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§ XX KS/2019:45 - 000 

Svara på remiss - Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

Finansdepartementet har skickat ut en remiss avseende förändringar i kostnadsutjämningen. 
Remissvar önskas senast den 17 maj till Finansdepartementet. 

Kommunstyrelsens grundläggande uppfattning är att utredningen svarat upp mot det direktiv 
som funnits och att utredningens slutsatser och förslag, i huvudsak förefaller vara väl avvägda 
och väl motiverade. Modellerna har uppdaterats och indexering införs i flertalet delmodeller 
vilket är positivt. 

Även om det är bra att indexera, så sker hela indexeringen på en gång i modellen, vilket får 
till följd att kommunen drabbas av flera års indexering på en gång. Detta kan skapa problem i 
kommunen när utfallet av indexeringen blir negativt. Att indexeringen sköts systematiskt 
kommer att bli viktigt framöver för att skapa legitimitet.  

Kommunstyrelsen har synpunkter på att tillräcklig hänsyn inte tas till de ökade kostnaderna 
för kommuner som växer. Kriterierna för detta är att befolkningstillväxten ska vara minst 1,2 
procent i snitt de senaste fyra åren och minst 1,2 procent senaste året. Vår bedömning är att 
utredningen inte fångar upp de strukturkostnader kommunerna har innan 
befolkningsökningen kommer, och vår uppfattning är att det behövs större hänsyn till de 
växande kommunerna i kostnadsutjämningssystmet. 

Kommunen har därutöver synpunkter på förändringen i lönemodellen, där det inte i lika stor 
utsträckning tas hänsyn till de ökade lönekostnader som finns i storstadsområden där 
konkurrensen om personalen är större, vilket innebär allt högre lönenivåer. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 18 april 2019. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2019 som

sitt svar på remissen “Kostnadsutjämningsutredningens betänkande, SOU 2018:74,
Lite mer lika”.

2. Kommunstyrelsen uttalar följande:

“Kommunstyrelseförvaltningen har på ett utmärkt sätt beskrivit effekterna för
Salems del väl i bilagda tjänsteskrivelse vilken kommunstyrelsen ställer sig bakom.
Där framgår bl a att utredningsförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till kommuner som
växer, heller inte till de ökade lönekostnader som finns i Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen är sedan länge största nettobetalare till 
skatteutjämningssystemet, på regionsidan (f d landstinget) är särställningen 
anmärkningsvärd då Region Stockholm är enda bidragsgivare. 

Utredningens förslag innebär förändringar som ska gynna glesbygd på bekostnad av 
bl a kommuner och region i Stockholms län. Detta är inte rimligt i en situation då 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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dessa får känna på påfrestningar av stark befolkningstillväxt i form av infrastruktur, 
vård, kollektivtrafik men också ökade behov av skolor och förskolor samt individ- och 
familjeomsorg. 

Salems kommun anser därför att staten bör ta över kostnadsansvaret för 
kostnadsutjämningen.” 

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

 

 
 Remissvar på Kostnadsutjämningsutredningens betänkande, 

SOU 2018:74, Lite mer lika  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2019-04-18 som sitt svar på 
remissen “Kostnadsutjämningsutredningens betänkande, SOU 2018:74, Lite mer lika”.  

Sammanfattning av ärendet 

Finansdepartementet har skickat ut en remiss avseende förändringar i 
kostnadsutjämningen. Remissvar önskas senast den 17 maj till Finansdepartementet.  

Kommunstyrelsens grundläggande uppfattning är att utredningen svarat upp mot det 
direktiv som funnits och att utredningens slutsatser och förslag, i huvudsak förefaller vara 
väl avvägda och väl motiverade. Modellerna har uppdaterats och indexering införs i 
flertalet delmodeller vilket är positivt.  

Även om det är bra att indexera, så sker hela indexeringen på en gång i modellen, vilket 
får till följd att kommunen drabbas av flera års indexering på en gång. Detta kan skapa 
problem i kommunen när utfallet av indexeringen blir negativt. Att indexeringen sköts 
systematiskt kommer att bli viktigt framöver för att skapa legitimitet.  

Kommunstyrelsen har synpunkter på att tillräcklig hänsyn inte tas till de ökade 
kostnaderna för kommuner som växer. Kriterierna för detta är att befolkningstillväxten 
ska vara minst 1,2 procent i snitt de senaste fyra åren och minst 1,2 procent senaste året. 
Vår bedömning är att utredningen inte fångar upp de strukturkostnader kommunerna har 
innan befolkningsökningen kommer, och vår uppfattning är att det behövs större hänsyn 
till de växande kommunerna i kostnadsutjämningssystmet.  

Kommunen har därutöver synpunkter på förändringen i lönemodellen, där det inte i lika 
stor utsträckning tas hänsyn till de ökade lönekostnader som finns i storstadsområden där 
konkurrensen om personalen är större, vilket innebär allt högre lönenivåer.  

 

Ärendet 

Finansdepartementet har som en del i sitt uppdrag att följa upp systemet för 
kostnadsutjämningen och har haft en särskild utredare för att se över och uppdatera 
kostnadsutjämningen. Salems kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget.  
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Avsnitt 6.2 Socioekonomiska förhållanden 

Bedömningen av utredaren är att det bör tas hänsyn till socioekonomiska skillnader i 
delmodellerna för skolväsendet.  

Utredningen har i sina analyser haft svårt att påvisa att kommuner med sämre 
socioekonomiska förutsättningar har högre kostnader. Trots detta föreslås att en 
kompensation för sämre socioekonomiska förutsättningar ska införas. Vi är tveksamma till 
detta. Att låta socioekonomi ingå i kostnadsutjämningen är ett avsteg från principen att 
systemet endast ska beakta påvisbara kostnader. Möjligtvis att modellen kan användas för 
förskoleklass, men inte för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg,  

Grundskolan kompenseras av ett särskilt statsbidrag för socioekonomi, vilket gör att detta 
inte ingår i grundskolans modell. Vår bedömning är att de riktade statsbidragen till största 
delen bör avvecklas och att dessa införlivas i de generella statsbidragen. Detta skulle 
innebära att den socioekonomiska komponenten ska ligga i kostnadsutjämningssystemets 
modell för förskoleklass och grundskola.  

Avsnitt 7.6 Individ- och familjeomsorg 

Förslaget  innebär bland annat en ny variabel som är andel barn och ungdomar i 
åldersgruppen 0-19 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.  Ekonomiskt utsatt hushåll 
definieras som ett hushåll som har låg inkomststandard eller mottar ekonomiskt bistånd.  

Vi är tveksamma till faktorn Andel barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta 
hushåll, där utredaren själv menar att det finns viss möjlighet att påverka utfallet av 
variabeln, då den delvis bygger på de bidrag kommunen beviljar att betala ut och 
storleken på bidragen kan vara större än vad lagstiftningen anger. För att upprätthålla 
principen att utfallet i kostnadsutjämningen ska vara opåverkbart för den enskilda 
kommunen bör variabeln ersättas.  

Generell synpunkt avseende hänsyn till storstadsnära kommuner 

Utredningen bygger på en större hänsyn till de kommuner i landet som har negativ 
befolkningsutveckling och gles bebyggelse. Mindre hänsyn tas till de högre kostnader som 
tillväxtregionerna har för byggande av infrastruktur och bostäder i dessa områden.  

I förslaget för de verksamhetsövergripande kostnaderna kommer utfallet att medföra att 
en omfördelning sker från storstäder och storstadsnära kommuner till förmån för 
landsbygdskommuner och lågpendlingskommuner nära större storstad.  

De effekter som bland annat tillväxten ger på storstäder och storstadsnära kommuner vid 
en befolkningsökning får inte genomslag, men däremot får de kommuner som minskar en 
stor kompensation som inte verkar rimlig utifrån ett behov av att få storstäderna att 
fortsätta växa för att landet som helhet ska kunna öka antalet arbetade timmar.  

I föreslagna modeller där hänsyn ska tas till befolkningsförändringar tas större hänsyn till 
de kommuner där befolkningen minskar än för de kommuner som växer och därmed har 
höga kostnader för infrastruktur. Infrastrukturen kostar innan befolkningsökningen 
kommer och där ser vi inte att modellen tar tillräcklig hänsyn till växande kommuner.  
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Generell synpunkt på lönemodellen som fördelats ut till flera delmodeller 

Förslaget innebär förändringar i lönemodellen, vilket får konsekvenser för de 
storstadskommuner som växer och har behov allt mer arbetskraft. Lönerna i dessa 
kommuner blir högre, då det är mycket bristyrken i den kommunala sektorn. Detta 
behöver få en större tyngdpunkt i lönemodellen.  
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Till statsrådet Ardalan Shekarabi 

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillkalla en särskild 
utredare (dir 2016:91) med uppgift att göra en översyn av systemet 
för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen 
har antagit namnet Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12). 
Som särskild utredare förordnades fr.o.m. 7 november 2016 lands-
hövdingen Håkan Sörman. 

Den 17 maj 2018 beslutade regeringen att uppdraget i sin helhet 
skulle slutredovisas senast den 1 oktober 2018 (dir. 2018:43). 

En referensgrupp med representanter från riksdagens partier har 
knutits till utredningen. Till denna referensgrupp förordnades fr.o.m. 
1 april 2017 riksdagsledamoten David Lång (SD) och fr.o.m. 1 maj 
2017 riksdagsledamoten Olle Felten (SD, t.o.m. 31 mars 2018), kom-
munalrådet Bengt Germundsson (KD), kommunalrådet Carl-
Fredrik Graf (M), riksdagsledamoten Peter Helander (C), politisk 
sekreterare Lena Karlsson (V), riksdagsledamoten Niklas Karlsson 
(S, t.o.m. 30 april 2017), riksdagsledamoten Ingemar Nilsson (S), 
f.d. ledamoten av Europaparlamentet Olle Schmidt (L), kommunal-
rådet Karin Thomasson (MP). 

Som experter förordnades fr.o.m. 1 februari 2017 ämnesrådet 
Michael Blom (t.o.m. 31 mars 2017), departementssekreteraren 
Anders Edin, ämnesrådet Kjell Ellström (t.o.m. 31 mars 2018), kansli-
rådet Maria Eriksson, ekonomen Anders Folkesson, statistikern Nina 
Grönborg, rättssakkunnig Victor Hensjö (t.o.m. 30 april 2017), 
utredaren Carl Holmberg, ämnesrådet Sverker Lindblad (t.o.m. 
6 mars 2017), kanslirådet Hugo Lindgren, ämnesrådet Tom Nilstierna, 
statistikern Mats Rönnbacka, departementssekreteraren Lisa Ståhlberg 
och chefsekonomen Annika Wallenskog. 

Som experter har senare förordnats kanslirådet Andreas Giaever 
(fr.o.m. 7 mars 2017), departementssekreteraren Karl Kjäll (fr.o.m. 



1 oktober 2017) och rättssakkunnig Sofie Strandberg (fr.o.m. 1 juni 
2017 t.o.m. 30 juni 2018). 

Till huvudsekreterare i utredningen förordnades seniore rådgivaren 
Tore Melin (fr.o.m. 16 januari 2016 t.o.m. 31 december 2017). 
Som sekreterare förordnades fr.o.m. 1 februari 2017 kanslichefen 
Anders Norrlid (t.o.m. 31 december 2017). Som sekreterare för-
ordnades fr.o.m. 20 mars 2017 enhetschefen Jyry Hokkanen 
(t.o.m. 31 maj 2017). 

Till huvudsekreterare förordnades fr.o.m. 1 januari 2018 kansli-
chefen Anders Norrlid. 

Utredaren Carl Holmberg har fr.o.m. 1 september 2017 
t.o.m. 7 september 2018 biträtt sekretariatet. 

Vid olika tidpunkter under utredningens gång har konsulterna 
Emelie Värja och Henrik Berggren bistått sekretariatet. 

Utredningen får härmed överlämna sitt slutbetänkande, Lite mer 
lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting (SOU 2018:74). Utredarens uppdrag är härmed slutfört. 

Stockholm i oktober 2018 

Håkan Sörman  

 /Anders Norrlid 
   Jyry Hokkanen 
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjäm-
ning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och reg-
leringsbidrag/-avgift. Jag har haft regeringens uppdrag att utreda och 
uppdatera kostnadsutjämningen. I direktiven anges att översynen 
ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp 
större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt 
föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller 
eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att analysera 
möjligheterna att förenkla utjämningen. 

Förändringarna föreslås genomföras år 2020, vilket ställer krav på 
en snabb beredning i regeringskansliet. 

Utgångspunkter 

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla 
invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållan-
den.1 Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå 
eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom 
kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skill-
nad mot inkomstutjämningen. 

I huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader i befolkningens 
sammansättning och bebyggelsestruktur. Strukturellt betingade kost-
nadsskillnader förutsätts kunna härledas med utgångspunkt i netto-
kostnader för olika verksamheter som redovisas i räkenskapssam-
mandragen för kommuner och landsting. Att strikt kunna avskilja 
                                                                                                                                                               
1 I betänkandet används ”landsting” för såväl de som benämns landsting som de som benämns 
region. 
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kostnader för ambitionsnivå respektive effektivitet från strukturella 
kostnadsskillnader låter sig inte göras i brist på sådan uppdelning i 
statistiken. Jag har därför valt att i vissa fall föreslå utjämning trots att 
kostnadsskillnader inte kan påvisas i räkenskaperna. 

En vanlig missuppfattning är att utjämningssystemet ger kom-
muner och landsting kompensation för de kostnader man faktiskt 
valt att ha, till exempel om man har många mindre skolenheter, en 
omfattande politisk organisation eller hög andel inhyrd personal. Så 
är inte fallet. Utjämning sker för de kostnader man förväntas ha givet 
befolkningens sammansättning, gleshet och produktionsförutsätt-
ningar. Kostnadsutjämningen är i allt väsentligt opåverkbar. 

Jag har utgått från att kostnadsutjämning precis som i dag ska ske 
för obligatoriska verksamheter med tyngdpunkt på vård, skola och 
omsorg i kommunerna, hälso- och sjukvård i landstingen och kollek-
tivtrafik för både kommuner och landsting. 

