
1:752, 1:935, 3:2, 3:3, 3;12 och S:39

________________________________________________________________
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UNDERSÖKNINGENS SYFTE
En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (BMP), där undersökningen är en analys som leder fram till
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas innebära betydande
miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning
göras och en MKB tas fram.
Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, trots
att planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs
i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny
kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär
att bedömningarna ska ses som preliminära.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Bygg- och miljöenhetens sammantagna bedömning är att en en strategisk miljöbedömning inte är
nödvändig men vill belysa följande aspekter. Hänsynstagande ur ett ekologiskt perspektiv bör tas
avseende de naturvärden som finns inom området. Det är viktigt att ej exploatera områden där
rödlistade arter finns, alltså centrala delar av området. Där finns även växtlighet som bör skyddas,
exempelvis en ek. För övrigt är marken inom området inte ekologisk känslig då stora delar av
området består av öppna och äldre odlingsmarker. En annan aspekt som belyses i denna
undersökning är att det är viktigt att försöka bevara/skapa gröna samband inom området.
Då det finns en del fornlämningar inom planområdet är det viktigt att skydda dessa i samband med
att områdena detaljplaneläggs. Detsamma gäller de utpekade kulturhistoriska byggnaderna, särskilt
Uttringe gård som nämns i kommunens Översiktsplan 2030. Uttringe gård anses vara en av
kommunens närmiljöområden då det belyser viktiga delar av kommunens historia.
I samband med att detaljplanerna tas fram för området är det viktigt att utreda
dagvattenhanteringen för att säkerställa att dagvattnet inte kommer påverka vattenkvaliteten på
sjön Uttran, som är områdets recipient. Området innehar strandskydd om 100 meter som är viktigt
att beakta. Det kommer också behövas tas fram ytterligare utredningar angående markföroreningar.
Ytterligare utredningar för risk för skred kommer eventuellt också behövas tas fram, detsamma
gäller för buller.
Salems kommun fattar därmed beslut om att en strategisk miljöbedömning inte krävs för berörd
detaljplan.

Johanna Henningsson
Planarkitekt

Gunnar Andersson
Miljöinspektör
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN
FÖRORDNANDEN/SKYDD
Påverkan

Berör planen:

Ja

Nej

Betydande påverkan

Kommentar

Ja

Nej

3-4 kap MB hushållningsbestämmelser,
riksintressen

x

7 kap MB (Naturreservat, strandskydd, biotopskydd
m.m.)

X

Inga formella skydd råder inom
aktuellt område men inventeringar
har visat på skyddsvärda lokaler.

x

Artskyddsförordningen (2007:845)

X

Inga hotade arter med klass N eller n
enligt artskyddsförordningen, men
Myskmåra, som är nära hotad (Nt),
har återfunnits. funnits . Flera arter
är dock antingen rödlistade eller
signalarter. Detta enligt inventering.

x

Kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen
(kulturminneslagen m.fl.)

x

Inom området finns både
fornlämning och kulturhistoriska
byggnader. Förutsättningar för att
skydda dessa värden finns och ska
göras i samband med att
detaljplaner för området tas fram.

x

Internationella konventioner (NATURA 2000)

X

x

x

RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD, KULTURMINNESVÅRD OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Påverkan
Kommer planen att beröra:

Ja

Nej

Betydande påverkan
Kommentar

Ja

Nej

område av riksintresse för naturvården

x

x

område av riksintresse för kulturminnesvården

x

x

område av riksintresse för det rörliga friluftslivet

x

x

område av riksintresse för skyddade vattendrag

x

Finns dock strandskydd om 100
meter

x

HÖGT NATURVÄRDE
Påverkan
Kommer planen att beröra:

Ja

Natur (nyckelbiotop, större opåverkade område,
naturminne, ekologisk känslighet, större träd)

X

Nej

Betydande påverkan
Kommentar
Ett flertal signalarter har återfunnits
som indikerar att de centrala delarna
av Södra ekdalens landskap bär på
natur som är viktig att bevara. Delvis
bedöms den biologiska mångfalden
också gynnas tack vare det
varierande landskapet med

3
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kopplingar mellan lövskogar och mer
öppna kulturlandskap. Detta bör
beaktas under framtagande av
detaljplanen. Området är dock inte
del av någon större grön kil sett ur
ett regionalt perspektiv. Gällande
enskilda träd så har en ek med en
omkrets på 480 cm identifierats som
särskilt skyddsvärd. Föreslagna
planer bör inte innebära en
betydande påverkan. Viktigt är dock
att man undviker fragmentering.
Naturområde med regional vikt (RUFS)

