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Tid:

Måndagen den 27 maj 2019, kl. 19.00

Plats:

Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:
1

Anmälningsärenden (delvis senare utskick)

2

Delegationsbeslut

3

Ekonomiska ramar 2020-2022

4

Marsuppföljning - delårsrapport

5

Inriktning inför upphandling av förskola i Södra Hallsta

6

Samverkan inom löneadministrationen mellan kommunerna Håbo, Trosa
och Salem

7

Rättelse av plankarta, detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan 80-42

8

Planuppdrag för Uttringe 1:12 m.fl. (våtmark och dagvattendamm,
Garnudden)

9

Antagande av Samverkan Stockholmsregionens gemensamma målbild
2019-2022

10

Svar på remiss - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
och planbeskrivning

11

Svar på remiss - Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i
Stockholmsregionen 2021-2027

12

Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20)

13

Svara på remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (senare utskick)

14

Svar på revisionsrapport - Inköp och upphandling

15

Svar på revisionsrapport - Bygg- och miljönämndens tillsyn
av avloppslösningar och avfallƐhantering

16

Svar på motion- Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av
Anders Klerkefors (R)

17

Svar på motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
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Svar på motion - Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders
Klerkefors (R)

19

Svar på motion - Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (R)

20

Redovisning av obesvarade motioner 2019

21

Ansökan om extra medel för feriearbeten 2019

22

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

23

Reglemente för kommunala pensionärsrådet

24

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

25

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun

26

Regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems kommun

27

Nyberäkning av budgetprognos Rönninge Centrum (senare utskick)

Lennart Kalderén (M)
Ordförande

Linnea Edström
Sekreterare
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Gruppmöten
Borgerliga gruppen
Måndag 2019-05-27 kl 18.00
Konferensrum Bergaholm

Socialdemokraterna
Måndag 2019-05-27 kl 17.30
Konferensrum Lideby

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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§ XX
Anmälningsärenden
Sekretess enligt OSL kap. 19 § 3: Protokoll från styrgrupp Salems centrum 2019-04-05
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-13 (senare utskick)
Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-15

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX
Delegationsbeslut
Tilldelningsbeslut i upphandlingar, Jan Lorichs, planeringsstrateg
Samordnad upphandling av inkontinensartiklar, SUN 2018/170
Fastighetsarbeten dagtid Salem, TI 2018-1009
Särskilt boende och korttidsboende över och under 65 år för Södertälje, Nykvarn och
Salems kommun, TI 2018-2080
Korttidsvikarier för Katrineholm, Södertälje och Salems kommuner, TI 2018-2079
Glasögon vid bildskärmsarbete, TI 2018-2086
Ramavtal Beläggnings och markarbeten, TI 2016-1152

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX

KS/2019:204 - 042

Ekonomiska ramar 2020-2022
Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.
(mnkr)
2020 2021 2022
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning
7,8
5,2 -13,4

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2020-2022 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga åren
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås delvis för år 2020 och 2021 samt
beräknas i dagsläget inte nås för år 2022. Vanligt är att åren i slutet på ramperioden stärks
(genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under pågående ramperiod och
landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2020-2022 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2019-05-16.
2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden
från nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad
2019-05-16.
3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2020 och
planperioden 2021 - 2022 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att återkomma med två scenarios
på effektiviseringar, ett scenario på 1,3 procent och ett scenario på 2,0 procent
till höstens budgetberedning.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2020-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2020-2022 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2019-05-16.
2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden
från nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad
2019-05-16.
3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2020 och
planperioden 2021 - 2022 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att återkomma med två scenarios på
effektiviseringar, ett scenario på 1,3 procent och ett scenario på 2,0 procent till
höstens budgetberedning.

Sammanfattning av ärendet
Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning

2020
7,8

2021 2022
5,2 -13,4

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2020-2022 bedöms
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga åren
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås delvis för år 2020 och 2021 samt
beräknas i dagsläget inte nås för år 2022. Vanligt är att åren i slutet på ramperioden
stärks (genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under pågående
ramperiod och landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi.

Inledning
SKL:s cirkulär 19:21 daterat 20190502 ligger till grund för ekonomienhetens beräkningar
över kommunens skatte- och bidragsintäkter för 2020-2022. Ramberedningen bedömer
att eventuella effekter av riksdagsbeslut om vårbudgeten är, för Salems Kommun, mycket
begränsade. I beräkningarna har också hänsyn tagits till en uppdaterad
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befolkningsprognos för kommunen. Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det
bostadsbyggande kommunen planerar för med stöd av beslutad översiktsplan.

Sveriges ekonomiska utveckling
Källa: SKL april, maj 2019

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms
falla till låga 1,4 % både 2019 och 2020, från 2,4 % 2018. Den långa perioden av stigande
sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vändpunkten kommer under år 2019,
men syns inte i siffrorna förrän 2020. Den bedömda konjunkturavmattningen går
långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden.
Prognoserna visar också lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. På flera håll
syns dämpade tillväxtutsikter, inte minst i Tyskland där endast en blygsam BNP-ökning
visas, vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin. Huvudförklaringen till den
låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 är en svag inhemsk efterfrågan. Sjunkande
bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet
är det som framförallt står för dämpningen.
År 2021 och 2022 antas ett balanserat resursutnyttjande - sysselsättning och arbetslöshet
bestäms då utifrån att befolkningen och arbetsmarknaden befinner sig i balans

Kommunsektorns ekonomiska utveckling
Källa: SKL april, maj 2019

Den starka ekonomiska tillväxten har under några år bidragit till ett växande
skatteunderlag. Nu planar tillväxttakten successivt ut och ökningen av antal arbetade
timmar upphör. Detta medför att skatteunderlaget framledes inte kommer att växa i
samma takt som tidigare år.
Sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt bara till
en mindre del av stigande löneökningstakt. Prognosen för nästa år är att
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högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en
minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att
lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar samtidigt som
grundavdragen endast ökar svagt

Jämfört med den prognos som presenterades i februari har SKL reviderat upp
skatteunderlagets ökningstakt 2019-2020, men justerat ner utvecklingen 2021-2022
(tabell 2). Ny statistik visar att utvecklingen på arbetsmarknaden under slutet av 2018 var
starkare än vad som fanns med i februari-prognosen. Det innebär att 2019 startar på en
högre sysselsättningsnivå än den förra bedömningen och har bidragit till en ljusare syn på
sysselsättningen den närmaste tiden.

Kommunsektorns investeringsbehov
Källa: SKL, maj 2019

Kommunkoncernernas investeringsvolymer år 2018 uppgick till 72 miljarder kronor, en
ökning med 14 procent från år 2017. År 2017 var ökningen 20 procent, det vill säga två år
med stora ökningar. År 2010 var investeringarnas andel av skatter och bidrag 8,6 procent,
år 2018 hade andelen ökat till 12,8 procent. Investeringarna förväntas fortsätta öka
kraftigt enligt budget och plan, men de brukar aldrig bli så höga som budgeterat.
Finansiering av investeringar kan ske genom positiva årsresultat, avskrivningar,
försäljning av anläggningstillgångar, avsättningar och extern upplåning. SKL:s kalkyler
visar på att gapet mellan finansiering genom eget resultat och avskrivningar i förhållande
till finansieringsbehovet ökar alltmer för Sverige kommuner. Därmed kommer en allt
större andel av investeringarna att behöva finansieras genom upplåning eller försäljning
av anläggningstillgångar.

Prognostiserade skatter och bidrag 2020 - 2022 för Salems kommun
I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och
bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan
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budget-/planåren.

För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas
följande exempel:
Känslighetsanalys
Antal invånare den 1 november året före
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning varje
enskilt år
Differens mnkr (intäkt minskning)

2020
2021
16 907 17 105

-3,5

-3,7

2022
17 190

-0,6

Ramberäkningar för åren 2020 - 2022 - Driftbudget
I ramarna för åren 2020-2022 har hänsyn enbart tagits till konsekvenser av:
●
●
●

Ny lagstiftning
Volymökningar/minskningar
Helårseffekter av tidigare fattade beslut

Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.
(mnkr)
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning

2020
7,8

2021 2022
5,2
-13,4
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I ram för socialnämnden har bl a tagits höjd för ökad verksamhet inom området för
personer med funktionsnedsättning , ekonomiskt bistånd, ökat antal personer med
hemtjänst samt för fler platser för äldre med särskilt boende. Inom ram för barn- och
utbildningsnämnden ser vi framför allt ett utökat antal platser inom de olika
verksamheterna under ramperioden.

Kompensation för löne- och prisökningar
I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 procent och arvodesökningar med
ökning motsvarande inkomstbasbeloppets utveckling per år. Däremot har ingen
kompensation för prisökningar tillförts ramarna förutom avtalade prisindexeringarna.