Utredningen har genomfört en enkät till samtliga kommun-
styrelseordförande och landstingsstyrelseordförande. Resultatet kan 
sägas innebära att det finns en betydande legitimitet för systemet i 
sin helhet. Den kritik som riktas mot systemet avser främst enskilda 
delmodeller som löner, individ- och familjeomsorg och kollektiv-
trafik. 

Förenkling 

Mitt uppdrag har också i likhet med föregående utredningars gällt 
möjligheten att förenkla systemet. Jag har endast i mindre grad 
kunnat föreslå detta. Den tydligaste förenklingen är förslaget att det 
antal befolkningsgrupper som finns i den så kallade kostnads-
matrisen för hälso- och sjukvård minskas från 852 stycken till 22. 

Det finns en ganska spridd uppfattning att systemet är synner-
ligen svårt att förstå. Jag tycker det är överdrivet. Det är många 
variabler som ingår i systemet, en bit över hundra. Vissa beräkningar 
är avancerade. Men det innebär inte i sig att systemet är så pass 
komplext att det är obegripligt. I varje fall har utredningen vinnlagt 
sig om att beskriva systemet och bakgrunden till de förändringar 
som föreslås så väl som möjligt. Därmed bidrar betänkandet för-
hoppningsvis till en viss förenkling och framför allt ökad förståelse. 
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Aktualitet 

En viktig synpunkt som förts fram från både kommuner och landsting 
gäller systemets aktualitet. Samhällsförändringar sker ofta snabbt, till 
exempel den plötsliga uppgången i flyktingmottagande hösten 2015. 
Strukturella förändringar får genomslag i utjämningen först efter två 
år, vilket innebär att om mina förslag genomförs 2020 kommer de att 
vila på 2018 års data. Vidare har en rad kostnadsposter inte uppdate-
rats alls sedan den förra utredningen. Exempel finns på merkostnads-
beräkningar som daterar sig till nittiotalet. 

Att kostnadsutjämningen präglas av en viss eftersläpning är ofrån-
komligt. Alternativet till utfallssiffror, som med nödvändighet blir 
tillgängliga med viss eftersläpning, är prognoser. Jag föreslår dock en 
rad uppdateringar av merkostnadsberäkningar inom olika delmo-
deller. Dessa medför i sig betydande skillnader mot dagens utjäm-
ning. Uppdateringar är en av de viktigaste förklaringarna till de sam-
manlagda effekterna av förslagen. Jag föreslår vidare en högre grad 
av indexering än i nuvarande system i syfte att bibehålla systemets 
aktualitet under en längre tid. 

Socioekonomi inklusive flyktingmottagande 

Utgångspunkten för kostnadsutjämning är alltså att man kan iden-
tifiera de kostnadsskillnader mellan kommunerna respektive lands-
tingen som speglar olika strukturella förhållanden. Eftersom analysen 
görs på aggregerad nivå (mellan kommuner eller mellan landsting) 
syns inte alltid omfördelningar som sker inom kommuner och 
landsting vilket medför att kostnadsskillnader inte alltid kan utläsas 
ur statistiken. Faktum är att kommuner med en svag socioekonomi 
ofta har lägre kostnader för skolan än andra. Detta har inneburit att 
någon socioekonomisk kompensation i dag inte förekommer på 
områden som förskola, fritidshem samt grundskola.  

Här vill jag peka på att det redan i dag förekommer utjämning utan 
att kostnadsskillnader kan spåras i räkenskapssammandraget. Detta 
gäller exempelvis äldreomsorgsmodellens språkkompensation.  

Jag menar att utjämningen inom skolväsendet precis som i äldre-
omsorgen bör ta hänsyn till skillnader i behov utöver det som går att 
avläsa i form av strikta skillnader i kostnader. Det bör rimligen finnas 
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fördyrande omständigheter när det gäller att bedriva förskole- och 
grundskoleverksamhet i kommuner med svagare socioekonomi.  

Jag föreslår därför att utjämning på socioekonomisk grund ska in-
föras inom förskolan. Kompensationen baseras på barnens hemför-
hållanden. 

Beträffande grundskolan har riksdagen – efter förslag utgående 
från Skolkommissionens (U 2015:35) betänkande – fattat beslut om 
ett riktat statsbidrag baserat på ett socioekonomiskt index. För att 
undvika dubbelkompensation föreslår jag ingen ytterligare socio-
ekonomisk utjämning för grundskolan. Däremot redovisas hur det 
riktade statsbidraget kan ersättas av en kombination av generellt 
statsbidrag och en socioekonomisk kompensation i kostnadsutjäm-
ningen. 

Vidare föreslår jag en justering av programvalsfaktorn för gym-
nasieskolan vilket ger en något tydligare socioekonomisk profil i 
modellen. 

En helt ny delmodell införs avseende kommunal vuxenutbildning 
inklusive Svenska för invandrare (SFI). Den speglar skillnader i socio-
ekonomi och inte minst flyktingmottagande mellan kommunerna. 

Delmodellen för individ- och familjeomsorg är en av de mest kriti-
serade. Den anses ge kommunerna negativa incitament i ansträng-
ningarna med att stötta människor med försörjningsstöd att komma 
över i egen försörjning. Därför föreslår jag en förändring i variab-
lerna som ligger till grund för utjämning inom detta område. För-
ändringen innebär att utjämningen präglas mer av levnadsvillkor än 
av den kommunala verksamhetens utformning. 

I kostnadsmatrisen för hälso- och sjukvård tas nuvarande variabel 
för andel av befolkningen som bor i småhus bort, eftersom den speg-
lar bebyggelsestruktur snarare än vårdbehov. Dessutom införs kom-
pensation för skillnader i utbildningsnivå som anses vara en viktig 
socioekonomisk bestämningsfaktor för befolkningens hälsa. 

Gles bebyggelse 

Jag föreslår en rad uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid 
gles bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärm-
ning, räddningstjänst, byggkostnader samt gator och vägar i mindre 
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glesbygdskommuner. Nuvarande merkostnader är i allmänhet beräk-
nade i 2010 års prisnivå och är därmed kraftigt urholkade. Vidare 
föreslår jag att en helt ny glesbygdsfaktor förs in i utjämningen för 
förskolan samt en ökning av kompensationen för hemtjänst i gles-
bygd. 

I landstingens delmodell för hälso- och sjukvård har modeller-
ingen av glesbygdsförhållanden uppdaterats med befolkningen 2016, 
kostnadsersättningen räknats upp och kompensationen för ambulans-
transporter i glesbygd ökats. 

I utjämningen för merkostnader för verksamhet i områden med 
gles bebyggelse görs sedan nittiotalet simulerade utplaceringar av 
fiktiva enheter inom till exempel skola, hemtjänst och primärvård. 
Detta sker med hjälp av modellen Struktur som förvaltas av Till-
växtverket. Jag anser att principerna bakom Struktur är ett bra sätt 
att beräkna merkostnader för verksamhet i glesbygd, men har 
noterat att modellen behöver utvecklas och aktualiseras. Tillväxtver-
ket saknar i dag en fast finansiering för att hålla systemet igång 
mellan utredningarna. Kommunutredningen (Fi 2017:02) föreslås få 
i uppdrag att överväga vilken myndighet som bör ha det fortsatta 
förvaltningsuppdraget för Struktur samt hur verksamheten ska kun-
na upprätthållas och finansieras på en tillfredsställande nivå. 

Växande och minskande befolkning 

Jag föreslår att merkostnadsersättningen för minskande befolkning 
i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för mins-
kande antal barn 1–5 år i förskolan införs. I dag kompenseras enbart 
för växande antal barn. En uppräkning av kompensationsnivån för 
förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resur-
serna både i kommuner med ökande och kommuner med minskande 
antal barn. 

Jag föreslår vidare att en merkostnadsersättning för växande eller 
minskande befolkning i länet införs för landstingen. 
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Löner 

Jag föreslår att lön även fortsättningsvis ska ingå som utjämnings-
grund. Delmodellen för löner är en av de mest kritiserade men efter-
som lönekostnaderna otvetydigt påverkar produktionskostnaderna 
och är starkt kopplade till strukturella skillnader anser jag att det är 
motiverat. Vissa justeringar föreslås dock, som att lönekompen-
sationen redovisas i respektive verksamhetsmodell istället för i sepa-
rata lönemodeller. För landstingens del föreslås vidare att lönekost-
nadsberäkningarna ska inkludera merkostnader för bemanning i 
glesbygd. Utredningen har kunnat konstatera att kostnaderna för 
hyrpersonal samvarierar i hög grad med en glesbygdsfaktor. Kom-
pensationen baseras på grad av glesbygd, och påverkas därför inte av 
det enskilda landstingets användning av hyrpersonal. 

Avslutande kommentarer 

Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring. 
Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för kom-
munerna och landstingen.  

Den profil som det hittillsvarande systemet har innebär att kost-
nadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt 
stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommu-
ner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. 
Profilen i landstingsutjämningen är likartad, även om skillnaderna är 
mindre och mönstret mindre tydligt framför allt beträffande gles 
bebyggelse. Förslagen i denna utredning förstärker nuvarande profil, 
till och med ganska kraftigt. 

Därtill kan konstateras att de kommuner som tagit emot relativt 
sett flest flyktingar och nyanlända får ett högre utfall med utred-
ningens förslag. 

Förslaget medför också för kommunerna i storstadslänen lite olika 
resultat. Sammantaget blir kommunerna i såväl Stockholms som 
Skåne län även med förslaget nettobidragstagare, om än i minskad 
omfattning. Kommunerna i Västra Götaland är sammantaget i dag 
nettobetalare i systemet och förblir så i något ökad utsträckning. 

För landstingens del kan man förenklat säga att ”skogslänen” och 
Gotland får ett förbättrat utfall. Några av dem är dock fortfarande 
nettobetalare i systemet. Stora positiva effekter av förslaget gäller

16 
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exempelvis Region Norrbotten, Region Gävleborg, Landstinget 
Dalarna och Region Värmland. Allra mest stärks Region Jämtland 
Härjedalen och Region Gotland. Stockholms läns landsting får 
störst negativ förändring och går från att vara nettobidragstagare 
till att bli nettobetalare. 

Min bedömning är att förslaget följer de principer som gäller för 
kostnadsutjämningen. De förändringar av avgifter och bidrag som 
här föreslås förklaras till betydande del av uppdateringar av siffer-
materialet. Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i ut-
jämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse. 

Kostnadsutjämningen är, som framhållits ovan, helt finansierad 
inom kommunsektorn och staten har ingen del av finansieringen (till 
skillnad mot inkomstutjämningen som till största delen finansieras 
av staten). Det solidariska ansvaret för kostnadsutjämningen kan ses 
som ett sätt att markera den kommunala självstyrelsen. I debatten 
hävdas ofta att ”allt färre får betala för allt fler”. I dagsläget är 122 
kommuner nettobetalare i kostnadsutjämningen. Med förslaget blir 
det färre – 102 stycken. Med landstingen är det tvärtom så att antalet 
nettobetalare ökar från åtta idag till tio i förslaget. Sammantaget 
bedömer jag att förslaget inte innebär någon drastisk förändring i 
detta avseende. 

Den förstärkning av utjämningens fördelningsprofil som här 
redovisas kan leda till synpunkter på systemets legitimitet. I det sam-
manhanget inställer sig också frågan om vilka uppgifter som kost-
nadsutjämningen ska klara av. Det har dock inte ingått i mitt upp-
drag att överväga detta. 



  
PROTOKOLLSUTDRAG 

2019-05-27 
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2019:163

Nyberäkning av budgetprognos Rönninge Centrum 

Projektet Rönninge Centrum tidigare varit föremål för revidering av kostnadsbudget. 
Tekniska utskottet beslutade den 18 november 2015 att tillföra projektet ytterligare 5,1 mnkr 
pga fördyrade VA-arbeten. I anslutning till detta beslutade tekniska utskottet att erinra miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen om “skyldigheten för förvaltningen att, genom att 
utnyttja sina samtliga förvaltningsresurser, säkerställa största möjliga kontroll över 
investeringsprojekten. Detta gäller inte minst den löpande uppföljningen.” 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har den 15 maj 2019 presenterat för kommunens 
tekniska utskott en fördyring av projekt Rönninge Centrum i förhållande till tidigare beslutad 
budget. Fördyringen uppgår till betydande belopp, 13,7 mnkr och väcker frågor om orsaker 
och åtgärder. 

Förvaltningen har i separat tjänsteskrivelse närmare beskrivit projektets status samt de 
kvarvarande projektåtgärder som idag inte inryms inom budget för genomförande. Av 
beskrivningen framgår också att projektstyrningen och budgetkontrollen i detta projekt varit 
otillfredsställande hanterat. 

Den 15 maj 2019 § 63 beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott uppdra till 
kommundirektören och miljö- och samhällsbyggnadschefen att till septembersammanträdet 
lägga fram förslag till kompletteringar av internkontrollplanen för att täcka kraven på 
projektdokumentation, budgetar, arbetsrutiner och överlämning. Utskottet tog även del av 
den ekonomiska rapporten samt föreslår kommunstyrelsen att utöka projektets budget med 
13,7 mnkr.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 63, beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 20 maj 2019 samt ordförandeförslag daterat den 14 maj 2019.  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna information om åtgärder i 
projektverksamheten.

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet sker genom en 
 omdisponering av 13,7 mnkr från projektet Fågelsången. Medel tas i år 
och återförs Fågelsången i budgetprocessen. 

……………
Ordf. sign. 

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

Kommunstyrelsen 

Nyberäkning av budgetprognos Rönninge centrum 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna information om åtgärder i
projektverksamheten.

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet sker genom en
omdisponering av 13,7 mnkr från projektet Fågelsången.

Ärendet 

Historik 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har för kommunens tekniska utskott 
presenterat en fördyring av projekt Rönninge Centrum i förhållande till tidigare beslutad 
budget. Fördyringen uppgår till betydande belopp, 13,7 mnkr och väcker frågor om 
orsaker och åtgärder. 