X

x

Kulturlandskap

X

Marken har pekats ut i Salems
översiktsplan 2030 som ett område
vars karaktär särskilt belyser
kommunens historia och marken i
området har sedan länge varit under
kulturell påverkan genom odling.
Föreslagen förtätning av området
bedöms dock inte förändra
upplevelsen av området på ett
kraftfullt sätt. Ingen äldre
bebyggelse kommer rivas och den
tilltänkta bebyggelsen förväntas
likna den typ som redan finns på
plats.

X

Friluftsliv

X

Ytterligare bebyggelse kan delvis
påverka möjligheten att röra sig i
området samt känslan av
privatisering, dock bedöms inte de
områden som erbjuder
naturupplevelse påverkas.

x

Värt att notera är att områdena i
fråga stått under gödsling och är
därför främst bevuxna med
kvävebindande växter, såsom
nässlor och klöver. De öppna
markerna hyser därför inte en
signifikant hög biologisk mångfald.

x

Det är viktigt att föreslagen plan
anpassas så att inte ytterligare
fragmentering uppstår och att
skyddet av de gröna områdena inom
planområdet inte skärs ned till
“ekologiska öar”.

X

x

område vilket anses ekologiskt känsligt (enligt
kommunens översiktsplan).

Gröna samband/strukturer

X

4
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EFFEKTER PÅ MILJÖN
MARK
Påverkan

Kan planens genomförande orsaka:

Ja

instabilitet i markförhållandena eller de geologiska
grundförhållandena; risk för skred, ras etc

x

Nej

Betydande påverkan

Kommentar

Ja

Utredningar har tagits fram i
samband med att en förstudie för
planområdet gjordes. Det finns risk
för skred.

Nej

x

skada eller förändring av någon värdefull geologisk
formation

x

x

risk för erosion

x

x

förändrade sedimentationsförhållanden i
vattendrag eller sjöar

X

x

Har området tidigare använts som tipp,
uppfyllnadsplats, industrimark eller dylikt varvid
miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i
marken?

x

Inom området finns vissa punkter
där föroreningar behöver utredas för
att riskerna skall vara hanterbara.
- Elgerud 1 - 2 Bättre
historisk kontroll och
redovisning. Oklart behov.
Rönninge 1:751, 1:95, 3:2
kommer behöva utredas
med provtagning.
Rönninge 1:94,
bilvårdsanläggning mindre
utredning behöver göras
eventuellt med
provtagning
Plantskola vid
Ekbackevägen, om man
planerar att bygga i dess
direkta närhet är
provtagning nödvändig.

x

LUFT OCH KLIMAT
 Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

försämring av luftkvalitén

X

Nej

Betydande påverkan
Kommentar
Dock mycket marginell.

Ja

Nej

x

obehaglig lukt

X

x

förändring i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur
eller klimat (regionalt eller lokalt)

X

x

5
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VATTEN
Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

Betydande påverkan

Nej

Kommentar

Ja

Nej

hantering av risk för översvämning av extrema
skyfall såsom 100-årsregn eller mer

x

I samband med att detaljplanerna
inom området tas fram bör en
dagvattenutredning göras. I denna
utredning bör också
översvämningsrisken utredas.

förändringar av grundvattenkvalitén

x

x

förändringar av flödesriktning för grundvattnet

x

x

minskning av vattentillgången för någon grund-,
eller ytvattentäkt

x

x

förändrade infiltrationsförhållanden, i avrinning
eller dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning

x

x

förändringar i ytvattenkvalitén

x

x

I samband med att detaljplaner inom
området tas fram bör
dagvattenutredningar göras för att
säkerställa att vattenkvaliteten inte
försämras.

x

VEGETATION
Påverkan
Nej

Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra:

Ja

Kommentar

Ja

Nej

betydande förändringar i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen

X

Nuvarande planer kommer främst
bebygga de öppna områdena där den
biologiska mångfalden är lägre.

X

minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad
växtart eller växtsamhälle

X

Kan påverkas delvis, varför korridorer
och beaktande av naturliga samband
är viktiga.