Effektiviseringsarbete
För år 2020 har i ramarna lagts in ett effektiviseringskrav på 1,3 procent för samtliga
nämnder förutom Kultur- och fritidsnämnd och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. För
år 2021 ligger ytterligare effektivisering utlagd för att målet på ett resultat på 0,5 procent
av skatter och bidrag ska uppnås för kommunen som helhet.
Respektive nämnd skall till höstens budgetberedning återkomma med två scenarios på
effektiviseringar. Ett scenario på en effektivisering på 1,3 procent och ett scenario på en
effektivisering på 2,0 procent.

Planeringsunderlag för investeringar åren 2020-2022
I beredningen har särskild beaktats kommande investeringsbehov avseende
verksamhetslokaler för förskola och skola. Behoven är beräknade med
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan som grund.
Investeringarna uppgår till betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte
kraftigt överstiga det lånebelopp per invånare kommunen har som vägledning vid beslut
om investeringsnivå.

Ramförslag och direktiv för fortsatt budgetarbete
Driftmedel
I bilaga 1 redovisas förslag till ramar för budget- och planperioden 2020-2022.
Ramförslaget innefattar omfattande kostnadsökningar för kommunen:
●
●
●
●
●

Såväl äldre som barn och unga ökar i antal. Med föreliggande befolkningsprognos
som grund har volymökningar inom kommunens kärnverksamheter beaktats.
Uppräkning för kommande lönerörelsen har beaktats med 2% per år.
Kostnader kopplade till ingångna avtal har uppräknas med index (KPI eller
liknande).
Kostnadsökningar kopplade till nyanlända, primärt inom Socialnämndens
verksamheter, har beaktats.
Kommunens kostnader för avskrivningar stiger i takt med att en ökande
befolkning driver ökade behov av investeringar i infrastruktur och
verksamhetslokaler.
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●

Kostnaderna för pensionsåtaganden ökar i takt med att kommunen närmar sig
puckeln för de ålderskategorier anställda som har pensionsanspråk som enligt
gällande regler ej är skuldförda utan kostnadsförs i takt med utbetalningar samt
flera anställda överskrider gränsen för att få förmånsbestämd ålderspension .

Sammantaget medför det att kommunen mycket nogsamt måste pröva och prioritera
varje potentiell kostnadsökning, inklusive de ovan nämnda sådana. Det fortsatta
budgetarbetet kommer att ske med stor återhållsamhet på vad avser andra
kostnadsökningar än av ovan nämnd karaktär.
De fastställda ramarna och kommunens gällande övergripande mål är styrande för det
fortsatta budgetarbetet. Varje nämnd ska se över sina mål som utgår från de
övergripande målen och precisera/bryta ner dessa för den egna verksamheten. För
måluppföljningen anges de indikatorer som ska tillämpas.
Förändringar av delar av verksamheten i respektive nämnd och dess förvaltnings
ansvarsområde ska pga det ekonomiska läget finansieras inom den för
nämnden/förvaltningen angivna ramen. Innebär förändringarna kostnadsökningar eller
intäktsminskningar i form av satsningar, kvalitetsförbättringar, utökad verksamhet eller
annat, ska detta finansieras genom omprioriteringar inom nämndens ansvarsområde. Det
innebär att varje kostnadsökning eller intäktsminskning i någon eller några av nämndens
verksamhetsområden ska motsvaras av en kostnadsminskning eller intäktsökning så att
full finansiering av förändringen säkerställs och ryms inom nämndens/förvaltningens
totala ram. Motiven för och konsekvenserna av såväl utökad och/eller upprioriterad som
minskad och/eller nedprioriterad verksamhet ska anges i respektive nämnds/förvaltnings
budget.
Det kan konstateras att det ekonomiska utrymmet för ambitionsökningar utöver tilldelad
ram är noll. Nämnden kan vid extraordinära fall  välja att beskriva konsekvenserna av
uteblivna extra budgetmedel för poster som anses av mycket stor vikt för verksamheten
men likväl inte kan finansieras genom omprioritering inom given rambudget. Det kan
påräknas att utöver ram tillkommande kostnadsökningar kan leda till motsvarande krav
på effektiviseringar.
Detta innebär att ingen nämnds-/förvaltningsbudget får överskrida givna ramar och att
inga äskanden utöver ovan nämnda ram ska tas upp i kommande budgetförslag.

Investeringar
Ett planeringsunderlag för investeringar har tagits fram under ramberedningen.
Planeringsunderlaget innefattar en investeringsvolym som beräkningsmässigt ger en
låneskuld per invånare om 25 200 kr vid utgången av ramperioden. Detta ska ställas i
relation till övergripande mål nr 9 där det anges som indikator att långfristiga skulder per
invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt. Länssnittet uppgick år
2018 till 25 700 kr per invånare och vi kan därmed notera att kommunens låneskuld vid
utgången av ramperioden sannolikt kommer ligga så att kommunens mål kommer att
uppnås.
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I planeringsunderlaget redovisas investeringarna, beslutade budget år 2020-2022,
uppdelad per nämnd/förvaltning och verksamhet.
I den mån ytterligare investeringar, eller investeringar till högre belopp än de som anges i
ramarna, bedöms som synnerligen angelägna och/eller oundgängliga kan ytterligare
investeringsmedel äskas till budgetberedningen.
I den mån sådana äskanden framställs kan de komma att prövas i budgetberedningen.
Indikativt kan konstateras att kommunens låneskuld i och med planerad utbyggnad av
förskole- och skolkapacitet kommer att stiga relativt kraftigt och övriga investeringar
kommer därför att prövas med stor restriktivitet.
Eventuella sådana äskanden från respektive nämnd/förvaltning ska rangordnas i
prioritetsordning, innan de överlämnas till kommundirektören som i samråd med
kommunledningsgruppen (KLG) bereder och rangordnar dessa äskanden inför
budgetberedningen.
Bland de större investeringarna märks en grundskola som planeras att byggas i
Fågelsången under planeringsperioden. De preliminära kalkylerna omfattar för
planeringsperioden 280,6 miljoner kronor inklusive skolidrottshall, skolgård,
anslutningsväg mm. Totalt omfattar projektet 407,8 miljoner kronor under perioden
2018-2021.
Planeringsunderlaget för investeringar återfinns i bilaga 2.

God ekonomisk hushållning
Salems kommun har två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, vilka är
vägledande i kommunens ram- och budgetprocess:
Övergripande mål 8 - “Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på
Södertörn”.
Målet följs upp med indikatorn skattesats.
För grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet.
I förslaget till ramar för budget- och planperioden bedöms kommunen uppnå mål 8 åren
2020 - 2022 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är för närvarande
19,67 jämfört med Södertörnskommunernas genomsnitt på 19,91 år 2019.
Det andra övergripande finansiella målet är följande:
Övergripande mål 9 - “Salems kommun ska ha en stabil ekonomi”.
Målet följs upp med två indikatorer:
1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag (viktning
60 %).
För grönt värde: resultat uppgående till 1 % eller högre. Indikatorn väntas nås drygt 0,5%
år 2020-2021, vilket motsvarar gult och att indikatormålet delvis att uppnås. Resultatet
för år 2022 visar på nivå indikatorvärde för rött och indikatormålet uppnås ej.
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2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %).
För grönt värdet: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn förväntas
kunna uppnås.
Mål 9 förväntas motsvara gul nivå, vilket innebär att målet delvis uppnås för år
2020-2022.

Mats Bergström
Kommundirektör
Bilaga
1.
2.

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Resultaträkning år 2020-2022
Planeringsunderlag investeringar år 2020-2022
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Marsuppföljning - delårsrapport
Resultatet för perioden inklusive VA och mark/fastighetsförsäljningar är 31,6 miljoner kronor.
Resultatet exklusive VA och mark/fastighetsförsäljningar är 20,5 miljoner kronor. Årets
resultat prognostiseras till 52,5 miljoner kronor inklusive VA och mark/fastighetsförsäljningar
och 4,4 miljoner kronor exklusive VA och mark/fastighetsförsäljningar. Resultatet exklusive
VA och mark/fastighetsförsäljningar beräknas bli 5,4 miljoner kronor lägre än budget för år
2019.
De största avvikelserna mot prognosen är:
Ɣ Socialnämnden (-5,8 miljoner kronor). Socialförvaltningen har lämnat in åtgärder för
beslut till socialnämnd i maj månad.
Ɣ Kultur- och fritidsnämnden (+1,7 miljoner kronor) som avser lägre kostnader i och
med en ny form av upphandling för sim- och idrottshallen.
Ɣ Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,6 miljoner kronor) som avser obalanser
inom verksamheterna gata och fastighet.
Ɣ Finansförvaltningen (+35,5 miljoner kronor) som avser högre kostnader för
avtalspensioner (-3 miljoner kronor), lägre skatteintäkter (-1,9 miljoner kronor) då
befolkningsökningen inte har varit lika stor som antogs vid budgeteringstillfället,
lägre kostnader för avskrivningar (+1,7 miljoner kronor), positivt saldo på
finansnettot (+2,5 miljoner kronor) och fastighetsförsäljning (+36,2 miljoner kronor).
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 maj 2019.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för 2019.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med underskott att vidta åtgärder för att
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till
kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten per juli.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Uppföljning per mars 2019 för Salems kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för
2019.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med underskott att vidta åtgärder för att
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till
kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten per juli.