Förvaltningen har i separat tjänsteskrivelse närmare beskrivit projektets status samt de 
kvarvarande projektåtgärder som idag inte inryms inom budget för genomförande. Av 
beskrivningen framgår också att projektstyrningen och budgetkontrollen i detta projekt 
varit otillfredsställande hanterat av tidigare ledning 

Detta projekt har redan tidigare varit föremål för revidering av kostnadsbudget. Tekniska 
utskottet beslutade 2015-11-18 att tillföra projektet ytterligare 5,1 mnkr pga fördyrade 
VA-arbeten. I anslutning till detta beslutade tekniska utskottet att erinra MSB om 
“skyldigheten för förvaltningen att, genom att utnyttja sina samtliga förvaltningsresurser, 
säkerställa största möjliga kontroll över investeringsprojekten. Detta gäller inte minst den 
löpande uppföljningen.” 

Vi konstaterar nu att den ekonomiska kontrollen i detta projekt likväl inte har fungerat. 
Orsaken till detta torde stå att finna  i att sedan år 2015 har samtliga ledningspersoner 
inom MSB bytts ut (mer än en gång) och projektledningen för projektet är utbytt. 
Överlämning av information har i dessa växlingar inte skett på ett tillfredsställande sätt 
och projektdokumentation saknas, varpå det i är svårt att utläsa vilken projekt- och 
budgetstyrning tidigare projektledning utövat. Detta är de förklaringar som står att finna 
till att projektet trots tekniska utskottets tidigare erinran ej haft en tillfredsställande 
ekonomisk styrning. 
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Åtgärder 

Den nya ledningen för MSB har redan tidigare identifierat att förvaltningens 
projektstyrning behöver stärkas. Förvaltningen har därför under år 2018 infört en 
projektmodell som används för de nya större investeringsprojekten. I projektmodellen 
finns verktyg i form av mallar och processcheman för hela samhällsbyggnadsprocessen, 
från förstudie, program, detaljplan till utbyggnad av gator, torg, VA och kommunens 
fastigheter. I detta ingår att nyttja Google Drive för förvaring av projektdokumentation. 
Därutöver pågår ett IT projekt syftandes till att ge projektorganisationen och 
ekonomienheten ett bättre systemstöd för ekonomisk kontroll över projekten.  

Sammanfattningsvis har redan genomförts - samt pågår -  aktiviteter för att förbättra 
projektstyrning och dokumentation för förvaltningens nytillkommande projekt. 

Utöver det anser kommundirektören att: 

● rutiner ska finnas för att säkerställa överlämning av projekt och dess information 
när personalomsättning sker.  Överlämnandet ska dokumenteras på lämpligt sätt.

● intern kontroll moment avseende  projektdokumentation bör ingå i 
förvaltningens internkontrollplan då det avser en väsentlig och mer riskfylld del 
av förvaltningens verksamhet. 

Kommundirektör och MSB chef har att arbeta med frågan enligt uppdrag från 
kommunstyrelsens tekniska utskott.  

Finansiering 

Finansiering av projektet sker genom en omdisponering av 13,7 mnkr från projektet 
Fågelsången. Medel tas i år och återförs Fågelsången i budgetprocessen.  
 

 

 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Nyberäkning av budgetprognos Rönninge centrum  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna information om åtgärder i 
projektverksamheten. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet sker genom en 
omdisponering av 13,7 mnkr från projektet Fågelsången.  

 

Ärendet 

Historik 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har för kommunens tekniska utskott 
presenterat en fördyring av projekt Rönninge Centrum i förhållande till tidigare beslutad 
budget. Fördyringen uppgår till betydande belopp, 13,7 mnkr och väcker frågor om 
orsaker och åtgärder. 

Förvaltningen har i separat tjänsteskrivelse närmare beskrivit projektets status samt de 
kvarvarande projektåtgärder som idag inte inryms inom budget för genomförande. Av 
beskrivningen framgår också att projektstyrningen och budgetkontrollen i detta projekt 
varit otillfredsställande hanterat av tidigare ledning 

Detta projekt har redan tidigare varit föremål för revidering av kostnadsbudget. Tekniska 
utskottet beslutade 2015-11-18 att tillföra projektet ytterligare 5,1 mnkr pga fördyrade 
VA-arbeten. I anslutning till detta beslutade tekniska utskottet att erinra MSB om 
“skyldigheten för förvaltningen att, genom att utnyttja sina samtliga förvaltningsresurser, 
säkerställa största möjliga kontroll över investeringsprojekten. Detta gäller inte minst den 
löpande uppföljningen.” 

Vi konstaterar nu att den ekonomiska kontrollen i detta projekt likväl inte har fungerat. 
Orsaken till detta torde stå att finna  i att sedan år 2015 har samtliga ledningspersoner 
inom MSB bytts ut (mer än en gång) och projektledningen för projektet är utbytt. 
Överlämning av information har i dessa växlingar inte skett på ett tillfredsställande sätt 
och projektdokumentation saknas, varpå det i är svårt att utläsa vilken projekt- och 
budgetstyrning tidigare projektledning utövat. Detta är de förklaringar som står att finna 
till att projektet trots tekniska utskottets tidigare erinran ej haft en tillfredsställande 
ekonomisk styrning. 
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Åtgärder 

Den nya ledningen för MSB har redan tidigare identifierat att förvaltningens 
projektstyrning behöver stärkas. Förvaltningen har därför under år 2018 infört en 
projektmodell som används för de nya större investeringsprojekten. I projektmodellen 
finns verktyg i form av mallar och processcheman för hela samhällsbyggnadsprocessen, 
från förstudie, program, detaljplan till utbyggnad av gator, torg, VA och kommunens 
fastigheter. I detta ingår att nyttja Google Drive för förvaring av projektdokumentation. 
Därutöver pågår ett IT projekt syftandes till att ge projektorganisationen och 
ekonomienheten ett bättre systemstöd för ekonomisk kontroll över projekten.  

Sammanfattningsvis har redan genomförts - samt pågår -  aktiviteter för att förbättra 
projektstyrning och dokumentation för förvaltningens nytillkommande projekt. 

Utöver det anser kommundirektören att: 

● rutiner ska finnas för att säkerställa överlämning av projekt och dess information 
när personalomsättning sker.  Överlämnandet ska dokumenteras på lämpligt sätt.

● intern kontroll moment avseende  projektdokumentation bör ingå i 
förvaltningens internkontrollplan då det avser en väsentlig och mer riskfylld del 
av förvaltningens verksamhet. 

Kommundirektör och MSB chef har att arbeta med frågan enligt uppdrag från 
kommunstyrelsens tekniska utskott.  

Finansiering 

Finansiering av projektet sker genom en omdisponering av 13,7 mnkr från projektet 
Fågelsången. Medel tas i år och återförs Fågelsången i budgetprocessen.  
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 63 KS/2019:169 

Nyberäkning av budgetprognos Rönninge Centrum

En nyberäkning av budgetprognos för projekt Rönninge centrum har genomförts. En 

sammanställning av bedömda kostnader som troligtvis inte fanns med i den tidigare 

budgeten har lokaliserats och sammanställts i en rapport.

En hel del budgetunderlag till tidigare budget har ej gått att finna vilket gör det svårt att 

undersöka vad som ingick och varför vissa delar inte ingick i tidigare budget.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samstämmighet med projektledare vill informera 

om projektets nyberäknade budgetprognos.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25 med bilagor samt 

ordförandeförslag daterat 2019-05-08 (protokollsbilaga 1).

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till kommundirektören och MSB-chefen 

att till septembersammanträdet lägga fram förslag till kompletteringar av 

internkontrollplanen för att täcka kraven på projektdokumentation, budgetar, 

arbetsrutiner och överlämning.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av den ekonomiska rapporten.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att utöka 

projektets budget med 13,7 mkr.

______________________

Sändlista
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen



2019-05-08
 

 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 

Ordförandeförslag angående Rönninge Centrum 
 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit projektets utveckling och behov av 

ytterligare investeringsanslag. Bilagt i ärendet finns bl a TU:s ärende från november 2015 då pengar 

tillfördes för att täcka merkostnader som uppkommit, framför allt för VA-arbeten, fram t o m 2015. I 

detta ärende markerade också TU för förvaltningen att det är TU som ska fatta beslut om anslag för 

merkostnader, däremot ska inte förvaltningen driva projekt vidare där man anar att man dragit över 

budgeten. 

 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25 samt bilagorna “Nyberäkning 

projektekonomin Rönninge centrum”, “KSTU beslut 2015-11-18, §101”, “Tjänsteskrivelse 2015-11-05 

om utökade kostnader för utbyggnad och renovering av VA-nätet i Rönninge C” från MSB där det 

framförs att dokumentationen inom MSB varit bristfällig. 

Utgångspunkter för förtroendevalda beträffande projektadministration 

En av de förtroendevaldas främsta roller är att ta ansvar för fattade beslut. Men de förtroendevalda 

ska kunna utgå från att förvaltningen sköter dokumentationen i investeringsobjekten, att 

förvaltningen håller ordning på budget och har kännedom om vad som är budgeterat och vad som 

inte ingår. Politikerna ska också kunna förlita sig på att förvaltningen säger ifrån om en föreslagen 

satsning inte är finansierad. Om ingenting sägs litar politikerna på att finansiering finns.  

 

När projekt, beroende på personalförändringar, ska tas över av annan projektledare måste de 

förtroendevalda kunna vara säkra på att s k överlämning sker då information om fakta, budgetar, 

planer, underlag m m överförs från en tjänsteman till en annan. 

 

Det är naturligtvis en chefsuppgift att ta ansvar för att dessa moment fungerar. Även om politikerna 

har det yttersta ansvaret för att verksamheten fungerar vore det orimligt om ett antal 

förtroendevalda skulle be att bokstavligen få kontrollera innehållet i en mängd projektpärmar. 

 

I fallet Rönninge centrum kan det konstateras att dokumentationen har brustit och att 

överlämningar uppenbarligen inte skett. Personalbytena 2015-16 är den viktigaste orsaken. Nu gäller 

det att lära sig av misstagen. Det står klart att det måste till bättre kontrollinstrument om MSB ska 

kunna ta sitt ansvar och TU i sin tur kunna axla det politiska ansvaret.  



2019-05-08
 

Förslag till beslut: 

1. KSTU uppdrar till kommundirektören och MSB-chefen att till septembersammanträdet lägga 

fram förslag till kompletteringar av internkontrollplanen samt rutinbeskrivningar för att 

täcka kraven på projektdokumentation, budgetar och överlämning som beskrivs ovan. 

2. KSTU har tagit del av den ekonomiska rapporten. 

3. KSTU beslutar föreslå kommunstyrelsen att utöka projektets budget med 13,7 mkr. 

 

 

 

 

 

Lennart Kalderén 

 

 

 

Bilaga 

 

KSTU-beslut från november 2015 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatu- och trafikingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Nyberäkning av budgetprognos Rönninge centrum

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av den ekonomiska rapporten.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att utöka 

projektets budget med 13,7 mkr.

Sammanfattning av ärendet
Projektet vill undvika stora oannonserade budgetöverdrag i efterhand, därför har en 
nyberäkning av budgetprognos för projekt Rönninge centrum genomförts.

Bedömda kostnader och även poster som inte gått att hitta i tidigare underlag har 
sammanställts i en rapport (se bilaga 1). En del tidigare budgetunderlag saknas vilket gör 
det svårt att undersöka vad som ingått och varför vissa delar inte ingick i tidigare 
budget./Beslut

Finansiering
Budgeten för projekt 8002 föreslås utökas med 13,7 mkr.

Christina Lood Per-Johan Hurtig
 Förvaltningschef MSB Gatuchef

Bilagor
1. N

yberäkning av projektekonomin Rönninge centrum
2. B

eslut KSTU 2015-11-18, § 101
3. T

jänsteskrivelse 2015-11-05 om ökade kostnader för VA i Rönninge centrum
4. E

xploateringsbudget, ramar 2017-2019
5. P

rogramhandling Rönninge torg, 2017-12-20
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 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nyberäkning projektekonomin Rönninge centrum 
upprättad av Clas Asker 

  
 

 
 
 

1 Bakgrund 
Detaljplanen för Rönninge centrum vann laga kraft 2014-11-13.  
 
I planunderlaget finns väl beskrivet hur kvartersmark skall exploateras och utformas i tex 
kvalitetsprogram medan det är sparsamt med omfattning av kommunens åtaganden. Primärt 
beskrivs hur norra delen med rondell, busstorg och handelsparkeringar skall anläggas. Torget 
beskrivs med ett par meningar och hela södra och västra delen av planområdet nämns inte. 
Salems kommuns gatu- och VA-enhet påbörjade under 2014 att planera genomförandet av 
kommunens arbeten genom att etappindela projektet för samordning med SMÅA som är den 
största privata exploatör för området.  
 
Ambitionen från början var att färdigställa Rönninge Centrum runt 2016/2017 dock har projektet 
försenats kraftigt på grund av utdragna fastighetsförrättningar, överklaganden av förrättning av 
gemensamhetsanläggning vilket har lett till att projektet idag planeras att färdigställas 2020 i sin 
helhet. Denna förlängning innebär ökade kostnader för Salems kommun då ingen indexreglering 
för ursprungskalkyl har genomförts samt ökar kostnaderna för projektstyrningen.  
 
Nuvarande projektledning tillträdde hösten 2017 och flertalet av etapperna för Rönninge centrum 
var redan färdigställda eller var i slutskedet. Överlämningen från gammal projektledning har varit 
knapphändig och det har inte varit möjligt för nuvarande projektledning att hitta 
projektdokumentation. Likaså finns brister i ekonomistyrningen och det saknas budgetar för 
respektive etapp. Den detaljerade genomgång av budget som nu har gjorts visar att 86 % av budget 
är upparbetad i utförande av etapp 0, 1, 2, 4, 7 och Rönninge Station, se tabell nedan.  
 