X

DJURLIV
Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

betydande förändringar av antalet eller
sammansättning av djurarter i området (däggdjur,
fåglar, reptiler, skaldjur eller insekter)

X

Nej

en barriäreffekt för djurens förflyttningar och
rörelser

X

6

Betydande påverkan
Kommentar

Ja

Nej

Kan påverkas delvis, varför det är
viktigt att upprätthålla naturliga
samband och strukturer.

X

se tidigare kommentarer, övrig
notering är dock att området inte är
en del av en regional kil eller
liknande.

X
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STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Påverkan

Kan planens genomförande medföra:

Ja

en förändring av utsikt, landskapsbild eller stadsbild

x

Nej

Betydande påverkan

Kommentar

Ja

Planområdet består idag av ett öppet
naturlandskap med en mindre grad
bebyggelse och med en viss utsikt
mot sjön Uttran. Vid en förtätning av
området kommer området få en
annan karaktär. Området är dock
skyddat av strandskydd om 100
meter.

x

x

barriäreffekter (vägar, järnvägar, nivåskillnader etc)

Nej

x

MILJÖPÅVERKAN FRÅN OMGIVNINGEN
Påverkan
Ja

Nej

Kan befintlig miljöstörande verksamhet i
omgivningen ha negativ inverkan på projektet?

Betydande påverkan
Kommentar

Ja

x

Nej

x

EFFEKTER PÅ HÄLSA
STÖRNINGAR, UTSLÄPP, BULLER OCH VIBRATIONER
Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

ökade utsläpp av hälsofarliga ämnen

x

Nej

Betydande påverkan
Kommentar

Ja

Nej

Eftersom området kommer förtätas
kommer biltrafiken inom området
öka. Bedömning är att detta kommer
påverka miljön men inte i någon
betydande utsträckning.

x

För att säkerställa att gränsvärdet
för bullernivån inte överskrids bör en
bullerutredning göras under
detaljplanearbetet.

x

en ökning av ljudnivåer och buller som överskrider
rekommenderade gränsvärden

x

ökade vibrationer

x

x

ändrade ljusförhållanden (exempelvis bländning)

x

x

SÄKERHET OCH TRYGGHET
Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

Nej

explosionsrisk

x

risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga
ämnen vid händelse av olycka

x

7

Betydande påverkan
Kommentar

Ja

Nej

x
Det går ingen transportled för farligt
gods inom området. Det finns ingen
miljöfarlig verksamhet inom
området.

x
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påverkan på den sociala miljön (trygghet, säkerhet,
tillgänglighet för alla)

x

I samband exploatering av området
förväntas tryggheten öka. Det är
viktigt att beakta trygghetsfrågor i
samband med att programmet och
detaljplanerna tas fram, exempelvis
genom att planera för ett säkert och
hållbart vägnät.

x

risk för att människor utsätts för joniserande
strålning (radon)

x

Området ingår inte i något
högriskområde för radon.

x

förändrade risker i samband med transport av
farligt gods

x

Det går ingen transportled för farligt
gods genom området.

x

EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER
MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

avsevärd förändring av mark eller
vattenanvändning i området

Betydande påverkan

Nej

Kommentar

Ja

x

Eftersom att området kommer
ianspråktas av bebyggelse kommer
markanvändningen påverkas men
inte inneha någon betydande
påverkan.

Nej

x

NATURRESURSER
Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

Nej

avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar
naturresurs

Betydande påverkan
Kommentar

Ja

X

Nej

x

TRANSPORTER/KOMMUNIKATIONER
Påverkan
Ja

Betydande påverkan

Nej

Kommentar

Ja

Nej

Kan ett genomförande av planen ge upphov till
betydande fordonstrafik?

x

Utbyggnad av vägnätet förväntas
ske för att förhindra detta.

x

Finns förutsättningar för ett hållbart resande (gångcykel- och kollektivtrafik)?

x

Under programmet är det viktigt att
utreda förutsättningarna för gång-,
cykel- och kollektivtrafiken.

x

REKREATION, RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Påverkan
Kan planens genomförande medföra:

Ja

Nej

försämrad kvalitet eller kvantitet på någon
rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled,
rekreationsanläggning etc.)

x
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Betydande påverkan
Kommentar

Ja

Nej

x
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KULTURMINNESVÅRD
Påverkan

Kan planens genomförande medföra:

Ja

Betydande påverkan

Nej

Kommentar

negativ påverkan på område med fornlämningar

x

Då det finns fornlämningar inom
området är det viktigt att ta hänsyn
till dessa i samband med att både
programmet och detaljplanerna tas
fram. I detaljplanen kan dessa
fornlämningar skyddas. Redan i
förstudien har en utredning tagits
fram.

x

negativ påverkan på kulturhistorisk värdefull miljö?

x

Det har gjorts en kulturinventering
på några av de befintliga
byggnaderna inom planområdet. Det
blir viktigt att belysa denna fråga
under
planprogrammet/detaljplaneprocess
en. Eventuellt kommer ytterligare
utredningar behövas i samband med
att detaljplanerna tas fram. Det finns
bra förutsättningar för att skydda
dessa byggnader i det kommande
planarbetet.

x

9
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§ XX

KS/2019:70 - 004

Ändring av gallringsordning avseende parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH)
Gällande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antagen den 18 januari 2010 anger
att ansökningshandlingar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska bevaras.
Ny lagstiftning (GDPR) föreskriver att känsliga personuppgifter ska hanteras varsamt och inte
längre än det behövs för ändamålet. Föreslagen ändring i dokumenthanteringsplan påverkar
inte kommunens handläggning av parkeringstillstånden.
Ansökan om parkeringstillstånd innefattar bland annat ansökningshandling med beskrivning
av hälsotillstånd, foto, läkarintyg med mera. Uppgifter som enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR) är så kallade känsliga personuppgifter och bör hanteras ytterst varsamt och inte
bevaras längre än det behövs för ändamålet.
Nytt aktuellt läkarintyg, ny ansökan samt nytt foto och underskrift ska alltid bifogas vid ny
ansökan. Möjligheten för gatuenheten att fatta beslut om parkeringstillstånd påverkas inte av
att äldre läkarintyg eller ansökningshandlingar är gallrade. Denna föreslagna ändring i
dokumenthanteringsplanen påverkar därför varken den sökandens möjlighet att söka
tillstånd på nytt eller gatuenhetens handläggningsrutiner.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra gallringsordningen i gällande dokumenthanteringsplan
för följande handlingar och på följande vis:
a. Ansökningshandlingar för parkeringstillstånd gallras två år efter utgånget tillstånd.
b. Delegationsbeslut avseende parkeringstillstånd gallras två år efter utgånget tillstånd.
c. Överklaganden avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade gallras ett år efter
att beslutet vunnit laga kraft.
d. Ofullständiga ansökningshandlingar avseende parkeringstillstånd gallras ett år efter
ankomstdatum.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Handläggare PRH
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ändring av gallringsordning avseende parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH)
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra gallringsordningen i gällande
dokumenthanteringsplan för följande handlingar och på följande vis:
a. Ansökningshandlingar för parkeringstillstånd gallras två år efter utgånget
tillstånd.
b. Delegationsbeslut avseende parkeringstillstånd gallras två år efter
utgånget tillstånd.
c. Överklaganden avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade gallras
ett år efter att beslutet vunnit laga kraft.
d. Ofullständiga ansökningshandlingar avseende parkeringstillstånd gallras
ett år efter ankomstdatum.

Sammanfattning
Gällande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antagen 2010-01-18 anger att
ansökningshandlingar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska bevaras. Ny
lagstiftning (GDPR) föreskriver att känsliga personuppgifter ska hanteras varsamt och inte
längre än det behövs för ändamålet. Föreslagen ändring i dokumenthanteringsplan
påverkar inte kommunens handläggning av parkeringstillstånden.

Ärendet
Gällande dokumenthanteringsplan, antagen av kommunstyrelsen 2010-01-18 föreskriver
en gallringsordning enligt nedan:

* Msb-arkiv ** BoM-arkiv *** Bokhylla i korridoren D=Diarieföring
S=Systematisk förvaring E=Elektroniskt V=Vid inaktualitet
# svenskt papper
Handlingar
Re Sorte Förvaring Gallring
g
ring
Ansökan om
D
Alfab Aktskåp** Bevaras
parkeringstillstånd
etisk , E
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Delegationsbeslut;
S
parkeringstillstånd, kopior
Överklagan;
S
parkeringstillstånd, kopior