Sammanfattning
Resultatet för perioden inklusive VA och mark/fastighetsförsäljningar är 31,6 miljoner
kronor. Resultatet exklusive VA och mark/fastighetsförsäljningar är 20,5 miljoner kronor.
Årets resultat prognostiseras till 52,5 miljoner kronor inklusive VA och
mark/fastighetsförsäljningar och 4,4 miljoner kronor exklusive VA och
mark/fastighetsförsäljningar. Resultatet exklusive VA och mark/fastighetsförsäljningar
beräknas bli 5,4 miljoner kronor lägre än budget för år 2019.
De största avvikelserna mot prognosen är:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Socialnämnden (-5,8 miljoner kronor). Socialförvaltningen har lämnat in åtgärder
för beslut till socialnämnd i maj månad.
Kultur- och fritidsnämnden (+1,7 miljoner kronor) som avser lägre kostnader i
och med en ny form av upphandling för sim- och idrottshallen.
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,6 miljoner kronor) som avser
obalanser inom verksamheterna gata och fastighet.
Finansförvaltningen (+35,5 miljoner kronor) som avser högre kostnader för
avtalspensioner (-3 miljoner kronor), lägre skatteintäkter (-1,9 miljoner kronor)
då befolkningsökningen inte har varit lika stor som antogs vid
budgeteringstillfället, lägre kostnader för avskrivningar (+1,7 miljoner kronor),
positivt saldo på finansnettot (+2,5 miljoner kronor) och fastighetsförsäljning
(+36,2 miljoner kronor).

Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen ska upprätta uppföljning per mars för år 2019. Detta ska
rapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019.
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Driftredovisning
Uppföljning per mars för nettodriftkostnaderna resulterar i följande budgetavvikelse för
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger.

Totalt är avvikelserna mot budget positiva både avseende perioden och för prognosen till
årets slut. En stor del av prognosens positiva utfall avser ett köp och försäljning av en
fastighet. De verksamhetsrelaterade största avvikelserna är:
- Markförsäljningen förväntas inte göra fler försäljningar under året och prognosen
för helåret bedöms till en negativ avvikelse om -17,2 miljoner kronor.
- Kultur- och fritidsnämndens prognos beräknas till en positiv avvikelse om 1,7
miljoner kronor med anledning av lägre kostnader i och med en ny form av
upphandling för sim- och idrottshallen.
- Socialnämndens prognos är en negativ avvikelse om -5,8 miljoner kronor. Förslag
till åtgärder är framtagna och socialnämnden har godkänt förvaltningens
viljeinriktning i avvaktan på en konsekvensanalys. Ärendet behandlas på
nämndens kommande sammanträde. Med åtgärder bedöms prognosen för
helåret kunna bli -0,8 miljoner kronor.

Investeringsredovisning
Uppföljning per mars för investeringarna resulterar i följande budgetavvikelse för
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger.
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För perioden har 17,8 miljoner kronor använts av beräknat 75,8 miljoner i budget.
Avvikelsen är 57,8 miljoner kronor för perioden. Flertalet investeringar innebär kostnader
senare under året, vilket kan ses även vid jämförelse med föregående års utfall för
samma period.
För helåret beräknas 258,8 miljoner användas av totalt budgeterat 303,1 miljoner. Det är
till största delen exploateringsprojekt som blivit förskjutna i tidsplanen som är de som i
prognosen avviker mot budget och de största beräknade prognosavvikelsen är
exploateringen i Karlskronaviken och därefter Rönninge centrums utveckling.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Budgetuppföljning
2019-03-31
Samt
Prognos till 2019-12-31
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Förvaltningsberättelse per mars 2019
Omvärldsanalys
Sveriges ekonomiska utveckling
Källa: SKL april, maj 2019

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga
1,4 % både 2019 och 2020, från 2,4 % 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige
ser därför ut att upphöra. Vändpunkten kommer under år 2019, men syns inte i siffrorna förrän 2020.
Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på
arbetsmarknaden.
Prognoserna visar också lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. På flera håll syns dämpade
tillväxtutsikter, inte minst i Tyskland där endast en blygsam BNP-ökning visas, vilket får stor betydelse
för den europeiska ekonomin. Huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020
är en svag inhemsk efterfrågan. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga
investeringar inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen.
År 2021 och 2022 antas ett balanserat resursutnyttjande - sysselsättning och arbetslöshet bestäms då
utifrån att befolkningen och arbetsmarknaden befinner sig i balans.

Kommunsektorns ekonomiska utveckling
Källa: SKL april, maj 2019

Den starka ekonomiska tillväxten har under några år bidragit till ett växande skatteunderlag. Nu
planar tillväxttakten successivt ut och ökningen av antal arbetade timmar upphör. Detta medför att
skatteunderlaget framledes inte kommer att växa i samma takt som tidigare år.
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Sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt bara till en mindre
del av stigande löneökningstakt. Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med
ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på
skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar
samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt.

Utvecklingen år 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör mot slutet av
2020 och den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans från och med 2021. Det betyder
fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 2020 men större ökningstal 2022.

Jämfört med den prognos som presenterades i februari har SKL reviderat upp skatteunderlagets
ökningstakt 2019-2020, men justerat ner utvecklingen 2021-2022 (tabell 2). Ny statistik visar att
utvecklingen på arbetsmarknaden under slutet av 2018 var starkare än vad som fanns med i
februari-prognosen. Det innebär att 2019 startar på en högre sysselsättningsnivå än den förra
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bedömningen och har bidragit till en ljusare syn på sysselsättningen den närmaste tiden.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Kommunen har år 2019 en skattesats som understiger genomsnittet på Södertörn. Kommunen
uppnår därmed övergripande mål nr 8 - konkurrenskraftig skattesats.
Kommunens övergripande mål 9 är att Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. Helårsprognosen
visar på ett resultat exkl. VA och exkl. mark-/fastighetsförsäljningar på 4,4 miljoner eller 0,5 % av
skatter och bidrag. Därmed uppnås inte den första indikatorn som har 1 % som mål. Den andra
indikatorn, långfristiga skulder, prognostiseras till ett utfall om ca 24,5 tkr per invånare (vilket är
under den senast kända länsnitts nivån 2018 på 25,7 tkr per invånare) och då uppnås den indikatorn.
Kommunen bedöms därmed uppnå mål 9 delvis.

Balanskrav
Årets resultat prognostiseras till 52,5 miljoner, vilket är 13,6 miljoner högre än budget för år 2019.
Huvudorsakerna till detta är bland annat:
Ɣ Verksamhetens nettokostnader beräknas en positiv avvikelse mot budget om 11,3 miljoner
på grund av försäljning av fastigheter (+36,2 miljoner) samt uteblivna intäkter för
markförsäljningar (-17,2 miljoner) som blir försenade. Resten avser nämndernas budget
överskridande samt högre pensionskostnader (-7,7 miljoner).
Ɣ Skatter och bidrag blir 1,9 miljoner lägre än budget på grund av antalet invånare har blivit
färre än vad som planerades vid budget-tillfället.
Ɣ Finansnetto blir ca 2,5 miljoner högre än budget och det är framförallt avkastningen av
finansiella omsättningstillgångar.
Ɣ Avskrivningar beräknas bli ca 1,7 miljoner lägre än budget pga tidsförskjutningar av
investeringar.
Vid avstämning av balanskravet i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) avräknas från årets
prognostiserade resultat årets orealiserade vinster i värdepapper 2,8 miljoner och årets
realisationsvinster (som uppstår vid försäljning av anläggningstillgångar) 0,3 miljoner. Årets
balanskravsresultat prognostiseras uppgå därmed till 49,4 miljoner. Att balanskravsresultat är
positivt innebär att kommunen beräknas klara KL:s grundläggande krav om god ekonomisk
hushållning. Kommunen har klarat KL:s balanskrav även under alla tidigare år.
Balanskravsutredning för prognostiserat resultat i årsbokslut 2019 (mnkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
+ Användning av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
= Årets ( prognostiserat ) balanskravsresultat

52,5
-0,3
0
-2,8
0
49,4
0
0
49,4

Driftredovisning
För första kvartalet uppvisar kommunen ett resultat om 31,6 miljoner kronor. För samma period
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föregående år var resultatet 18,3 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med föregående
år beror på att markförsäljning skett med 10,9 miljoner kronor samt högre skatteintäkter och ett
större finansnetto.