De etapper som tidigare är framtagna för Rönninge centrum är: 
 

Etapp/delprojekt 
 

Tid för genomförande 

Etapp 0 – Pumpstation Rönninge centrum 
 

2015–2017  

Etapp 1 – Cirkulationsplats 
 

2015  

Etapp 2 - Busstorg  
 

2015–2017  

Etapp 3 – Torget 
 

Planerad start: maj 2019  

Etapp 4 – AVS 
 

2017  

 

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

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

 



 

 

 

NYBERÄKNING PROJEKTEKONOMIN RÖNNINGE CENTRUM 

2019-05-08 
 

 

Etapp 5 – Park 
 

Planerad start 2019 alt. 2020 

Etapp 6 - Pergola och Cykel 
 

2018–2019, klart 2019–05 

Etapp 7 – Konst (detta projekt integrerades i Rönninge 
centrumprojektet under 2016 men finns inte med från början och 
nämns inte i planhandlingarna) 
 

2017  

Rönninge Station (detta projekt integrerades i Rönninge 
centrumprojektet under 2016 men finns inte med från början och 
nämns inte i planhandlingarna) 
 

2016  

 

1.1 Ekonomisk analys av tidigare etapper 
 

Projektekonomin är baserad på kalkyl som är sammanställd 2012 dock bygger stora delar av 
kalkylen på kostnadssammanställningar från 2009. Kalkylen är svårtolkad och ingen kostnadspost 
för torget (utöver norra delen som redan är utförd) går att finna. VA-arbeten omnämns inte över 
huvud taget i kalkylen för Rönninge centrum.  
 
Detta torde bero på att ingen förprojektering utfördes i planskedet vilket har bidragit till att stora 
omfattningar av projektet har varit obudgeterade. Detta blir tydligt då genomförandeavtal med 
flertalet fastighetsägare saknas i planskedet som skulle reglera marklösen för allmän platsmark, 
servitutsavtal för belysningsanläggningar på kvartersmark, torgmark på kvartersmark.  
 
Nedan beskrivs några av de tidigare etapper och deras kostnadspåverkan på projektet. 
 
Etapp 1 – Cirkulationsplats och Etapp 7 – Konst 
Av tidigare genomförda etapper skall nämnas att rondellen (etapp1) färdigställdes under 2015 och 
revs sedan till stora delar ca 1,5 år efter färdigställandet till förmån för att uppföra ett konstverk.  
De tidigare kostnaderna torde direktavskrivas samt genomfördes konstverket helt utan 
projektbudget vilket har bidragit till kostnadsökningen på ca 400 000 kr i projektet som ej är 
budgeterade. 
 
Etapp 2 - Busstorg och Etapp 0 – Pumpstation Rönninge centrum 
Under genomförandet av omläggning av vatten och avloppsledningarna i Rönninge centrum 
upptäcktes att ledningarna låg avsevärt djupare än beräknat, ca 6 m istället för 2 m som normalt. 
Detta medförde att kostnaderna ökade markant och projektet ansökte i november 2015 i KSTU om 
ytterligare medel, se övriga bilagor 2-4. Detta medförde att VA-utbyggandens totalram justerats 
från en nettokostnad á 0 kr till en nettokostnad á 13 miljoner kr i samband med ramberedningen 
2017-2019.  
 
Vidare genomfördes ett antal onödiga arbeten som senare måste rivas, tex asfaltering och 
grundläggning av cykelgarage och arbeten med parkeringsfickor intill SMÅAS infartsparkering 
närmast spåret. - Det visade sig att kommunen hade anlagt delar av parkeringarna på SMÅAS mark. 
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Dokumentationen från denna etapp är bristfällig därför är det svårt att få en helt korrekt bild av 
hur mycket busstorget totalt har kostat men tydlig är att stor del av Rönninge centrums budget 
utnyttjades till denna etapp. 
 
Rönninge Station 
Denna del omfattas av att rusta upp gångtunneln till pendeltåget. Denna del går inte att härleda i 
tidigare kalkyler. Tunneln ligger delvis inom planområdet men nämns inte i kvalitetsprogram e.d.  
Dock har SL medfinansierat delprojektet med 2 miljoner kr vilket innebär att ca 0,5 miljoner kr 
belastat Rönninge Centrumprojektet som ej är budgeterade inom totalramen. 
 
Sammantagna kostnader för etapp 0, 1, 2, 4, 7 och Rönninge Station: 
Dessa etapper är färdigställda i tidigare skeden. Beräknat upptar dessa etapper 86 % av totalt 
upparbetat belopp inom projektet. Resterande 14 % av kostnader utgörs av genomförandet av 
Etapp 6 - Pergola och Cykel, Projektering av Etapp 3 – Torget och Etapp 5 – Park, trafikutredningar, 
trafikskyltning samt byggherrekostnader.  
 

2 Kostnadsuppskattning kvarvarande etapper 
 
Etapp 3 – Torget 
Torget följer det program som tidigare har godkänts i KSTU och vidare presenterats i flera medier.  
Ambitionen i projektet har varit att skapa ett offentligt rum till gagn för Salems invånare då Salem 
tidigare saknar goda torgmiljöer på allmän platsmark där medborgare kan vistas och träffas. Detta 
ligger också i linje med hur flertalet av Sveriges kommuner på senare år har satsat på allmän 
platsmark i och med ökad exploatering av städerna. 
Entreprenadkostnaden för torget uppskattas till ca 7 miljoner kr. Anbudsöppning sker den 7:e maj. 
  
Etapp 5 – Park 
Parken följer det program som tidigare har godkänts i KSTU och vidare presenterats i flera medier. 
Entreprenadkostnad för parken uppskattas till ca 850 000 kr.  
 

2.1 Kostnadsuppskattning av utöver etappindelningen 
 
Nedan beskrivs arbeten som bedöms vara nödvändiga pga exploateringens inverkan på området 
men som inte tidigare finns redovisade inom projektomfattningen för Rönninge centrum. 
Observera att ingen förprojektering har utförts vilket innebär att bedömningar ang gatornas 
kondition är baserade på okulär bedömning på plats. 
 
Genomförandeavtal Brf Eken 
Kommunen har avtalat om att bygga parkeringsplatser till Brf Eken då placeringen av ny 
transformatorstation innebar att parkeringsplatser utgick för Brf:en. Denna kostnad skall anses ingå
i projektet även om den inte specifikt nämns i tidigare underlag då åtagande är avtalat i planskedet.
Uppskattad kostnad: 
Asfaltering ca 70 000 kr  
 
Dånviksvägen 
I och med genomförandet av Torghuset och Kv. Flädern rivs befintliga belysningsstolpar då dessa 
står i vägen för byggnationen samt står på kvartersmark. Nya stolpar längst med Dånviksvägen 
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behövs längs sträckan utefter byggnationen. Dessutom skulle en kortare sträcka med gångbana 
behöva anläggas ovanpå tunneln för att sammanbinda de olika kvarteren. Utöver detta krävs 
höjdjustering i korsningen mot Stationsvägen. 
Uppskattad kostnad: 
Belysning ca 200 000 kr 
Gatubeläggning och trottoarer ca 250 000 kr.  
 
Wilhelmsrovägen 
Gatan mot Coop, längst med det planerade p-huset saknar belysning, dagvattensystemet är 
bristfälligt vidare är konditionen på gatan dålig. Trottoaren längst med Coop behöver breddas en 
halvmeter.  
Gatan i nordsydlig riktning, konditionen på gatan är dålig. Om gatubelysningen runt kvarteret byts 
ut bör även belysningen här bytas ut. Denna sträcka är kombinerad cykelväg mot centrum vilket 
ställer höga krav på säkerheten. 
Uppskattad kostnad: 
Belysning ca 100 000 kr 
Gata inklusive dagvattenbrunnar ca 300 000 kr. 
 
Wersterdahlsvägen 
Denna gata saknar belysning, är undermålig för tung trafik samt saknar dagvattensystem längst 
med Kv. Trädgårdslunden. Kritik från fastighetsägare har inkommit att ytvatten från gatan rinner in 
på kvartersmark. Projektet bedömer att denna väg behöver återuppbyggas från grunden. 
Uppskattad kostnad: 
Belysning ca 50 000 kr 
Gata inklusive dagvattenbrunnar ca 650 000 kr. 
 
X-område mot parken 
För att nå parken från Rönninge centrum måste man passera ett 30 m långt x-område. Dvs mark 
inom kvartersmark där allmänheten har tillträde förgångtrafik. Problemet med denna lösning är att 
inga krav finns på fastighetsägaren att underhålla x-området eller anlägga det med tex asfalt. 
Projektet föreslår att kommunen inleder förhandling med fastighetsägaren (SMÅA) om servitut där 
kommunen får rätt att anlägga gångväg, belysning samt underhålla området. Detta säkerställer 
trygg och tillgänglig tillfart till parken. Då Skönviksparken generellt håller låg tillgänglighet för tex 
rörelsehindrade är det viktigt att kommunen planerar nya parker med god tillgänglighet för alla 
medborgare. 
Uppskattad kostnad: 
Belysning 50 000 kr 
Gångväg 75 000 kr 
 
Utökning av p-platser i Rönninge centrum 
Det finns ett behov av centrumparkering pga planens utformning där flertalet p-platser har utgått 
pga exploateringen. Vidare finns i Illustrationsplanen längsgående p-platser inritade runt Coop 
vilket visar på att det fanns en intention om att utöka parkeringsmöjligheten runt centrum. 
Projektet bedömer att det går att skapa ca 6–7 p-platser i området. 
Uppskattad kostnad: 
70 000 kr 
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3 sammanställning av kostnadsuppskattning kvarvarande arbeten 
 
Tabellen nedan summerar kvarvarande kostnader inom ramen för projektet samt kostnader utöver 
projektramen som bedöms nödvändiga att genomföra. Dessa kostnader är budgeterade idag.  
 

Tillkommande kostnader för färdigställandet 
av projektet 
 

Tillkommande kostnader för att genomföra övriga 
åtgärder 

 

Etapp 3 – Torget 7 000 000 kr Dånviksvägen 450 000 kr 

Etapp 5 – Park 850 000 kr Wilhelmsrovägen 400 000 kr 

genomförandeavtal Brf 
Eken 70 000 kr 

Wersterdahlsvägen 
700 000 kr 

Byggherrekostnader  1 000 000 kr1 X-område mot parken 125 000 kr 

Risklikvid ca 15% 1 400 000 kr Utökning av p-platser 70 000 kr 

 Marklösen och LmV  300 000 kr3 Byggherrekostnader 900 000 kr2 

    Risklikvid ca 15% 400 000 kr 

Totalt  10 620 000 kr   3 045 000 kr 

Summering:   Ca 13,7 miljoner kr 

1. Kostnader fördelade på Projektledning, byggledning & projekteringsledning = 500 tkr, projektering = 
350 tkr, Inmätningar = 50 tkr, trafikutredningar = 50 tkr och besiktning & myndighetsavgifter = 50 tkr 

2. Kostnader fördelade på Projektledning, byggledning & projekteringsledning = 400 tkr, projektering = 
200 tkr, Inmätningar = 50 tkr, trafikutredningar = 50 tkr, miljö och markutredning = 100 tkr och 
besiktning & myndighetsavgifter = 100 tkr 

3. Denna kostnad är erhållen från PEX, Kostnaden innefattar lösen av mark, hantering ärende samt 
Lantmäterikostnader. Bedömningen är att kostnaden är tilltagen men fastighetsägaren har tidigare 
överklagat förrättningar vilket motiveras av att PEX lagt en hög budget. 

4 Berört område för marklösen 
 
Marken mellan Kv. Trädgårdslunden och Coop skall vara allmän platsmark, samt skall kommunen 
vara huvudman för allmän platsmark enligt detaljplanen vilket kräver att kommunen löser marken.  
Berörd mark markerad med röd ram. 
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5 Slutsats  
 
Projektet har i dagsläget upparbetat totalramen för projektet. Och kommer behöva ytterligare 13,7 
miljoner kronor för att kunna färdigställa Rönninge centrum. 
 
Under 2018 har en projektmodell införts på förvaltningen för att få en bättre styrning av projekten. 
I nuläget används projektmodellen på de flesta av de nya projekt som startats sedan 2018. 
 

6 Övrigt 
 
Frågor på ordförandeberedningen har inkommit om inte SMÅA som största exploatör kan erläggs 
gatukostnadsersättning och/eller om inte kommunen kan kräva ersättning från SMÅA för slitage på 
gatorna pga byggnationen. 
 
I Markanvisningsavtalet mellan kommunen och SMÅA stipuleras: 
”Har bolaget till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal befrias bolaget från 
skyldighet att erlägga gatukostnadsersättning för mark som enligt detaljplanen är utlagd som 
allmän platsmark.” 
 
Projektet tolkar det som att om SMÅA inte fullgör sin a förpliktelser finns utrymme för 
gatukostnadsersättning, i annat fall ser förutsättningarna ej goda ut. 
Projektet ställer sig tveksam till att kräva ersättning för befintliga vägar som slits pga produktionen. 
Anledningen är att vägarna är gamla och bristfälligt underhållna. Ev ekonomisk/teknisk livslängd 
torde ha löpt ut och det finns inget större utrymme för ekonomiska krav. Dock skall projektet 
undersöka detta närmare.  
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maria Kavcic 
Utemiljö/VA-chef 

 
 
 
Kommunstyrelsens Tekniska utskott 

 
 
 
 

Redogörelse för ökade kostnader för utbyggnad och 
renovering av VA-nätet i Rönninge C 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av projektrapporten. 
2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens tekniska 

utskott besluta att exploateringsbudgeten för exploatering VA i Rönninge 
centrum uppdateras inför 2017. 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att fullfölja projektet VA-utbyggnad i Rönninge 
centrum. 

Bakgrund 

Redan 2008 projekterades för renovering av befintligt VA-ledningsnät i Rönninge 
centrum. En pumpstation planerades i anslutning till bussterminalen och flera av 
ledningarna planerades att läggas om för att klara utbyggnaden med bostäder i Rönninge 
centrum. Vid vidare utredning framkom att pumpstationen kunde tas bort och självfall 
kunna upprätthållas utan denna investering. Budgetmedel för investeringen reviderades 
samtidigt, från 4 500 tkr till 1 500 tkr. De kompletterande geotekniska undersökningarna 
har dock påvisat att självfall inte är en möjlig lösning varför ånyo en pumpstation 
behöver inrymmas i VA-ledningsnätet för Rönninge C. 
 