Krono Pärm #
logisk
Krono Pärm
logisk

2 år
2 år

Ansökan om parkeringstillstånd innefattar bland annat ansökningshandling med
beskrivning av hälsotillstånd, foto, läkarintyg mm. Uppgifter som enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR) är så kallade känsliga personuppgifter och bör hanteras
ytterst varsamt och inte längre än det behövs för ändamålet.
Enligt SKL:s rekommendationer “Bevara eller gallra. Nr 7: Teknisk verksamhet, mark,
fastigheter och bostadsförsörjning” kan parkeringstillstånd gallras ett år efter att
tillståndet gått ut, se nedan:

Vid kontakter med andra kommunen framkommer att deras beslutade gallringsfrister
varierar mellan 1 till 5 år. De flesta kommuner gallrar dessa handlingar vid något tillfälle.
Södertälje kommun anger i sina hanteringsanvisningar att samtliga handlingar i
PRH-ärenden ska gallras två år efter att tillståndet löpt ut.
En ändring av nuvarande dokumenthanteringsplan behövs för att minimera behandlingen
av känsliga personuppgifter.
Gatuenhetens förslag till ny gallringsordning:
Handlingstyp

Gallringsfrist (efter beslut i KS,
2019-XX-XX)

Anmälningshandlingar avseende
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2 år efter utgånget tillstånd

Delegationsbeslut avseende

2 år efter utgånget tillstånd
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parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Överklaganden av beslut om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

1 år efter att att beslutet vunnit laga
kraft

Ofullständiga ansökningshandlingar

1 år efter ankomstdatum

Nytt aktuellt läkarintyg, ny ansökan samt nytt foto och underskrift ska alltid bifogas vid ny
ansökan, så möjligheten för gatuenheten att fatta beslut om parkeringstillstånd påverkas
inte av att äldre läkarintyg eller ansökningshandlingar är gallrade. Denna föreslagna
ändring i dokumenthanteringsplanen påverkar därför varken den sökandens möjlighet att
söka tillstånd på nytt eller gatuenhetens handläggningsrutiner.
Uppdatering/omarbetning av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen är
planerad, men tidsplan saknas i nuläget och arbetet kommer troligtvis ta tid då samtliga
verksamheter som lyder under kommunstyrelsen omfattas. Det föreslås att de föreslagna
ändringarna ersätter den gällande gallringsordningen för dessa handlingar och
kommunstyrelsens beslut biläggs dokumenthanteringsplan antagen 2010-01-18.

Finansiering
Innefattas av verksamhetens normala budget.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatuchef
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§ XX

KS/2019:1 - 000

Revidering av firmatecknare för Salems kommun
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna jämfört
med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras. Ändringen
återfinns i punkt 5.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 februari 2019.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson eller
ekonom Lena Levin.
2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson, i förening med ekonom Asad Khan.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.
4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson,
ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom Sonja Moré,
ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i förening eller en av
dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria Alkhouri,
Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Thory Mollberg, verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef Eva
Christensson, verksamhetschef Åsa Bergström, enhetschef Emma Nordvall att två i
förening eller en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent Anita
Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel Fall,
administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Birgitta Nilsson eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.
9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.
10. Kommunstyrelsen bemyndigar Annika Rådbjer, Mia Kotala och Maria Halef två i
förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för
lönekörning.
11. Kommunstyrelsen bemyndigar Annika Rådbjer, Maria Halef och Mia Kotala som
behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på
Skatteverkets hemsida.
12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Firmatecknare för Salems kommun
<BeslutsText>

Förslag till beslut

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

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson, i förening med ekonom Asad Khan.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.
4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i förening
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak,
Ria Alkhouri, Ada Muñoz, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M
9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Thory Mollberg, verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef Eva
Christensson, verksamhetschef Åsa Bergström, enhetschef Emma Nordvall att två i
förening eller en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent
Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel
Fall, administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats
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7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Birgitta Nilsson eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.
9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.
10. Kommunstyrelsen bemyndigar Annika Rådbjer, Mia Kotala och Maria Halef två i
förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för
lönekörning.
11. Kommunstyrelsen bemyndigar Annika Rådbjer, Maria Halef och Mia Kotala som
behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på
Skatteverkets hemsida.
12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna
jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras.
Ändringen återfinns i punkt 5.
</BeslutsText>
Mats Bergström
Kommundirektör

Delges
Ekonomi
Lön
Socialnämnden

Linnea Edström
Kommunsekreterare