Totalt är avvikelserna mot budget positiva både avseende perioden och för prognosen till årets slut.
En stor del av prognosens positiva utfall, cirka 36 miljoner kronor avser ett köp och försäljning av en
fastighet.
- Kommunstyrelsen uppvisar för perioden en positiv avvikelse som beror på att kostnaderna
inte fördelas jämt över året och till årets slut beräknas i stort sett ingen avvikelse mot
budget.
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har för perioden en negativ avvikelse om -2,3
miljoner kronor. Avvikelserna avser obalanser inom verksamheterna gata och fastighet.
Högre kostnader för bland annat el och fjärrvärme under första delen av året, vilket kommer
att jämnas ut under kommande månader.
Prognosen för helåret bedöms till en negativ avvikelse om -0,6 miljoner kronor.
- VA-verksamheten uppvisar en negativ avvikelse om -0,5 miljoner kronor för perioden och för
helåret beräknas i stort sett ingen avvikelse.
- Markförsäljning uppvisar intäkter om 10,9 miljoner kronor för första kvartalet. Prognosen för
helåret visar inga fler försäljningar, vilket innebär en beräknad negativ avvikelse om -17,2
miljoner kronor vid årets slut.
- Bygg och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse för perioden (+1,2 miljoner kronor). I
periodens resultat återfinns debiterade avgifter som avser helår och inte bara perioden.
Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot planerad budget.
- Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett positivt avvikelse för perioden om 0,8 miljoner
kronor. Det är effekten av förnyad upphandling av sim- och sporthall, biblioteket inte köpt in
media och att många åtgärder inom kommunens idrottsanläggningar utförs under resterande
månader av året.
Prognosen beräknas till en positiv avvikelse om 1,7 miljoner kronor med anledning av lägre
kostnader i och med en ny form av upphandling för sim- och idrottshallen.
- Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt avvikelse mot budget på 6,8 miljoner
kronor för perioden. Resultatet är en effekt av lägre kostnader för köp av platser inom
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-

-

-

grundskolan och förskolan.
Prognosen för nämnden beräknas till ingen avvikelse mot budget för helåret.
Socialnämndens resultat för perioden är en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor. För
helåret bedöms prognosen till en avvikelse om -5,9 miljoner kronor. Förslag till åtgärder är
framtagna och har behandlats av socialnämnden i maj. Med åtgärder bedöms prognosen för
helåret kunna bli -0,8 miljoner kronor.
Finansförvaltningen uppvisar en positiv avvikelse mot budget om 5,9 miljoner kronor som
avser lägre avskrivningar, högre avkastning i pensionsportföljen och högre
exploateringsbidrag från privata aktörer. Prognosen för helåret bedöms till en positiv
avvikelse med 35,5 miljoner, som förklaras med ett köp och försäljning av en fastighet.
Revisionsnämnden och överförmyndarnämnden har för perioden mindre avvikelser och för
helåret beräknas inga avvikelser mot budget.

Investeringsredovisning
Uppföljning per mars för investeringarna resulterar i följande budgetavvikelse för helårsprognosen:

För perioden har 17,8 miljoner kronor använts av beräknat 75,8 miljoner i budget. Avvikelsen är 57,8
miljoner kronor för perioden. Flertalet investeringar innebär ökning i investeringstakten senare under
året, vilket kan ses även vid jämförelse med föregående års utfall för samma period.
För helåret beräknas 258,8 miljoner användas av totalt budgeterat 303,1 miljoner. Största projektet
avser byggandet av Fågelsångens nya skola samt Solliden och Karlskronavikens exploateringar. Det är
till största delen exploateringsprojekt som beräknas bli förskjutna i tidsplanen och de största
beräknade prognosavvikelserna är exploateringen i Karlskronaviken och därefter Rönninge centrums
utveckling.

Finansiell analys
Prognos för 2019 och framåt bygger på marsuppföljningen och de faktorer som var kända vid
budget-tillfället hösten 2018.

Skatter & bidrags- samt nettokostnadsutveckling
Under året beräknas skatter & bidrag öka med 4,1 %. Verksamhetens nettokostnader inkl.
jämförelsestörande poster går ner ca 1 % och exkl. jämförelsestörande poster blir de ca 4,6 % högre.
Under femårsperioden 2017-2021 väntas skatter & bidrag öka med 19,6 %, nettokostnader exklusive
jämförelsestörande poster - med 20 %. I belopp räknat innebär det i stort sett en balans i
intäkts-/kostnadsutvecklingen. Den relativt stora kostnadsökningen 2018 och 2019 beror framför allt
på volymökningar med tillhörande ökade kostnader inom socialnämnden och barn- och



6

utbildningsnämnden.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnad som andel av skatter och generella statsbidrag visar hur stor del av intäkterna som går
till den löpande verksamheten. En rimlig nivå är 96-98 % eftersom räntekostnader och delar av
investeringarna skall finansieras med skatteintäkterna.

Måttet ligger de närmsta åren i linje med kommunens 1 % resultatmål. Att nettokostnadernas andel
förbättras 2019 och 2021 förklaras främst med jämförelsestörande poster som mark-/
fastighetsförsäljningar.
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Självfinansieringsgrad för investeringar
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. En
självfinansieringsgrad över 100 % innebär att kommunen klarar att minska sina skulder och öka det
finansiella handlingsutrymmet.

Genomsnittligt har investeringarna under de senaste fem åren 2015-2019 varit (inkl prognos för år
2019) ca 122 miljoner per år (76,6 miljoner per år under 2014-2018). Kommunen finansierar
investeringarna genom egna medel som består av överskott i resultaträkningen och avskrivningar,
eller genom externa lån. Resultat och avskrivningar var under femårsperioden totalt ca 408 miljoner
medan investeringarna uppgår till (inkl prognos för år 2019) ca 610 miljoner.
Självfinansieringsgraden över fem år utgör därmed ca 67 %. Självfinansieringsgraden förväntas
minska under kommande åren eftersom kommunen går in i en investeringsintensiv period.

Periodens resultat
Perioden januari-mars redovisar ett positivt resultat exkl. VA och exkl.
mark-/fastighetsförsäljningar på 20,5 miljoner. Jämfört med föregående års resultat för mars
månad är resultatet per mars 5,3 miljoner kronor bättre.
Verksamhetens intäkter har mellan de två delårsperioderna ökat med 11,5 miljoner kronor medan
kostnaderna har ökat med 6,9 miljoner kronor. Avskrivningarna har ökat med 0,9 miljoner kronor.
Skatter och bidrag har ökat med 9,3 miljoner kronor och finansnettot är 2,3 miljoner kronor bättre.
Nettokostnadsökningen mellan perioderna är överlag rimliga inom nämnderna och ligger per mars
månad inom ramen för periodiserad budget.

Årets resultat
Målet är att årets resultat exkl. VA och exkl. mark-/fastighetsförsäljningar ska vara minst 1 % av
skatter och bidrag. Resultat för 2019 förväntas bli 4,4 miljoner kronor vid årets slut eller 0,5 % medan
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budget är 9,8 miljoner kronor. Prognosen avviker med -5,4 miljoner kronor mot årets planering.
Avvikelsen hänförs till den negativa prognos som socialnämnden lämnat för året, -5,9 miljoner
kronor.
Socialnämnden har fått förslag på åtgärder från förvaltningen till sammanträde i maj månad.
Nämnden tagit beslut att förvaltningen ska jobba i förslagets inriktning. Alla områden inom
socialförvaltningen berörs, framförallt myndighet och individ- och familjeenheten.

Medel för framtida pensioner
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige den uppdaterade placeringspolicyn. Policyns
övergripande mål är att, på lång sikt, minska pensionsskuldens resultat- och likviditetsmässiga
belastning på ekonomin.
Under första kvartalet ökade både pensionsportföljens avkastning och pensionsåtaganden:
Mnkr
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelser (utanför balansräkningen)
Finansiella placeringar (pensionsportfölj)

2019-01-01

Förändring

2019-03-31

-94,9

-7,4

-102,3

-255,7

-2,5

-258,2

81,6

+2,8

84,4

Källa för pensionsåtagande - KPA, för pensionsportfölj - Söderberg & Partners.

Enligt policyn kan kommunen, om det ekonomiska läget medger, finansiera nyintjänade pensioner
antingen genom att trygga dem via en försäkringspremie till upphandlat försäkringsbolag, eller
genom att sätta av kapital i pensionsportfölj.
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på 84,4 miljoner. Under första
kvartalet 2019 har börsen gått starkt och pensionsportföljen avkastat 3,4 % eller 2,8 miljoner, vilket
är sämre än jämförelseindex som stigit med 6,2 % under samma period. Avvikelsen mot index beror
på att portföljen haft lägre risk än index.