Utbyggnad och renovering av VA-ledningsnätet påbörjades under våren 2015 med start i 
korsningen Salemsvägen/Stationsvägen. En utgångspunkt för hela projektet har varit att 
schaktfria metoder ska användas då trafiksituationen och tillgängligheten för 
kollektivtrafik och andra trafikanter måste upprätthållas under hela projektet. Total 
budget för projektet är 8,4 mkr. Vid planeringen av åtgärderna användes den tidigare 
utförda geotekniska undersökningen, som kompletterades med ytterligare borrpunkter. 
De nya proverna visade att både styrd borrning och rörtryckning var för riskabelt och 
beslut togs av VA-enheten att använda en säkrare metod sk hammarborrning. Risken 
med styrd borrning är att  precisionen minskar med mängden grövre material och att 
målpunkten inte nås. Med rörtryckning kan styrkonan fastna om materialet har inslag av 
för mycket sten. Fastnar konan är det bara uppschaktning som gäller. Schaktning i 
korsningen Salemsvägen/Stationsvägen har inte varit ett alternativ med anledning av 
framkomligheten. Vid hammarborrning är precisionen högre och det tar sig igenom berg 
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utan större problem. Då det visade sig vara berg vid den tänkta anslutningspunkten i 
Salemsvägen blev vald metod den mest kostnadseffektiva utifrån rådande 
förutsättningar.  
 
 
Övriga hinder och problem som uppstått, genererar och kommer att generera 
fördyrningar är: 
 

- Gamla Stationsvägen låg kvar på 1 meters djup. Detta innebar dyrare kostnader 
genom att den fick rivas, asfaltsmassor kostar mer att köra på tipp, krångligare 
schaktförutsättningar.  

- Angivna höjder på befintliga ledningar har inte stämt, vilket lett till marginalerna 
för självfall minskat. För att säkra ledningsnätet i Rönninge c är det nödvändigt 
att bygga en pumpstation, som är planerad att ligga i anslutning till den nya ytan 
för återvinningsstationen.  

- Vid rörtryckning mellan två brunnar fastnade borrkonan och var tvungen att 
schaktas fram. Orsaken till stoppet var en gammal grov vertikal trästock samt en 
gammal rustbädd för dagvattenledningen, vilket utökade schakten ytterligare.  

- Vid den planerade rörtryckningen i korsningen Stationsvägen/Dånviksvägen 
visade sig materialet vid schaktningen återigen vara för grovt för att riskera stopp 
i tryckningen. Störningar för framkomligheten i denna korsning är lika känsligt 
som i korsningen Salemsvägen/Stationsvägen. Hammarborrning blev det 
alternativ som var möjligt. Då hammarborrning innefattar utrymmeskrävande 
utrustning fick en ny plan tas fram för att överhuvudtaget kunna gå vidare. 
Utrymme och rätt geotekniska förutsättningar fanns i anslutning till 
parkeringsytan vid bussterminalen. Då ledningarna ligger på 5 m djup i den här 
sträckningen krävs spontning av schaktgropen för att hålla nere schaktgropens 
utbredning och tillse att busstrafiken fungerar. 

 
Exploateringsbudgeten för projektet har inte uppdaterats utifrån ovan angivna 
oförutsedda hinder och orsaker som föranlett fördyring. Ej heller har en ekonomisk 
kompensation beslutats då projektet återigen måste innehålla en pumpstation, vilket 
tidigare minskat projektbudgeten. Behovet av att återinföra en pumpstation i 
ledningsnätet klargjordes i samband med detaljprojekteringen och framtagandet av 
förfrågningsunderlaget. Detta material stod klart före sommaren. Förvaltningen har 
brustit i informationen kring kostnadsavvikelserna, som uppkommit per 
delprojekt/delsträcka. Detta är en informationsrutin som förvaltningen måste utveckla 
och finna former för. Dock stod det inte klart i en sammanställd 
projektbudgetuppföljning förrän i oktober månad, då alla delprojekt/delsträckor 
sammanställdes.  
 
 
Sammantaget har fördyringar på 5,1 mkr beräknats, varav pumpstationen motsvarar ca 3 
000 tkr. Den framtagna kalkylen/offerten är baserad på att kvarvarande arbeten kan 
utföras utan hinder. Uppstår ytterligare hinder kan kostnader tillkomma. I dagsläget går 
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det inte att beräkna kostnader för situationer som inte går att råda över, men med de 
svårtolkade markförutsättningar som råder finns det en påtaglig risk för ytterligare 
kostnader.  
 
KSTU informerades om att kostnaderna skulle bli fördyrade på TU 2015-09-02 och 
2015-10-14. Vid dessa sammanträden angavs dock inga belopp då utredning om 
metoder, alternativa ledningssträckningar och kommande arbeten inte var kalkylerade i 
sin helhet. Även på plangruppssammanträdet 2015-10-12 lyftes frågan om ökade 
kostnader.  
 
 
 
Förvaltningens förslag 
Exploateringsprojektet för Rönninge c kommer att pågå fram till 2018 innan all 
infrastruktur är utbyggd, då vissa moment måste samordnas med SMÅAs planerade 
byggnation av bostäder. Ledningsnätet i Rönninge c är en knutpunkt för en större mängd 
bostadsområde innan det leds vidare till SYVABs avloppstunnel. Rönninge c är även en 
viktig knutpunkt för trafik och störningar. Förvaltningen har med hänsyn till detta 
planerat långsiktigt och för att få ett hållbart och säkert system. Förvaltningen föreslår 
att budget för de ökade kostnaderna uppdateras inför beslut om exploateringsbudget 
2017. Vidare föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till 
förvaltningen att fullfölja projektet. 
 
 
Finansiering 
Ärendet finansiella konsekvenser beskrivs i ärendet ovan. 
 
 
 
 
 
 

 
Anders Öttenius                                         Maria Kavcic 
Förvaltningschef                                         Utemiljö/VA-chef 
 

 
Bilagor 

 

 
 
   
 

 



2016-10-06 Jan Lorichs

Beslutad Uppräkn Utfall Budget Prognos Avvik

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget

2001 2016 2015 2016 2016 2016
Rönninge Centrum

VA 25131-65902

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 2 500 3 000 1 400 -1 400

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -500 -500 -932 0

VA-utbyggnad -2 000 -15 500 -10 422 7 269 -7 269

Marklösen/lantmäteri 0

Summa kostnader -2 500 -16 000 -11 354 7 269 0 -7 269

VA netto 0 -13 000 -11 354 8 669 0 -8 669

Gata 21211-73902

Intäkter

Exploateringsbidrag 8 000 8 000 20 135 0

Gator och belysning 0

Summa intäkter 8 000 8 000 20 135 0 0 0

Kostnader

Projektering -1 200 -1 200 -2 928 0

Marklösen/lantmäteri 0Gator och belysning, 

entr. -16 490 -16 825 -2 692 -15 390 15 390

Summa kostnader  1) -17 690 -18 025 -5 620 -15 390 0 15 390

Gata netto -9 690 -10 025 14 515 -15 390 0 15 390

Mark 

Intäkter 2910-9002

Tomtförsäljning 12 135 12 135 12 4 218 -4 218

Bokfört värde fastighet * -600 -600 -617 0

Summa intäkter 11 535 11 535 -605 4 218 0 -4 218

Kostnader 2122-9002

Projektering 0 0 0

Exploatering - Budget 2017-2019
Exploateringsbudget/Exploateringsredovisning Version 

ram 2017-2019



Marklösen/lantmäteri -100 -100 -24 -26 26

Omkostn., tomtförsälj. 0 0 0

Summa kostnader  1) -100 -100 -24 -26 0 26

Mark netto 11 435 11 435 -629 4 192 0 -4 192

Totala intäkter 22 035 22 535 19 530 5 618 0 -5 618

Totala kostnader -20 290 -34 125 -16 998 -8 147 0 8 147

Totalt netto ** 1 745 -11 590 2 532 -2 529 0 2 529

1) inkl ombudgeteringar

Kommentar

2015-06-03 Justering av VA totalram

För VA finns ett eget separat investeringsprojekt, reinvestering Rönninge Centrum

*  Saluhallen 1, 600 tkr  

2015-09-02 Pågående projekt avseende utbyggnad av allmänna anläggningar

2016-02-26 Justerad totalram för VA kostnader

2016-02-26 Exploateringsersättning med utfall  20 135 tkr år 2015 ska också kompensera för markförsäljning 



Budget Plan Plan Plan Avvikelse

helår helår helår >= progn mot

2017 2018 2019 2020 totalram

1 000 600 -1 400

-432

5 078

0

0 0 0 0 4 646

1 000 600 0 0 3 246

12 135

0

0 0 0 0 12 135

-1 728

0

14 133

0 0 0 0 12 405

0 0 0 0 24 540

7 905 -4 218

-17

7 905 0 0 0 -4 235

0

Reviderad 2016-02-26 AÖ



76

0

0 0 0 0 76

7 905 0 0 0 -4 159

8 905 600 0 0 6 500

0 0 0 0 17 127

8 905 600 0 0 23 627

2015-09-02 Pågående projekt avseende utbyggnad av allmänna anläggningar

2016-02-26 Exploateringsersättning med utfall  20 135 tkr år 2015 ska också kompensera för markförsäljning 
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”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem”.

1

Arbetsgrupp:
Clas Asker Projektledare Salem kommun
Elin Samuelsson Landskapsarkitekt EF 

Programmet är framtaget i samarbete med Salem kommuns planenhet, 
näringsidkare och angränsande fastighetsägare på Rönninge torg.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Historia    sid 3 
Process och nuläge   sid 4
Vision      sid 5
Analys     sid 6
Situationsplan   sid 7
Programförslag torg   sid 8-11

Rönninge beläget mellan  Stockholm och Södertälje. Pendeltåget tar 31 minuter mellan Stockholm central och Rönninge. Flygbild dagens situation.
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HISTORIA
KORT HISTORIK.
Rönninge samhälle ligger i den sydligaste delen av Salems kom-
mun, invid sjön Uttran. Stambanan skär igenom samhället och de-
lar det i en sydlig och nordlig hälft. Samhället karaktäriseras idag till 
stor del av villabebyggelse. Omgivande landskap består av bergig 
och kuperad skogsterräng.

Innan området började anläggas kring järnvägen runt år 1900 var 
området ren jordbruksmark som brukades av gårdarna Uttringe 
och Rönninge. Samhället utvecklades till ett stationssamhälle kring 
järnvägsstationen och fungerade som centrum i socken fram till att 
Salemsstaden tillkom på 1960- och 1970-talet.

WILHELMINA AF TIBELL
Wilhelmina förknippas med Uttringe gård och Rönninge gård i 
nuvarande Salems kommun, som hon 1842 tog över sedan hennes 
mor och bror dött i ”febersjukdom”. Där tillbringade hon hela sitt liv 
och var även gårdarnas sista enskilda ägare.

Wilhelmina af Tibell engagerade sig i Rönninges modernisering. 
Hon gjorde statare till torpare, lät sjösänka och torrlägga Lillsjön för 
att få fram mer odlingsbar mark åt både sig och torparna och såg 
till att järnvägen (Västra stambanan) drogs genom området med en 
egen hållplats; Rönninge station (källa Wikipedia 171228)

År 1860 invigdes Västra stambanans första etapp (Stockholm-Sö-
dertälje) men Rönninge station byggdes inte förrän 1888. Det första 
stationshuset revs 1970.

EGNAHEMBEBYGGELSE
Runt Uttran och Flatens stränder byggdes villor med karaktäristisk 
”snickarglädje” och handelsträdgårdar, verkstäder och småindustrier 
etablerades i samhället.

Rönninge fick tidigt rykte att vara ett vackert och attraktivt område, 
populärt som rekreationsort. 

Citat från svensk turistförenings årsskrift 1908:

”Här finner man nämligen en ett villasamhälle i dess mest idealiska 
form, en villastad som inte gör intryck av att av villastad, ity husen 
ligga så strödda i lövbackar och skogsdungar eller så omgivna av 
prydliga ofta välskötta trädgårdsanläggningar, att villorna inte lida av 
varandras grannskap och att man här verkligen har en känsla av att 
befinna sig på landet”.

CENTRUM
Järnvägen var en förutsättning för Rönninges samhället och 
området kring stationen utgör kärnan som samhället utvecklats 
runt. Ett tiotal butiker etablerades här runt 1910. I centralhuset 
(Nära livs) fanns bank och telegrafstation. Invid stationen ska-
pades en torgplats med torghandel ett par dagar i veckan. Här 
fanns också en saluhall (som revs på 1950-talet) med försälj-
ning av frukt, bär, fisk, kött, redskap och kläder från Rönninge, 
Södertälje och Gnesta. 

Saluhallen hade öppet två dagar med minst två slaktare, två 
fiskhandlare och två bagare (källa Salemsboken). Den näring 
som var starkast var trädgårdsmästarna, I Rönninge fanns ett 
tiotal handelsträdgårdar med försäljning i saluhallen.

När Salemstaden invigdes 1968 flyttade många kommunala 
förvaltningar och butiker från Rönninge centrum. 
Sedan 1980-talet har behovet att bostäder ökat kraftigt i Salem 
med en förtätning av Rönninge.

Historiska bilder Rönninge.

HISTORA
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PROCESS
Rönninge Centrum är planerat för att exploateras med över hundra 
nya lägenheter, både som hyres- och bostadsrätter. Planen möter 
behovet av ett sammanhållet centrum med fler bostäder nära kollek-
tivtrafik. 

I samband med exploateringen finns behov av att Rönninge torg 
även rustas upp för bättre förutsättningar för en levande torgmiljö.

Under 2013 tecknade kommunen markanvisningsavtal med SMÅA 
för exploateringen av kvartersmarken inom området.
Detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2014. 