9

10

Kommunstyrelsen
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Delår mars2019
Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

1a. Nämndmål kommunstyrelsen - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga tillgänglighet.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - E-post
(procent)

90 %

50%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon
(procent)

90 %

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

1b. Nämndmål kommunstyrelsen - Information och dialog
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga information och dialog.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - "Salems
kommun informerar"

85 %

50%

Tillgänglighet/kommunikation Webbplats

59 %

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

1c. Nämndmål kommunstyrelsen - Effektivitet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgare och lokala
företag ska uppleva bästa möjliga effektivitet.

$QGU]HM.D]PLHUF]DN
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Företag - Lokalt företagsklimat
(NKI-index)

70

78

50%

Företag - Service till företag (index)

3.3

Värdering

50%

____________________________________________________________________________________

1d. Nämndmål kommunstyrelsen - IT-system
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att kommunens medborgare
och medarbetare ska ha mycket god tillgänglighet av kommunens administrativa it-system.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

IT - Attacker (antal)

4

33%

IT - Internet tillgänglighet (procent)

98 %

33%

IT - Support (procent)

90 %

33%

Värdering

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

2. Nämndmål kommunstyrelsen - Trygghet och säkerhet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet
verka för att Salems kommun ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Trygghet - Kontaktpolis i skolan (procent)

100 %

20%

Trygghet - Medborgarnas upplevda
trygghet (index)

50

20%

Trygghet - Skadegörelse av kommunal
egendom (kr/år)

1000000

20%

Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott
(ranking i länet)

10

20%

Trygghet - Systematiskt
brandskyddsarbete (antal enheter)

71

20%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer

4a. Nämndmål kommunstyrelsen - Bra boende
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att skapa goda möjligheter att hitta bra boende.
____________________________________________________________________________________
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4b. Nämndmål kommunstyrelsen - Varierande boendeformer
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av
boendeformer (hyres, bostadsrätt- och småhus).
____________________________________________________________________________________

4c. Nämndmål kommunstyrelsen - Trivsam bebyggelse
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam
bebyggelse.
____________________________________________________________________________________

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

5. Nämndmål kommunstyrelsen - Olika färdmedel
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och
cykel.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Miljö - Öka andelen resor med
kollektivtrafik (procent)

50 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

7. Nämndmål kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats
Målbeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

$QGU]HM.D]PLHUF]DN
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Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

9a. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Följer budget

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

9b. Nämndmål kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Prognossäkerhet

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

9c. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens totala ekonomi för en ekonomi i balans i hela
kommunen.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Ekonomi - Följer budget
kommunövergripande

100 %

25%

Ekonomi - Prognossäkerhet
kommunövergripande

100 %

25%

Ekonomi - Skattefinansieringsgrad

100 %

25%

Ekonomi - Soliditet inkl pensionsåtagande

25.1 %

25%

Värdering

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

3 - Intäkter

177

489

564

75

1 876

1 955

1 955

-0

9 - Interna intäkter

617

1 556

103

-1 453

5 720

6 226

6 226

0

INTÄKTER

793

2 045

667

-1 378

7 596

8 181

8 181

-0

4 - Kostnader/Utgifter

-2 043

-2 094

-344

1 750

-6 345

-8 375

-8 450

-75

5 - Kostnader för arbetskraft

-6 525

-7 789

-7 661

127

-28 493

-31 615

-31 615

0

6 - Övr verksamhetskostnader

-2 551

-2 373

-1 889

484

-9 048

-9 491

-9 491

-0

7 - Övr verksamhetskostnader

-2 735

-3 656

-4 345

-689

-16 418

-14 624

-14 515

108

-10

-9

-10

-1

-39

-36

-36

-0

-9

-1 164

-10

1 154

-4 946

-4 657

-4 657

0

KOSTNADER

-13 873

-17 084

-14 259

2 826

-65 290

-68 798

-68 765

33

Totalt

-13 080

-15 039

-13 591

1 448

-57 695

-60 617

-60 584

33

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

100 - KF-/KS Politik

-1 362

-1 472

-1 389

83

-5 653

-5 890

-5 890

0

111 - KD Stab

-1 449

-1 856

-1 507

350

-6 173

-7 488

-7 488

0

112 - Kommunikation

-292

-425

-319

107

-1 454

-1 717

-1 717

0

113 - Kansliet

-893

-1 062

-743

319

-3 177

-4 275

-4 167

108

1141 - Ekonomienheten

-1 646

-2 035

-1 671

363

-7 205

-8 256

-8 256

0

1148 - Avgift SBFF

-1 795

-1 849

-1 868

-19

-7 191

-7 397

-7 472

-75

115 - HR-enheten

-2 592

-2 509

-2 571

-62

-10 465

-10 111

-10 111

0

116 - IT-enheten

-3 052

-3 691

-3 523

168

-11 305

-14 924

-14 924

0

140

-5 071

-558

-558

0

1 448

-57 695

-60 617

-60 584

33

8 - Finansiella intäkter och
kostnader
9 - Interna kostnader

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

Medel till förfogande
Kommunstyrelsen
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5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU

Utf Jan Mar 201
8
111 - KD Stab

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

-14

112 - Kommunikation
113 - Kansliet

Bud Jan
- Mar
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-1 000

-1 000

0

-0
-250

-5

245

-227

227

-106

-906

-906

0

1141 - Ekonomienheten

-188

188

0

-750

-250

500

115 - HR-enheten

-125

3

128

-500

-500

0

-736

-63

674

-3 528

-2 945

-2 945

0

250

-200

-1 000

-1 000

0

1 711

-3 834

-7 101

-6 601

500

116 - IT-enheten

-106

Utf 2018

-490

Medel till förfogande
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk redogörelse
Kommunstyrelsen har för perioden januari till mars använt 13,6 miljoner kronor, vilket är en positiv
avvikelse mot budget på 1,4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror till största delen på att
kostnaderna inte fördelas jämt över året och är något lägre de första månaderna på året.
Kommunstyrelsen räknar med att prognosen för helheten är en liten positiv avvikelse om 33 tkr. Den
består av en negativ avvikelse på ekonomienheten beroende på högre avgift till Södertörns
brandförsvarsförbund samt en positiv del som avser lägre kostnader för försäkringar efter en
nyupphandling.
För kommunstyrelsens investeringar har endast en liten del använts under perioden januari till mars.
Prognosen för helåret är att av budgeten på 7,1 miljoner kronor kommer 6,6 miljoner att användas,
vilket ger en beräknad positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor som avser medel för projektsystem för
uppföljning av exploateringar. Projektet är påbörjat och under året beräknas 250 tkr att nyttjas av de
750 tkr som finns upptagna i budgeten.

$QGU]HM.D]PLHUF]DN
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Tekniska utskottet
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Delår mars2019
Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska erbjuda en hög servicenivå för kommuninvånarna.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

MSB - Handläggningstider TU

4%

20%

MSB - NKI internmätning

50

20%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post
(procent)

90 %

30%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon
(procent)

90 %

30%

Värdering

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet
Målbeskrivning
Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

MSB - Trygghetsindex utemiljö

0.73

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.

$QGU]HM.D]PLHUF]DN
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Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur
Målbeskrivning
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

MSB - Fastighetsunderhåll

82

25%

MSB - Felanmälan

90 %

25%

MSB - Infrastruktur

600000

25%

MSB - Vinterunderhåll

5.8

25%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö
Målbeskrivning
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

MSB - Trafikskador

3

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet
Målbeskrivning
VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god kvalitet
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

MSB - Avloppsvatten

25 %

25%

MSB - Inköp vatten

14.9 %

25%

MSB - VA-taxa

12

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning
Målbeskrivning
Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

MSB - Energiförbrukning 2017-

2

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter
Målbeskrivning
CO2-utsläppen från egna transporter ska minska

$QGU]HM.D]PLHUF]DN
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

MSB - Andelen fossilbränslefria
personbilar (-2018)

30 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillhandahålla lämpliga lokaler för utveckling och lärande
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

MSB - Lokaler lärande (NKI)

50

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Attraktiv arbetsplats
Målbeskrivning
Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för en god kompetensförsörjning inom sin
verksamhet
____________________________________________________________________________________

Nämndsmål
Målbeskrivning
Beskriv Nämndsmål
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

MSB Praktikanter 2019-

1

Utfall

Vikt

Värdering

0%

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Följer budget

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt
Målbeskrivning
Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Investeringsprojekt

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Prognossäkerhet

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

12 623

15 262

13 439

-1 823

51 211

61 048

61 027

-21

3 213

1 879

2 895

1 016

10 011

7 517

7 782

265

INTÄKTER

15 836

17 141

16 334

-807

61 222

68 565

68 809

244

4 - Kostnader/Utgifter

-5 089

-5 193

-6 340

-1 147

-15 899

-20 772

-21 317

-546

5 - Kostnader för arbetskraft

-6 383

-6 049

-6 102

-53

-25 349

-24 766

-24 513

253

6 - Övr verksamhetskostnader

-16 072

-17 170

-18 333

-1 163

-67 576

-68 680

-70 213

-1 533

7 - Övr verksamhetskostnader

-5 146

-3 606

-3 309

297

-17 430

-14 424

-13 409

1 015

-11

-11

-11

3 - Intäkter
9 - Interna intäkter

8 - Finansiella intäkter och
kostnader
9 - Interna kostnader

-2
-2 512

-1 386

-1 274

112

-5 526

-5 545

-5 545

0

KOSTNADER

-35 204

-33 404

-35 369

-1 965

-131 790

-134 187

-134 998

-811

Totalt

-19 368

-16 263

-19 035

-2 772

-70 568

-65 622

-66 189

-567

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-746

-717

-438

278

-3 499

-2 897

-2 897

-0

-6 368

-2 927

-4 684

-1 757

-16 347

-12 002

-12 822

-820

-11 727

-11 505

-12 657

-1 153

-45 115

-46 132

-46 302

-170

-1 588

-1 369

-1 050

320

-6 874

-5 557

-5 118

438

1 061

255

-206

-461

1 267

965

949

-15

-19 368

-16 263

-19 035

-2 772

-70 568

-65 622

-66 189

-567

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

75

472

-300

-300

0

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

2110 - Central förvaltning
2111 - Gata
2112 - Fastighet
2113 - Plan och exploat. enhet
251 - VA
Tekniska utskottet

5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU

Utf Jan Mar 201
8
2110 - Central förvaltning
2111 - Gata

Bud Jan
- Mar
2019
-75

-907

-3 896

-1 247

2 649

-8 326

-15 584

-16 227

-643

-7 640

-41 839

-6 386

35 453

-48 650

-167 356

-167 913

-557

2113 - Plan och exploat. enhet

-24

-38

38

407

-150

-150

0

251 - VA

102

-1 384

-78

1 306

-3 420

-5 537

-5 537

0

-8 470

-47 232

-7 711

39 521

-59 517

-188 927

-190 127

-1 200

2112 - Fastighet

Tekniska utskottet
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Ekonomisk redogörelse
Ekonomisk redogörelse MSB
Delårsbokslutet per mars 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen summerar i en negativ
budgetavvikelse på -2 772 tkr. Exklusive VA-verksamheten uppgår budgetavvikelsen till -2 311 tkr.
Helårutfallet prognostiseras till -567 tkr mot budget, större avvikelser beskrivs nedan. Förvaltningen ser
det inte som möjligt att uppnå nollavvikelse om verksamheten ska kunna fungera.
Gata
Gatuenheten redovisar en budgetavvikelse om -1 757 tkr per delårsbokslutet för mars. Huvudorsakerna
till avvikelsen är obudgeterad avgångsvederlag, ej budgeterat underhåll och felavhjälpande
gatubelysning, dyrare gatubelysning bl a till följd av pris- och skattehöjningar samt även en del ej
periodiserade intäkter och kostnader. Värt att tillägga är att enheten de senaste fyra åren har överskridit
sin budget på kostnadssidan med belopp från -903 tkr upp till -3 300 tkr per år och bedömt budgetramen
vara för låg när det gäller framför allt skötsel av utemiljön.
Helårsbudgeten väntas överskridas med -820 tkr och förklaras i huvudsak av ovannämnda obudgeterade
kostnader samt tillkommande ca -150 tkr för lön till handledare för sommarungdomar i enlighet med
politiskt beslut.
Fastighet
Fastighetsenheten redovisar en budgetavvikelse om -1 153 tkr per mars. Avvikelsen avser främst el- och
fjärrvärmekostnader som totalt överskrider budget med -1 591 tkr per mars. Avvikelse beror främst på
att el- och fjärrvärme är dyrare första kvartalet jämfört med resterande del av året samt på att
helårskostnaden har ökat bl a till följd av pris- och skattehöjningar.
Hyror har en negativ avvikelse om ca -310 tkr och beror i huvudsak på nytillkomna/förändrade
hyresavtal samt på tidigare års felaktigt budgeterade intäkter avseende ett hyresobjekt.
En annan större avvikelse uppvisar bostadsanpassningsbidragen där kostnaden per mars minskat med
507 tkr jämfört med budget. Fastighetsenhetens nya arbetsrutin som innebär att den sökande har en
mer aktiv roll bedöms vara en anledning till den positiva budgetavvikelsen, men det bedöms vara för
tidigt att konstatera om denna utveckling kommer att ha en bestående effekt, eller om behovet av
bostadsanpassningar enbart har fördröjts.
Helårsprognosen för fastighetsenheten uppvisar en budgetavvikelse om totalt -170 tkr och där hyror
omfattar huvuddelen och kan förklaras av förändringar i hyresavtalen.
Plan och exploatering
Delårsbokslutet för plan- och exploateringsenheten summerar en budgetavvikelse per mars på +320 tkr.
Avvikelsen avser främst lägre personalkostnader än budgeterat och lägre IT kostnader.
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat pga ej tillsatt vakans. Konsultstöd tas för att kompensera
resursbrist. Kostnaden för IT beräknas öka under året och möte budgeterad nivå.
Jämfört med årsbokslutet 2018 ligger planavgiftsintäkterna i fas nu och i nivå med budgeterat.
Helårsprognosen redovisar en positiv budgetavvikelse om +438 tkr där personalkostnaden står för
huvuddelen av denna avvikelse.
VA-verksamheten
Delårsresultatet per mars visar en budgetavvikelse på -461 tkr.
Avvikelsen avser i huvudsaktre kundfakturor om sammanlagt 580 tkr, som bokförts som befarade
kundförluster och felaktigt har belastat driftresultatet istället för investeringsprojekten. Detta har
resulterat i en budgetavvikelse om -580 tkr.
Helårsprognosen visar en budgetavvikelse om -15 tkr.
Investeringar (exklusive exploateringsprojekt)
Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en
ackumulerad budgetavvikelse på +39 521 tkr t o m mars och för helåret prognostiseras en
budgetavvikelse på -1 200 tkr. Den enskild största budgetavvikelsen per mars avser den nya skolan
Fågelsången med +20 799 tkr, vilken beräknas komma igång i större utsträckning under resterande del
av året.
De projekt som står för den negativa budgetavvikelsen på helår är Ersboda 4H-gården med -500 tkr och
MSB infartsparkering etapp 2 med -783 tkr.
Exploateringsprojekt, Investeringar (ej drift)
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Exploateringsprojekten har en ackumulerad budgetavvikelse om +15 765 tkr per mars 2019 och på helår
prognostiseras en budgetavvikelse med +43 880 tkr (motsvarar 44% av hela budgeten). Stora
budgetavvikelser avseende helårsprognosen uppvisar Karlskronaviken med +23 729 tkr. Generellt beror
positiva budgetavvikelser på att projekten flyttas fram. Budgetavvikelsen påverkar inte kommunens
belåning.
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Bygg- och miljönämnd
Nämndens ordförande: Björn Kvist \(M\)

Delår mars 2019
Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Bygg- och miljönämnden - Servicenivå
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska präglas av god tillgänglighet och god service.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

MSB - Enkäter ranking av bygg- och
miljöenheten

10

25%

MSB - Handläggningstider BOM

8

25%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post
(procent)

90 %

25%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon
(procent)

90 %

25%

Värdering

Måluppföljning
Mätningar sker till årsbokslut
____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Bygg- och miljönämnden - Rättssäkerhet
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska utföras rättssäkert och professionellt.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Rättssäkerhet - Överprövade
delegationsbeslut

100 %

50%

Rättssäkerhet - Överprövade
nämndsbeslut

100 %

50%

Värdering

Måluppföljning
190319: tre överklagade beslut, två avgjorda enligt beslut
____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Bygg- och miljönämnden - Minskad miljöpåverkan
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda till
minskad påverkan på miljön.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoM - Dagvatten (2017-)

0

50%

BoM - Provtagning Uttran och Flaten

100

50%

Värdering

Måluppföljning
Detaljplaner granskade till dags datum i enlighet med målsättning.
____________________________________________________________________________________

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

Måluppföljning
Provtagning påbörjad. Resultat slutredovisas till årsskiftet
____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämndens mål - Verksamhetens miljöpåverkan
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska sträva efter en minskad miljöpåverkan.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoM - Energirådgivning

2

1

50%

Värdering

Måluppföljning
Till dags datum uppfyllt.
____________________________________________________________________________________
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Utveckling och lärande - Perspektiv
Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Bygg- och miljönämnden - Attraktiv arbetsplats
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75