OMGIVANDE PROJEKT
I början av 2017 påbörjade SMÅA byggnationen kring kv Trädgårds-
lunden, det är SMÅAS första kvarter och beräknas stå klart för inflytt-
ning under 2018. 

Under vintern 2017 var konstverket ”Pippi på pinnen” av Linda 
Shamma färdigställt i närliggande cirkulationsplats. Verket var fram-
röstat av befolkningen i Rönninge.

SMÅA planerar att påbörja arbetet med Torghuset samt intilliggande 
parkeringshus under våren 2018 med totalt cirka 160–180 lägenhe-
ter.

Busstorgshuset eller kv Flädren är planerat att påbörjas under an-
dra halvan av 2018 vilket gör det möjligt för kommunen att sätta ett 
datum för produktionsstart för torget som inte kan påbörjas innan 
torghuset börjar bli färdigt.

PROGRAMARBETE
Programarbetet med torget påbörjades under hösten 2017. I 
tidigare gestaltningsprogram var torget sparsamt beskrivet. Efter-
som torget är ett av Rönninges viktigaste offentliga rum och mö-
tesplats togs detta fördjupade program fram specifikt för torget.

Arbetet med programmet syftar till att fastställa vilka funktioner 
som skall finnas på torget samt hur det ska gestaltas. Näringsid-
karna runt torget har hörts samt har arkitekten för planområdets 
kvalitetsprogram, Jens Deurell (Södergruppen) och kommunens 
planenhet fungerat som viktig referensgrupp.

CYKELGARAGET
På torgets norra del kommer cykelgarage med plats för cirka 115 
cyklar byggas. Till cykelgarage kommer även innehålla en ljus, 
trivsam och helt väderskyddad väntkur för bussresenärer. Ge-
staltningen av kuren och cykelgaraget är dels tänkt som en portal 
till torget och att i viss mån knyta an den vackra Skönviksparken 
till torget genom dess lätta paviljonguttryck och sedumtak. För 
cyklisten kommer det finnas möjlighet att parkera cykeln på en 
trygg och välordnad plats med bra ställ för fastlåsning av cykeln.

Utmed södra fasaden kommer det även finnas en cykelverkstad 
i miniatyr, som har automatisk pump för däck, ställning för upp-
hängning av cyklar, verktyg för enklare reparationer. Cykelgara-
get planeras stå klart under försommaren 2018.

TORGET IDAG
Idag präglas torget av en lågmäld gestaltning med gråa och röd-
färgade betongplattor i enkel mönstring. Ett befintligt träd i gott 
skick finns, övrig vegetation består av låga buskage, en hög-
stubbe och ett träd med svag tillväxt. Förutom det centrala trädet 
bedöms ingen övrig vegetation som bevarandevärd. 

Del av torget nyttjas idag för uteserveringar och utflyttad försälj-
ning, funktioner som berikar torget.

I slänt mot spåren står en belysningsstolpe från 1930/40-talet i 
läge för planerad bebyggelse. Stolpen kan med fördel återanvän-
das och få ny funktion på torget. Vid planerade kvarteret Flädern 
finns en större pil som vid exploatering kommer att avverkas. Om 
trädet av arborist bedöms vara i tillräckligt gott skick bör möjlig-
heten att flytta trädet till nya torget undersökas i vidare arbete.

Idag rymmer även torget plats för torghandel, kommunal an-
slagstavla och flexibel yta för tillfälliga evenemang som till exem-
pel julgransförsäljning. Funktioner som bör inrymmas i även i det 
nya torget.

Bilder från torget idag.
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ETT TORG FÖR ALLA
Rönninge torg ska vara en plats där alla är välkomna. 
Torget utformas med lättillgängliga ytor, tydliga stråk och med god 
trygghetsbelysning. Torget ska vara en plats på gående och barns 
villkor och fritt från bilar.

ETT AKTIVT TORG
Torget är Rönninges mest centrala yta och tillsammans med Skön-
viksparken det viktigaste offentliga rummet i Rönninge. Torget ska 
utföras med omsorg om detaljer och med material som åldras väl 
och med brukarens behov i fokus. Platsen ska inbjuda till att an-
vändas under hela året. 

Sittplatser placeras med hänsyn till bästa solläge men möjlighet 
ska också finnas att sitta i skugga för den som så önskar. 

En målsättning med upprustningen är att torget ska bli en naturlig 
mötesplats. Genom att blanda tomma, flexibla ytor med ett flertal 
tydliga funktionsytor ska besökare och boende bjudas in till vistas 
på torget utan att behöva konsumera.
 
Befintliga verksamheter som uteserveringar, handel, frisör osv ska 
även prioriteras i framtiden och utformningen ska ske med lyhörd-
het för näringsidkarnas behov.

MED AVSTAMP I HISTORIEN
Torgets gestaltning ska förankras i Rönninges historia och iden-
titet. Historiska centralgestalten Wilhelmina av Tibells betydelse 
för Rönninge lyfts fram med en egen plats på torget. 

En av de starkaste näringarna i Rönninge har historiskt sett va-
rit trädgårdsmästeriet, med som mest ett tiotal handelsträdgår-
dar aktiva. Även den egnahemsrörelsens fina villor med stora 
trädgårdar är något som bidrar till Rönninges identitet. Ett grönt 
trädgårdstorg tar avstamp i den historien.

TRÄDGÅRDSTORGET
Den övergripande idén är att gestalta Rönninge torg som ett 
grönt trädgårdstorg där en mångfald av funktioner ska inbju-
da till en bred användning av platsen. Växtligheten ger torget 
en naturlig årstidsvariation från tidigt vårflor till höstens starka 
färger. Rönninges nutida, framtida och historiska identitet som 
trädgårdsstad förstärks.

LILLA KUNGSTRÄGÅRDEN
Som förebild kan två historiska trädgårdar nämnas. Kungens 
egen trädgård: Kungsträdgården vid slottet i Stockholm och 
centralbadets innergård vid Drottninggatan. Båda fungerar 
med sina gröna kvaliteter som offentliga oaser i en hårdgjord 
stadsmiljö.  När körsbären blommar i ljust rosa blir de en 
attraktion för många av stadens invånare. Kungsträdgården 
inrymmer även många funktioner i sin gröna ram, som en 
öppen scen, konst, vattenspegel, uteserveringar och isbana.

ORIENTERBARHET OCH KOMMUNIKATION
Torget är det första du möter när du kommer till Rönninge 
med pendeltåg. En målsättning med det nya torget är att det 
ska upplevas som inbjudande, småskaligt och trivsamt. 

”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem.” 

Referensbild Kungsträdgården och Centralbadet. 
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RÖRELSEMÖNSTER 
Torget nås från fem olika håll. Öppningarna bildar entréer 
och utgångar till och från torget. De största flödena räknas 
vara till och från järnvägsstationen med ett stråk i nordsydlig 
riktning från busstorget. Planeringen av torget bör inte mot-
verka dessa naturliga rörelsestråk.

PLATSBILDNING 
Ett flertal mindre platser bör planeras som småska-
liga och trivsamma trädgårdsrum. Med fördel kan 
dessa platser riktas till olika målgrupper och behov.

BLICKFÅNG
Hänsyn bör tas till vad man visuellt möter i alla entréytor. 
Siktlinjer med grön fond eller platsens signumbyggnad 
”Gula villan” bör gynnas.

BEFINTLIGA KVALITETER
Befintliga kvalitet ska gynnas och om möjligt tillvara-
tas. Befintliga träd, den historiska stolpen och ”Gula 
villan” ses som särskilt viktiga och karaktärsbärande.
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TECKENFÖRKLARING

1 Wilhelmina av Tibells plats
2 Lund med vattenspegel
3 Torghandel
4 Anslagstavla
5 Platsbyggd Ladd-bänk
6 Gamla lyktan
7 Flexibel torgyta
8 Körsbärslund m pingisbord
9 Konstverk
10 Uteservering
11 Upprustning plantering
12 Upphöjd plantering
13 Pilträd

1

2

3

4

5

67

8

9

10

10

10

11

12

13
GULA 
VILLAN

SKÖNVIKSPARKEN

PLANERAD BEBYGGELSE

PLANERAD BEBYGGELSE

CYKELPARKERING

J

BUSSTORG

14

Programförslag Torget.
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TORGETS GOLV
Torgets golv föreslås delas in i tre delar enligt följande:

A. Befintliga betongplattor behålls. Punktvis läggs plattor om till 
förmån för trädgropar eller vegetationsytor. I fortsatt arbete kan 
undersökas om plats vid föreslagen ladd-bänk ska komplette-
ras med konstgräsyta inom ramen för budget och med hänsyn 
till drift. Ett nytt markmaterial skulle skapa variation och mjuka 
upp den relativt stora befintliga betongytan.

B. Ny yta marksten eller plattor av betong. Här föreslås ytan 
förädlas med inslag och mönstring av natursten (ca 15 % na-
turssten, 85% betong). Mönstringen blir ett effektfullt sätt att få 
variation och en livfull yta. 

C. Torgyta, fin detaljering och hög kvalitet. Två begränsade ytor 
föreslås anläggas med högre detaljeringsgrad och större an-
del natursten (ca 85% natursten, 15% betong). På den större 
centrala ytan bör det undersökas om mönstret till exempel kan 
läggas som en storskalig labyrint och tillföra ett indirekt lekvär-
de för torgets yngsta användare. 

VEGETATION 
Befintligt träd med fin kronvolym står kvar som rumsskapare 
och blir centrum i den nya platsbildningen kallad ”Lunden”. Om 
möjligt flyttas befintlig pil vilket då sparar många år av grön 
etableringen. 

TORGETS GOLV

C

C
B

A

BEFINTLIG SITUATION (A)

Ett koncept som tillämpas på flera delar av torget är idén om den 
upplyfta trädgården. Genom att lyfta trädgårdsvegetation på stolpar, 
pelare och vajrar når man en grön kvalitet som är robust och kräver 
liten skötselinsats. I förslaget finns få planteringsytor som ska klippas, 
rensas, vattnas osv. 

Nya träd anläggs med sammanhängnade skelettjord för goda växtför-
hållanden. Dagvatten bör ses som en resurs och ledas ner i plante-
ringsbäddarna. 

D. Rumsbildande häckar ”bersåer” skapar två tydliga platsbildning-
ar, Lunden (2) och Wilhelminas plats (1). Vegetationen formklipps till 
lämplig höjd med avseende på trygghet och möjlig överblick över hela 
torget.

 E. Körsbärslund med linspänd plantering. Trädval kopplas samman 
till busstorgets japanska körsbär.

F Befintlig planteringsyta rustas och undervegetation av gräs byts 
mot ett växtmaterial som är lättare att sköta i drift.

G Infälld plantering med trädgropar i befintlig plattyta.

H. Plantering på stolpe

D

D
E

F G

H

PRINCIPSEKTION ”VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD”

TORGETS VEGETATION
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TORGET
SEKTION A-A

SKALA 1:50 (A3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M)

FM

PRINCIPSEKTION 
VATTENANLÄGGNING (KÄLLA BYGGROS)

REFERENSBILDER ”LUNDEN”

LUNDEN
Här skapas ett småskaligt trädgårdsrum. ”Lunden” (2). I försla-
get ryms även en enkel vattenanläggning. Vatten tillför upp-
levelsekvaliteter som porl, lekvärde och en vattenspegel som 
reflekterar väder och ljusförhållanden. 

I detaljutformning bör hänsyn tas till hur bassängen ser ut när 
den töms och ett rationellt sätt att drifta anläggningen.

Lunden och Körsbärslunden har i förslaget effektbelysning med 
linspända kulörta lyktor och upphöjd plantering.

KONST 
I den här delen av torget kan konst med fördel integreras och inar-
betas som naturlig del av torget. I nuläget pågår en process med 
framtagning av  i samarbete med konstkonsult och konstnär.

WILHELMINA AF TIBELLS PLATS.
Mellan spårområdet och Gula Villan är Wilhelminas af Tibells plats 
(1) förslagen. Platsen bör ha en värdig utformning som del av Tor-
get men med egen karaktär. Hur platsen ska gestaltas och hur en 
ev konstsatsning även här skulle se ut utreds vidare i ev projekte-
ring av förslaget.
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BEFINTLIG SITUATIONFOTOMONTAGE PROGRAMFÖRSLAG

Orienterbarhet och skyltning
Två anslagstavlor (4) placeras på strategiska lägen. Här kan 
innevånarna även i fortsättningen sätta upp lappar om kom-
mande aktiviteter eller erbjudande. Busskuren i norr förses 
med namnskyltning (Rönninge torg) och den gamla lyktan (6) 
placeras centralt med hänvisningsskyltar till Skönviksparken, 
aktivitetshuset på motsatt sida spårområdet mm. 

Tillgänglighet
Torget ska vara en plats för alla och gällande krav på till-
gänglighet ska uppfyllas. Till exempel markeras det viktigaste 
rörelsestråket med ett taktilt ledstråk för synsvaga. Alla ytor 
ska kunna nås med rullstol. Sittplatser ska förses med rygg- 
och armstöd och ev nivåskillnader konstrastmarkeras.

Belysning och trygghet 
Torget ska vara en plats där du ska känna dig trygg även under dygnets 
mörka timmar. En låg parkarmatur (3,5meters stolpe) förser torget med 
en god allmänbelysning. Lunden kompletteras med stämningsskapande 
trädgårdslyktor och befintliga träd lyfts fram med effektbelysning. Hän-
syn ska tas till bländning och drift vid val av armatur och ljuskälla.

Pingisbordet
I omedelbar anslutning till torget fanns tidigare en omtyckt boulebana. 
Den är nu flyttad och upprustad till Sköndalsparken. För att ge torget en 
ny aktivitet föreslås ett bordtennisbord i körsbärslunden.
Bordtennis i offentlig miljö är inte vanligt förekommande i Sverige men 
en uppskattad aktivitet i andra europeiska huvudstäder städer som till 
exempel Berlin. Så om Berlin kan, varför inte Rönninge? 