Utfall

Vikt

Värdering

100%

Måluppföljning
Utvärderas senare på året.
____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Kompetens
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämnden ska ha personal med rätt kompetens och tydliga utvecklingsmöjligheter.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoM - Personal - Medarbetarsamtal

2

50%

Personal - Kompetensutvecklingsplaner

2

50%

Värdering

Måluppföljning
Medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan gjorda.
____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

Bygg- och miljönämnden - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens ekonomiska resultat ska följa budget.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Följer budget

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

Måluppföljning
Resultat följer budget. Utfall visar på överskott.
____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Prognossäkerhet
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Målbeskrivning
Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Prognossäkerhet

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

Måluppföljning
Prognos stämmer. Utfall visar på överskott.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

3 - Intäkter

960

715

1 369

654

3 426

2 860

3 225

365

9 - Interna intäkter

354

159

502

342

360

638

635

-3

1 314

874

1 871

996

3 786

3 498

3 860

362

-6

-63

-5

58

-6

-253

-253

0

-992

-1 290

-1 220

70

-4 658

-5 246

-5 608

-362

6 - Övr verksamhetskostnader

-2

-23

-10

13

-106

-90

-90

0

7 - Övr verksamhetskostnader

-196

-142

-87

55

-723

-569

-569

0

INTÄKTER
4 - Kostnader/Utgifter
5 - Kostnader för arbetskraft

8 - Finansiella intäkter och
kostnader
9 - Interna kostnader

-0
-124

-124

-123

1

-502

-495

-495

0

-1 320

-1 642

-1 444

197

-5 994

-6 653

-7 015

-362

-6

-767

427

1 194

-2 209

-3 155

-3 155

-0

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-101

-106

-87

19

-396

-425

-425

0

3112 Bygg

-82

-73

798

871

530

-322

83

406

3113 Miljö

533

-42

129

171

-780

-200

-607

-407

-355

-547

-414

133

-1 563

-2 208

-2 206

2

-6

-767

427

1 194

-2 209

-3 155

-3 155

-0

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

KOSTNADER
Totalt

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

3000 Bygg och miljönämnd

3111 Administration bygg och
miljö
3 Bygg och Miljö

5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

3112 Bygg

0

3 Bygg och Miljö

0
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Ekonomisk redogörelse
Marsuppföljning 2019
Drift: per mars månad ligger utfallet för bygg- och miljönämndens resultat på +427 tkr över budget.
Detta med anledning av årets alla kontrollavgifter för livsmedel samt tillsynsavgifter för miljöskydd och
hälsoskydd debiteras under 1:a kvartalet. Samtliga avgifter har inte periodiserats. Dessutom har
byggproduktionen inneburit två större projekt samt tillsynsarbetet har ökat pga resursförstärkningen
2018 vilket lett till fler sanktionsavgifter än planerat. Helårsbudget förväntas hållas.
Investeringar:
Totalram för MSB 2019 uppgår inför budgetberedning till -0,0 mnkr (föregående år -0,0 mnkr).
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Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens ordförande: Erik Glimvik (M)

Delår mars 2019
Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar
Målbeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden skall ha en effektiv organisation som fokuserar på de specifika satsningar
nämnden beslutat om.
(2017- ) Visar när indikatorn började användas
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal
invånare 0-17 år 0-17 år (2017-)

12.5

40%

KoF - Fritidsgård besök antal flickor av
totala besök (2017-)

42 %

30%

KoF - Föreningsliv antal flickor av totala
antalet föreningsaktiva (2017-)

42 %

30%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

KoF - Bibliotek - e-utlån/invånare (2017-)

0.16

10%

KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare
(2017-)

5.5

30%

KoF - e-postmätning % (2017-)

90 %

15%

KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i %
(2017-)

90 %

30%

KoF - Telemätning % (2017-)

90 %

15%

Värdering

____________________________________________________________________________________
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Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice
Målbeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

KoF - Bibliotek, antal besök/invånare
(2017-)

8

10%

KoF - Fritidsgård antal besök, st (2017-)

18000

10%

KoF - Föreningsliv antal deltagare, st
(2017-)

95000

30%

KoF - Kultur antal besökare, st (2017-)

8000

30%

KoF - Säby Sim och sporthall antal besök
bad, st (2017-)

28000

20%

Värdering

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet
Målbeskrivning
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och
övriga medborgare.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

KoF - Fältstatistik möte med unga,st
(2017-)

6600

10%

KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st
(2017-)

400

10%

KoF - Stockholmsenkäten % (2017-)

75 %

40%

KoF - Trygghetsmätning (2017-)

50

40%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö
Målbeskrivning
Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda miljövänliga och energieffektiva material,
maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

KoF - Besiktningar med miljökrav %
(2017-)

75 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________
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Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare
Målbeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi
Målbeskrivning
Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

KoF - Ekonomi i balans % (2017-)

100 %

60%

KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-)

100 %

40%

Värdering

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

3 - Intäkter

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

261

166

339

173

1 035

665

665

0

0

1 090

0

0

0

9 - Interna intäkter
INTÄKTER

0
261

166

339

173

2 125

665

665

0

4 - Kostnader/Utgifter

-1 081

-1 344

-921

423

-5 061

-5 375

-3 678

1 697

5 - Kostnader för arbetskraft

-2 199

-2 249

-2 331

-82

-8 898

-9 040

-9 040

-0

6 - Övr verksamhetskostnader

-127

-365

-285

81

-1 166

-1 462

-1 459

3

7 - Övr verksamhetskostnader

-93

-328

-151

177

-753

-1 313

-1 313

-0

8 - Finansiella intäkter och
kostnader

-0

-1

-1

0

-1

-5

-5

0

9 - Interna kostnader

-7

-105

-107

-2

-325

-419

-419

0

KOSTNADER

-3 507

-4 393

-3 795

597

-16 205

-17 614

-15 914

1 700

Totalt

-3 246

-4 226

-3 456

770

-14 080

-16 949

-15 249

1 700

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-78

-110

-46

64

-402

-442

-442

0

-1 412

-1 818

-1 335

484

-6 473

-7 298

-5 598

1 700

4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n

-997

-1 250

-1 313

-62

-3 212

-4 973

-4 973

0

4113 - Biblioteksenheten

-758

-1 048

-763

285

-3 993

-4 237

-4 237

0

-3 246

-4 226

-3 456

770

-14 080

-16 949

-15 249

1 700

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-68

-32

35

-155

-270

-270

0

-270

-270

0

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

400 - Kultur och fritidsnämnd
4111 - Kultur och
fritidsenheten

Kultur och fritid

5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU

Utf Jan Mar 201
8
4111 - Kultur och
fritidsenheten
4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n
Kultur och fritid
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Ekonomisk redogörelse
Drift- och investeringsutfall för 2019-03-31
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet visar för delåret 2019-03-31 på ett resultat på +770 tkr. Detta
kommer av att medel, 1657 tkr, för Säby Sim- och sporthall ej behöver användas under 2019 efter
upphandling av ny driftsentreprenör i dec 2018. Biblioteket har ej köpt media p g a att de stora
utgivningen ligger under kv 3-4 samt haft vakanser. Åtgärder inom idrottsanläggningar och kultur ligger
främst i kv 2-4.
Investeringar visar ett överskott med + 35 tkr. Där projekten med nya musikanläggningar i
idrottshallarna och investeringspotten är påbörjade, men ej avslutade.
Prognos för helår 2019
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserade resultat för 2019 beräknas bli 1700 tkr. Detta kommer av att
medel för Säby Sim- och sporthall ej behöver användas under 2019 efter upphandling i dec 2018.
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Verksamhetsredogörelse
Händelser under kv 1 2019
* Ersboda 4H-gård renovering pågår och beräknas vara klar under kv 2
* Rönninge Mötesplats, fritidsverksamhet i Rönninge fortsätter som projekt och ska utvärderas kv 3
2019
* Arbete med konstgräs, toalett, förråd och belysning har påbörjats under ledning av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
* Projeket Salemsnapshots.se, Dokumentera Salems utveckling 1984-2018 har påbörjats med en
insamlingsfas.
* Kultur- och fritidsnämnden beslutatde 2019-02-14 att lovverksamhet ska genomföras i Salems
kommun i samma utsträckning som för 2018. För sommarlovsverksamhet har kommunen erhållit 170 tkr
2019 från Socialstyrelsen. För övrig lovverksamhet har ej medel utgått till skillnad från 2018. Äskande om
tilläggsanslag 330 tkr för övrig lovverksamhet under 2019 har beviljats av Kommunstyrelsen.
* Utställningen "Konst på Uttrans is" genomfördes 16-17 febr av ett antal konsthögskolestuderande som
bor i Rönninge. Kultur- och fritidsnämnden stödde arrangemanget ekonomiskt. Ca 500 st besökare
beräknades ha kommit till utställningen
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs \(M\)