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE TORG  2017-12-20/ ES 

PROGRAMFÖRSLAG

Även om Berlin är känt för sin grafitti, kvällsöppna butiker som kallas Spätis 
och currywurst så kanske du inte känner till en annan av stans symboler – 
pingisbordet. De finns överallt!
På de flesta öppna platser, vare sig det är en park eller en extra bit asfalt kan 
man hitta ett pingisbord, vilket inte är underligt när man får veta att det finns 
åtminstone 1000 stycken utplacerade runt om i stan.
De är perfekta för socialt umgänge och en chans visa vilken vinnarskalle 
man har, och är så populära att det till och med finns en hemsida avsedd för 
att hjälpa dig hitta den perfekta platsen för dig.
(Källa Momendo.se 171220)
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1 Sammanfattning 

1.1 Förslag till regionala principer för samverkan kring återvinningscentraler 

Följande regionala principer föreslås: 

1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler 

(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda. 

2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att 

kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar 

avfallskollektiven på ett rättvisande sätt. 

3. De ÅVC-ansvariga organen bör sträva efter att på sikt samlas kring benämningar, 

skyltning m.m. som gör verksamheten så enkel, bekväm och begriplig som 

möjligt för privatpersoner och företag. 

1.2 Bakgrund 

Återvinningscentralerna (ÅVC), som i en del kommuner benämns kretsloppscentraler 

eller returparker, har en viktig roll i avfallshanteringen. Där lämnar hushållen själva sitt 

grovavfall, elavfall och farliga avfall. Mängden avfall som lämnas på 

återvinningscentralerna har ökat kraftigt under de senaste åren. 

Förutsättningarna för ÅVC-verksamheten har förändrats. Den har utvecklats mot mer av 

återbruk och digitaliseringen har gett nya tekniska möjligheter när det gäller bl.a. 

passersystem. Samtidigt har medvetenheten om betydelsen av att bedriva verksamheten 

på bästa sätt för miljö och klimat blivit allt större.  

Återvinningscentralerna är ett kommunalt ansvar. Stockholmsregionens 26 kommuner 

har valt olika organisationsformer. Vissa har uppdragit åt gemensamma bolag att sköta 

verksamheten. Det finns därför 12 ÅVC-ansvariga aktörer i länet av olika storlek. Den 

praktiska organiseringen skiljer sig åt, med bl.a. olika former av passersystem med eller 

utan bommar. 

Stockholmsregionen är befolkningstät och många invånare har närmare till en 

återvinningscentral i en annan kommun. Möjlighet att lämna avfall där det är lämpligast, 

oberoende av kommungränser är till fördel för miljö och klimat samtidigt som det är 

praktiskt för invånarna. 

Storsthlm, som är den gemensamma organisationen för kommunerna i Stockholms län, 

har uppdrag i sitt verksamhetsprogram att ta fram regionala principer för samverkan inom 

ÅVC-verksamheten. En uppgift är att identifiera vilka principer som ska gälla för 

interkommunalt utbyte av avfall.  
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Denna rapport är framtagen av Sweco Society AB på uppdrag av Storsthlm. Ansvarig 

konsult är Sven-Inge Nylund. Rapporten innehåller förslag till regionala principer för ÅVC-

verksamheten. I arbetet med rapporten har ingått dokumentstudier och intervjuer med 

företrädare på chefsnivå i samtliga länets 12 ÅVC-ansvariga organ samt med ordförande 

och VD i Avfall Sverige. 

1.3 Slutsatser 

• Det är viktigt för klimat och miljö och för invånarnas bekvämlighet att 

Stockholmsregionens invånare får en fri rörlighet när det gäller 

återvinningscentraler. Man bör ha frihet att använda den ÅVC som är lämpligast, 

oberoende av kommungränser.  

• Nuläget är inte tillfredsställande. Om inte frågan om fri rörlighet hanteras kommer 

fler ÅVC-ansvariga organ att införa passersystem som hindrar, eller ger hög 

kostnad, för privatpersoner som vill använda en ÅVC utanför det egna 

avfallskollektivet. Därmed uppstår en ännu sämre situation än idag för klimat, 

miljö och bekvämlighet. 

• Fri rörlighet kräver ekonomisk utjämning mellan de ÅVC-ansvariga organen. Det 

är nödvändigt utifrån lagstiftning, men även för att den fria rörligheten ska kunna 

accepteras i kommunerna. 

• Intervjuerna med de ÅVC-ansvariga organen visar att det finns en positiv 

inställning till att åstadkomma fri rörlighet om det går att finna bra praktiska 

lösningar. 

• Politiska beslut om principer, behövs för att arbete med genomförande ska 

komma till stånd. Förslag till principer finns i 1.1 ovan. 

• De ÅVC-ansvariga organen tillsammans är bäst lämpade att svara för 

genomförande, utifrån ett tydligt politiskt uppdrag. Intervjuerna bekräftar att det i 

de ÅVC-ansvariga organen finns tillräckliga kunskaper och resurser. 

• Passersystem kan baseras på t.ex. bommar eller automatisk avläsning av 

registreringsskyltar. Kombinationer är också möjliga och det är inte givet att den 

fria rörligheten skulle kräva att alla ÅVC-ansvariga behöver ha samma lösning. 

• Passersystem behövs även fortsättningsvis vid de flesta ÅVC-anläggningarna, 

bl.a. som grund för statistik, för att säkra företagens betalning och för 

personalens arbetsmiljö. I länets yttre delar finns också ÅVC-anläggningar där 

utnyttjandet från privatpersoner utanför avfallskollektivet bedöms vara marginell 

och där även i övrigt behoven av reglering är mindre.  

• De tekniska förutsättningarna finns, och har blivit betydligt bättre genom att 

digitaliseringen gett nya möjligheter. Det finns på marknaden olika tekniska 

lösningar, tekniska framsteg sker snabbt och Stockholmregionens ÅVC-

ansvariga organ är en tillräckligt stor del av marknaden för att kunna driva på 

ytterligare utveckling. 
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2 Återvinningscentraler i Stockholms län – nuläge, utmaningar och 

utveckling 

2.1 Nuläge 

Kommunen ansvarar enligt miljöbalken för att hushållsavfall inom kommunen återvinns 

eller bortskaffas. Kommunens hantering av hushållsavfallet finansieras normalt sett via 

avfallstaxan. Avfallstaxan får inte finansiera insamling av avfall som ligger utanför det 

kommunala renhållningsansvaret. Kommuner har ingen skyldighet att ta emot annat avfall 

än hushållsavfall på återvinningscentraler. Vissa kommuner erbjuder företag att lämna 

annat avfall än hushållsavfall på återvinningscentralerna, men hanteringen av detta 

måste då finansieras på annat sätt än via avfallstaxan.1 

Återvinningscentralerna (ÅVC) har en viktig roll i avfallshanteringen. Där lämnar 

hushållen själva sitt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Mängden avfall som lämnas på 

återvinningscentralerna har ökat kraftigt under de senaste åren.  

Systemet med återvinningscentraler (som i vissa kommuner benämns kretsloppscentraler 

eller returparker) är utbyggt i alla länets kommuner. Tre ÅVC-ansvariga aktörer 

dominerar: 

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, 

Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och 

Vallentuna. SÖRAB har dock inte hand om avfallshantering, inklusive 

återvinningscentraler, för Stockholm. 

SRV återvinning AB ansvarar för avfallshanteringen i Huddinge, Haninge, Botkyrka, 

Salem och Nynäshamn. 

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms kommun. 

Dessa tre stora aktörer svarar för ÅVC-verksamheten i kommuner med totalt 1,8 miljoner 

invånare. Övriga kommuner, som sköter sin ÅVC-verksamhet själva eller i samverkan 

med annan kommun har drygt 0,5 miljoner invånare. 

I tabellen nedan förtecknas samtliga länets kommuner, vilket ÅVC-ansvarigt organ de 

tillhör, samt kommunernas invånarantal 30 juni 2018: 

  

                                                      
1 Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10, sid 7. 
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Kommun ÅVC-ansvarig Invånarantal 

Ekerö Ekerö kommun 28 067 

Nacka Nacka vatten och avfall 102 499 

Norrtälje Norrtälje kommun 61 357 

Vaxholm Roslagsvatten 11 944 

Österåker Roslagsvatten 44 428 

Sigtuna Sigtuna Vatten och Renhållning 47 659 

Botkyrka SRV 92 145 

Haninge SRV 88 975 

Huddinge SRV 110 885 

Nynäshamn SRV 28 160 

Salem SRV 16 806 

Stockholm Stockholm Vatten och Avfall 955 397 

Danderyd SÖRAB 32 976 

Järfälla SÖRAB 77 412 

Lidingö SÖRAB 47 472 

Sollentuna SÖRAB 72 301 

Solna SÖRAB 80 304 

Sundbyberg SÖRAB 49 910 

Täby SÖRAB 70 937 

Upplands Väsby SÖRAB 45 099 

Vallentuna SÖRAB 33 340 

Nykvarn Telge Återvinning 10 773 

Södertälje Telge Återvinning 96 684 

Tyresö Tyresö kommun 47 748 

Upplands-Bro Upplands-Bro kommun 28 358 

Värmdö Värmdö kommun 44 027 

2.2 Utmaningar 

Frågan om återvinningscentralernas framtid innehåller många utmaningar. Bland dem är 

hänsynen till klimat och miljö, invånarnas praktiska användning och kostnadseffektiviteten 

viktiga. 

Ett antal ytterligare utmaningar listades av Storsthlm 2017 utifrån möten med SÖRAB, 

Stockholm Vatten och Avfall och SRV: 
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• Statistik om besök, avfallsmängder och kostnader är bristfällig 

• Kapaciteten räcker inte för en växande stad 

• Mark är en bristvara 

• Anläggningar behöver flyttas eller stängas 

• Andelen återvunnet material är för låg 

• Företagsavfall bedöms orsaka merkostnader 

• Systemperspektivet är inte fullständigt 

• Hot, våld och stölder på ÅVC-anläggningar 

• Kunskapen om människors beteende behöver öka 

• Utredning om insamlingsansvar för förpackningar och tidningar 

• Hantering av avfallet efter insamling 

• Kontroll och mätning av gas, vatten, buller, sediment etc. 

• Nya bostadsområden är inte alltid tillgängliga för avfallshantering 

2.3 Företagens avfall 

Företagen ansvarar själva för sitt avfall och ska se till att det transporteras och behandlas 

på lagenligt sätt. Kommunen är därför inte skyldig att ta emot företagens avfall på 

återvinningscentralerna, men kan välja att göra det mot betalning. Det förekommer både 

att man tar emot sådant företagsavfall som lämpar sig för återvinningscentralens 

verksamhet och att man helt avvisar företag som därmed hänvisas till kommersiella 

företag som tar hand om företagsavfall av olika slag. 

Det är angeläget att företagen i regionen har möjligheter att få sitt avfall omhändertaget i 

former som är bra för miljö och klimat, och samtidigt kostnadseffektivt. I den mån detta 

leder till att återvinningscentraler tar emot företagsavfall ska företagen betala för sitt avfall 

så att det inte belastar avfallskollektiven ekonomiskt. Ett av skälen för passersystem är att 

de ger ökad möjlighet att identifiera och fakturera företag. 

2.4 Utveckling 

En utveckling pågår mot att återbruk får en mer central roll i återvinningscentraler. Ett 

exempel som ofta hänvisas till är Eskilstuna, med ReTuna Återbruksgalleria där personal 

tar emot inlämnade saker och delar ut dem till återbrukande butiker i gallerian, som 

reparerar och säljer vidare. 

I Stockholms län är SÖRABs anläggning Stockby Returpark på Lidingö ett exempel på en 

modern anläggning med höga ambitioner när det gäller återbruk. 

Flera ÅVC-ansvariga organ har infört enklare modeller för återbruk i form av t.ex. en 

mindre byggnad på återvinningscentralen, där privatpersoner kan lämna saker och andra 

kan ta dem med sig. Efter hand plockar sedan personalen bort sådant som inte röner 

någon efterfrågan. 
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Utmaningar när det gäller utvecklingen mot mer avancerade former för återbruk är 

tillgången på mark, särskilt när det gäller att utöka verksamhet på befintliga 

återvinningscentraler, samt att få en hållbar ekonomi i verksamheten. 

En annan utvecklingstrend är mot mer flexibla former för att ta emot grovavfall och 

elavfall. Mobila ÅVC-anläggningar, mini-anläggningar, kvartersnära och vid gångstråk, 

erbjudanden om hushållsnära hämtning m.m. är varianter som finns eller övervägs. 

3 Passersystem 

Passersystem vid Återvinningscentraler kan vara av olika slag. Två huvudalternativ, som 

också kan kombineras, är  

• bommar, kombinerade med avläsning av passerkort eller körkort. 

• automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar, på liknande sätt som för 

trängselskatt och för parkering vid en del större köpcentra. 

Passersystem på återvinningscentraler är på väg att införas på flertalet 

återvinningscentraler i landet, enligt Avfall Sverige.2 Passersystem möjliggör exempelvis 

kontroller, begränsning av antalet besökare inne på anläggningen vid samma tidpunkt, 

insamling av statistik, samfakturering och företagsbetalning. 

Bland fördelar med passersystem nämns i Avfall Sveriges rapport att statistik kan 

användas för att styra öppettider och bemanning, att antalet taxebaserade besök kan 

begränsas, att andelen betalande företag ökar, att det blir bättre flöden på ÅVC, att man 

kan hantera besök från andra kommuner, att obemannade ÅVC kan införas, samt färre 

konfliktsituationer för personalen. 

Bland nackdelar presenteras att de är kostsamma att införa, att besökare blir oroliga och 

att systemen kräver stabil internetuppkoppling. Det varnas också för en allmän övertro till 

vilka utmaningar ett passersystem kan lösa. 

Till de effekter som beskrivs i Avfall Sveriges rapport kan läggas att i en storstadsregion 

riskerar passersystemen att leda till att de som förlorar möjligheten att fritt besöka 

återvinningscentraler kan frestas använda sämre sätt att bli av med sitt avfall, eller 

kommer att åka längre sträckor med bil med ökade utsläpp som följd. 

Av de tre stora ÅVC-ansvariga aktörerna i länet har en, SRV, sedan länge ett 

bomsystem. Stockholm Vatten och Avfall förberedde i ett skede också bomsystem, men 

det infördes inte. SÖRAB har bibehållit fri inpassering. Bland övriga kommuner har 

ungefär hälften bomsystem. 

  

                                                      
2 Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10, sid 3ff. 
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Tabellen nedan innehåller en förteckning över nuläget: 

ÅVC-ansvarig Bomsystem Passerkort/körkort 

för privata besök 

Fotografering 

nummerplåtar 

Ekerö kommun Ja Passerkort, ingen 

maxgräns. 

Nej 

Nacka vatten och avfall Nej Nej Ja, på vissa 

ÅVC3 

Norrtälje kommun Nej Nej Nej 

Roslagsvatten Nej Nej Ja, på vissa 

ÅVC4 

Sigtuna Vatten och 

Renhållning 

Nej5 Nej Nej 

SRV Ja Nej Nej 

Stockholm Vatten och Avfall Nej Nej Ja, på vissa 

ÅVC6 

SÖRAB Nej Nej Ja, på vissa 

ÅVC7 

Telge Återvinning Ja Passerkort med 

maxgräns 

Nej 

Tyresö kommun Ja Passerkort med 

maxgräns 

 

 

Upplands-Bro kommun Ja Körkort8 Nej 

Värmdö kommun Nej Nej Nej 

                                                      
3 Nacka har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på två av tre ÅVC-
anläggningar 
4 Roslagsvatten har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på ÅVC i Österåker. 
ÅVC i Vaxholm har för närvarande inte något passersystem. 
5 Sigtuna har inte bommar på nuvarande ÅVC. En ny kommer att ersätta, och då kan 
frågan om bomsystem bli aktuell. 
6 Stockholm testar automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på två anläggningar, 
Bromma och Sätra. 
7 SÖRAB har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar. Av kostnadsskäl finns det 
dock inte på alla anläggningar. 
8 Den som saknar körkort och tillhör avfallskollektivet kan beställa ett besökskort från 
kommunens Kontaktcenter. 
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Bland de ÅVC-ansvariga organ som har bomsystem förekommer dels att den besökande 

privatpersonen får visa körkort i en läsare, dels kortsystem där den som tillhör 

avfallskollektivet får ett kort som i vissa kommuner/ÅVC-ansvariga organ gäller för 

obegränsat antal besök, medan man i andra kommuner har gjort begränsningar till ett 

visst antal besök per år. Begränsningen i antal besök ligger på ganska hög nivå (t.ex. 18-

25 st), så skälet till begränsningen synes främst vara att hålla tillbaka förekomsten av 

besök från företag där man legitimerar sig som privatperson. 

 

4 Behovet av regionala principer för ÅVC-verksamheten 

Återvinningscentralerna har en viktig roll och ska uppfylla många krav. De bör 

• Vara klimateffektiva 

• Bidra till en god yttre miljö 

• Öka andelen återvunnet och återanvänt material 

• Vara kostnadseffektiva 

• Ha avgiftssystem för företag som gör att dessa betalar sin del av 

återvinningscentralernas kostnader 

• Vara organiserade så att det blir en rättvis fördelning av kostnader mellan 

kommunerna 

• Vara enkla, bekväma och begripliga för invånarna 

• Vara enkla, bekväma och begripliga för företagen 

• Ha en bra arbetsmiljö och säkerhet för personal och brukare 

Syftet med att ta fram regionala principer för samverkan är att hitta former för 

verksamheten som bidrar till att förväntningarna ovan kan nås. Det ska ske med hänsyn 

till kommunernas självbestämmanderätt, en rättvis kostnadsfördelning mellan 

kommunerna och respektive kommuners och samverkansorganisationers uppfattningar, 

uppbyggda system och gjorda investeringar. 

Behovet av att hitta gemensamma principer, och de system som krävs för att göra 

verklighet av dem, är störst i de inre, mest tätbebyggda, delarna av regionen. Det är där 

som behovet är störst av att kunna besöka en annan återvinningscentral än den som 

finns i den egna kommunen. Där man inte har någon form av passersystem fungerar 

detta redan nu – men till priset av att kostnaden tas av ett avfallskollektiv som individen 

inte tillhör.  

Flera stora aktörer har dock passersystem, och fler är på väg att införa någon typ av 

system. 
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Skälen för en fri rörlighet, dvs att länets invånare kan besöka valfri återvinningscentral 

över kommungränserna, handlar om  

• Klimat och miljö. Fri rörlighet ger kortare resor och därmed lägre utsläpp. Risken 

minskar för att avfall dumpas på olämpliga platser. 

• Invånarnas bekvämlighet och effektiva tidsanvändning. 

Om en överenskommelse görs av kommunerna i Stockholms län om fri rörlighet måste 

denna kompletteras med rättvisande kostnadsfördelning.  

En ekonomisk utjämning, ”kvittning”, ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att 

kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven 

på ett rättvisande sätt. Detta är nödvändigt, dels för att den fria rörligheten ska kunna 

accepteras i kommunerna, dels på grund av lagstiftning. Avfallstaxan får inte finansiera 

insamling av avfall som ligger utanför kommunens renhållningsansvar. 

En fri rörlighet med ekonomisk utjämning skulle också kunna underlätta optimering av 

ÅVC-anläggningars placering i regionen. Nya platser för större anläggningar behövs, bl.a. 

för att vidga möjligheter till återbruk och för att regionens invånarantal ökar. Det är 

samtidigt svårt att finna mark som är lämplig ur verksamhets- och 

kommunikationssynpunkt och kan accepteras av omgivningen. Om återvinningscentraler 

kan placeras optimalt i samverkan mellan flera ÅVC-ansvariga organ är det en stor fördel. 

En ytterligare princip som följer av fri rörlighet är att det bör vara enkelt, bekvämt och 

begripligt för privatpersoner och företag var man kan lämna sitt avfall och vad som gäller 

när man gör det. De ÅVC-ansvariga organen bör därför sträva efter att på sikt samlas 

kring benämningar, skyltutformning m.m. Detta är inte något som är nödvändigt och 

det kan verkställas successivt när man har skäl att förnya skyltning och annan 

information. 

I vissa intervjuer har också framförts att det skulle vara en fördel att hitta regionala 

lösningar kring företagsavfall och samarbetsformer kring upphandling för återvinning av 

olika avfallsfraktioner. 

5 Förslag till regionala principer för samverkan kring 
återvinningscentraler 

Följande regionala principer föreslås med hänvisning till ovanstående: 

1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler 

(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda. 

2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att 

kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar 

avfallskollektiven på ett rättvisande sätt. 

3. De ÅVC-ansvariga organen bör sträva efter att på sikt samlas kring benämningar, 

skyltning m.m. som gör verksamheten så enkel, bekväm och begriplig som 

möjligt för privatpersoner och företag. 
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6 Förutsättningar för förändring i enlighet med de föreslagna regionala 
principerna 

Det bör finnas förutsättningar för en bred politisk konsensus i kommunerna kring motiven 

för principerna - hänsyn till klimat och miljö samt enkelhet och bekvämlighet för länets 

invånare. Principen om ekonomisk utjämning av nettokostnaderna för den fria rörligheten 

har lagstöd och torde därför vara okontroversiell.  

I jämförelse med nuläget kommer några ÅVC-ansvariga organ sannolikt att få ökade 

kostnader, medan andra får en intäkt som motsvarar de kostnader man idag har för att 

invånare från andra kommuner besöker anläggningarna. Mot det står att tendensen är att 

allt fler ÅVC-ansvariga organ skaffar passersystem och därmed får möjlighet att stoppa, 

eller fakturera, individer som besöker ÅVC utan att tillhöra det egna avfallskollektivet. 

Effekten av en utebliven fri rörlighet skulle därmed bli att medlemmarna i varje 

avfallskollektiv med tiden hänvisas till de egna ÅVC-anläggningarna. Kollektiven får 

därmed ta fullt ansvar för de kostnader som uppstår för sina medlemmar utan att de 

positiva effekterna för klimat, miljö och bekvämlighet uppstår. 

En praktisk konsekvens av att principerna antas skulle bli att man måste komma överens 

om vilket pris som ska gälla mellan avfallskollektiven för dem som väljer att använda en 

extern ÅVC. Sådana prislistor har dock kunnat upprättas mellan kommunerna i andra 

sammanhang, t.ex. när det gäller fritt val av gymnasieskola i regionen. 

En genomgång behöver också ske av vilka investeringar som skulle behöva göras i hård- 

och mjukvara. I detta uppdrag har inte några förslag till tekniska lösningar tagits fram. Att 

döma av intervjuerna med samtliga ÅVC-ansvariga organ, och av den rapport om 

passersystem som tagits fram av Avfall Sverige9 torde tekniska lösningar finnas eller gå 

att få fram. Det är heller inte givet att alla ÅVC-ansvariga organ måste ha samma 

passersystem (t.ex. bommar eller inte bommar). Den statistik som ska ligga till grund för 

ekonomisk utjämning kan tas fram detaljerat genom passersystemen, men kan också ske 

mer schablonmässigt genom någon typ av undersökningar med vissa tidsintervall. 

Kommuner som bedömer att man har särskilt liten överströmning från andra kommuner 

kan också välja att ta emot fakturor för egna invånare som besöker externa ÅVC utan att 

investera i egen utrustning för att göra motsvarande fakturering. 

 

7 Slutsatser 

• Det är viktigt för klimat och miljö och för invånarnas bekvämlighet att 

Stockholmsregionens invånare får en fri rörlighet när det gäller 

återvinningscentraler. Man bör ha frihet att använda den ÅVC som är lämpligast, 

oberoende av kommungränser.  

                                                      
9 Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10. 
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• Nuläget är inte tillfredsställande. Om inte frågan om fri rörlighet hanteras kommer 

fler ÅVC-ansvariga organ att införa passersystem som hindrar, eller ger hög 

kostnad, för privatpersoner som vill använda en ÅVC utanför det egna 

avfallskollektivet. Därmed uppstår en ännu sämre situation än idag för klimat, 

miljö och bekvämlighet. 

• Fri rörlighet kräver ekonomisk utjämning mellan de ÅVC-ansvariga organen. Det 

är nödvändigt utifrån lagstiftning, men även för att den fria rörligheten ska kunna 

accepteras i kommunerna. 

• Intervjuerna med de ÅVC-ansvariga organen visar att det finns en positiv 

inställning till att åstadkomma fri rörlighet om det går att finna bra praktiska 

lösningar. 

• Politiska beslut om principer, behövs för att arbete med genomförande ska 

komma till stånd. Förslag till principer finns i avsnitt 5 ovan. 

• De ÅVC-ansvariga organen tillsammans är bäst lämpade att svara för 

genomförande, utifrån ett tydligt politiskt uppdrag. Intervjuerna bekräftar att det i 

de ÅVC-ansvariga organen finns tillräckliga kunskaper och resurser. 

• Passersystem kan baseras på t.ex. bommar eller automatisk avläsning av 

registreringsskyltar. Kombinationer är också möjliga och det är inte givet att den 

fria rörligheten skulle kräva att alla ÅVC-ansvariga behöver ha samma lösning. 

• Passersystem behövs även fortsättningsvis vid de flesta ÅVC-anläggningarna, 

bl.a. som grund för statistik, för att säkra företagens betalning och för 

personalens arbetsmiljö. I länets yttre delar finns också ÅVC-anläggningar där 

utnyttjandet från privatpersoner utanför avfallskollektivet bedöms vara marginell 

och där även i övrigt behoven av reglering är mindre.  

• De tekniska förutsättningarna finns, och har blivit betydligt bättre genom att 

digitaliseringen gett nya möjligheter. Det finns på marknaden olika tekniska 

lösningar, tekniska framsteg sker snabbt och Stockholmregionens ÅVC-

ansvariga organ är en tillräckligt stor del av marknaden för att kunna driva på 

ytterligare utveckling. 
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 Kommunstyrelsen 

KS § XX KS/2019:116 - 000

Delegation av svar på remiss - Regionala principer för 
återvinningscentraler i Stockholms län 

Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att ställa 
sig bakom regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län och att verka för att 
en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.  

Den 25 april 2019 § 57 tog kommunstyrelsens tekniska utskott del av informationen 
angående ärendet. Ärendet planeras att behandlas på tekniska utskottets sammanträde den 
5 juni. Kommunstyrelsen föreslås att delegera till utskottet att besluta om svaret på remissen 
då kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 23 september, efter att remisstiden går ut 
den 31 augusti 2019.  

Remissvaret föreslås anmälas till kommunstyrelsens sammanträde den 23 september. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 22 maj 2019.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens tekniska utskott i delegation att på 
sammanträdet den 5 juni 2019 besluta om svar på rekommendation gällande “Regionala 
principer för återvinningscentraler i Stockholms län”. 

______________________ 
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……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linnea Edström 
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 

 Delegation av svar på remiss - Regionala principer för 
 återvinningscentraler i Stockholms län 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens tekniska utskott i delegation att på 
sammanträdet den 5 juni 2019 besluta om svar på rekommendation gällande “Regionala 
principer för återvinningscentraler i Stockholms län”. 

Ärendet 
Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att 
ställa sig bakom regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län och att verka 
för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.  

Den 25 april 2019 § 57 tog kommunstyrelsens tekniska utskott del av informationen 
angående ärendet. Ärendet planeras att behandlas på tekniska utskottets sammanträde 
den 5 juni. Kommunstyrelsen föreslås att delegera till utskottet att besluta om svaret på 
remissen då kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 23 september, efter att 
remisstiden går ut den 31 augusti 2019.  

Remissvaret föreslås anmälas till kommunstyrelsens sammanträde den 23 september. 

</BeslutsText> 

     
     
Mats Bergström Linnea Edström 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Bilagor 
Remiss - Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län 
Delges 
Kommunstyrelsens tekniska utskott  