Delår mars 2019
Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Barn- och utbildningsnämnden -Samarbete och information
Målbeskrivning
Det ska råda ett bra samarbete mellan föräldrar och förskolan/skolan, föräldrarna ska få den information
de behöver och känna sig delaktiga i sitt barns lärande och utveckling (Barnkonventionen artikel 5, 18,
19)
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoU - Delaktighet förskola

85 %

30%

BoU - Delaktighet grundskola

85 %

60%

BoU - Information fritidshem

85 %

10%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga för medborgarna
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - E-post
(procent)

90 %

50%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon
(procent)

90 %

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Barn- och utbildningsnämnden - Trygghet
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Målbeskrivning
Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet (Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12 - 16,
18, 19, 24, 26, 29 - 33)
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoU - Trygghet fritidshem

85 %

10%

BoU - Trygghet förskola

85 %

30%

BoU - Trygghet grundskola

85 %

40%

BoU - Trygghet gymnasium

85 %

20%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Barn- och utbildningsnämnden -Hållbar utveckling
Målbeskrivning
BoU ska verka för att alla verksamheter arbetar för en hållbar utveckling
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoU - Ekologiska livsmedel

55 %

50%

BoU - Miljöcertifierade förskolor och
skolor

60 %

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Barn- och utbildningsnämnden -Ansvar och inflytande
Målbeskrivning
Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna skolans
arbete (Barnkonventionen artikel 2, 3, 12, 13 - 15, 23)
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoU - Ansvar grundskola

75 %

33%

BoU - Inflytande grundskola

75 %

34%

BoU - Inflytande gymnasium

45 %

33%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden -Kunskaper
Målbeskrivning
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger på eller över genomsnittet i Stockholms län
(Barnkonventionen artikel 13 - 15, 17, 18, 28, 29, 31)
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoU - Kunskapsnivå, behörighet till
nationellt yrkesprogram

100 %

20%

BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen
åk 6

100 %

20%

BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt
meritvärde åk 9

100 %

20%

BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde
högskoleförberedande program

100 %

20%

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3

100 %

10%

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3

100 %

10%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden - Studiero och stimulans
Målbeskrivning
Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva studiero och stimulans (Barnkonventionen artikel 2,
3, 6, 12 - 16, 18, 19, 24, 26, 29 - 33)
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

BoU - Stimulans fritidshem

75 %

10%

BoU - Stimulans förskola

90 %

20%

BoU - Stimulans grundskola

70 %

25%

BoU - Stimulans gymnasium

45 %

10%

BoU - Studiero grundskola

70 %

25%

BoU - Studiero gymnasium

45 %

10%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Barn- och utbildningsnämnden - Attraktiv arbetsplats
Målbeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
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Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

Barn- och utbildningsnämnden -Ekonomi i balans
Målbeskrivning
BoU ska uppvisa en ekonomi i balans
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

BoU - Bokslut i Balans

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden -Prognossäkerhet
Målbeskrivning
BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

BoU - Hög prognossäkerhet

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

3 - Intäkter

26 972

26 347

26 751

404

110 127

105 390

105 882

492

9 - Interna intäkter

68 771

71 134

71 164

30

279 423

284 933

285 684

750

INTÄKTER

95 742

97 481

97 915

434

389 550

390 323

391 565

1 242

4 - Kostnader/Utgifter

-57 490

-60 283

-56 371

3 912

-246 045

-241 133

-241 177

-44

5 - Kostnader för arbetskraft

-70 127

-73 350

-73 246

104

-287 138

-299 049

-298 627

423

6 - Övr verksamhetskostnader

-4 836

-5 268

-5 166

102

-23 392

-21 072

-21 722

-650

7 - Övr verksamhetskostnader

-2 098

-3 419

-2 301

1 118

-14 472

-13 678

-15 451

-1 773

-9

-5

-7

-1

-25

-21

-21

-0

-68 241

-71 088

-70 005

1 082

-275 217

-284 750

-283 948

802

KOSTNADER

-202 801

-213 414

-207 096

6 317

-846 289

-859 703

-860 945

-1 242

Totalt

-107 059

-115 933

-109 181

6 751

-456 739

-469 380

-469 380

0

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-173

-191

-60

131

-709

-764

-764

0

610 - Förvaltningsövergripande

-2 092

-3 573

-2 893

680

-15 514

-14 538

-15 738

-1 200

611 - Förskola och pedagogisk
omsorg

-23 971

-26 046

-24 592

1 454

-100 934

-105 896

-105 896

-0

612 - Område grundskola

-49 360

-53 355

-51 879

1 476

-210 423

-214 818

-213 618

1 200

-3 471

-2 884

-1 203

1 682

-13 589

-11 585

-11 585

0

-730

-2 116

-1 367

748

-7 597

-8 529

-8 529

0

-6 764

-7 123

-7 192

-69

-29 341

-28 337

-28 337

-0

-951

-1 128

-1 081

47

-4 553

-4 658

-4 658

0

-17 112

-16 915

-16 674

241

-65 304

-69 852

-69 852

0

-2 436

-2 602

-2 241

361

-8 774

-10 402

-10 402

0

-107 059

-115 933

-109 181

6 751

-456 739

-469 380

-469 380

0

8 - Finansiella intäkter och
kostnader
9 - Interna kostnader

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

600 - BoU Nämnd

613 - Särskolan
614 - Vux, SFI och Gruv
615 - Elevhälsan
616 - Kulturskolan
617 - Gymnasiet
619 - Flerspråkighet Centralt
Barn och utbildning
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5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU

Utf Jan Mar 201
8
610 - Förvaltningsövergripande

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-417

24

442

88

-1 670

-1 670

-0

-38

-38

-1 204

-308

-308

-954

-89

-89

-2

-2

-146

-413

4

-2 217

-1 670

-1 670

-0

611 - Förskola och pedagogisk
omsorg
612 - Område grundskola
615 - Elevhälsan
616 - Kulturskolan

-26

Barn och utbildning

-26
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Ekonomisk redogörelse
Drift
Ekonomisk redogörelse av utfallet ackumulerat per 31 mars 2019 för barn- och utbildningsförvaltningen
som visar en positiv budgetavvikelse på 6 751 tkr (1,4 %). Belopp nedan inom parentes avser samma
period föregående år.
Alla verksamheter har en årsprognos om en budget i balans, förutom förvaltningsövergripande och
grundskolan centralt.
Förvaltningsövergripande +680 tkr (+1 008 tkr)
I samband med årsbokslutet inkom i januari en större faktura från Södertälje taxi på retroaktiva
resekostnader avseende resor utanför kommunens gränser för perioden jan-dec 2018. Denna kostnad
bokades enligt gängse regler på 2018 och det avsattes motsvarande 2019 för att möta betalningen i
januari. Förvaltningen kom dock att bestrida denna faktura, och i mars erhölls en kreditfaktura på hela
beloppet. Avsättningen tillsammans med eftersläpande skolskjutsfakturor ger ett större överskott för
perioden avseende skolskjutskostnader. Innan årets slut antas kostnaderna för skolskjuts dock
överskrida budget med 1 200 tkr i och med det nya tilläggsavtalet.
Förskola och pedagogisk omsorg +1 454 tkr (+1 156 tkr)
Det centrala ansvaret för förskolan har en positiv budgetavvikelse motsvarande 1 479 tkr. Kostnaden för
köp av plats externt visar ett större överskott än kostnaden för skolpeng internt, vilket tillsammans
indikerar färre barn än beräknat i verksamheten under de första månaderna, vilket hör ihop med mindre
barnomsorgsintäkter jämfört med budget. Enheternas samlade resultat för perioden är ett mindre
underskott om -24 tkr.
Grundskolan +1.476 tkr (+3 678 tkr)
Det centrala ansvaret för grundskolan har en positiv budgetavvikelse motsvarande 2 028 tkr. Kostnaden
för köp av plats externt visar ett större överskott än kostnaden för skolpeng internt, vilket precis som
inom förskolan, indikerar färre elever än beräknat i verksamheten under de första månaderna. Våra
interna skolor har avtagande antal elever med skolbarnsomsorg, vilket ger underskott vad gäller
barnomsorgsintäkter jämfört med budget på centralt ansvar. En försiktig årsprognos nu i mars ger att
grundskolan centralt beräknas gå med överskott motsvarande 1 200 tkr.
Skogsängsskolan har färre elever än budgeterat i alla verksamhetsformer förutom F-klass och Säbyskolan
har färre elever än budgeterat främst inom skolbarnomsorg och högstadiet. Dessutom, belastas
Skogsängsskolan med -197 tkr, och Säbyskolan med -481 tkr i sin respektive årsbudget i form av överfört
underskott från år 2018. Salemskolans AST-verksamhet har också färre elever än budgeterat nu i början
på året, men elevantalet förväntas öka inom kort.
Särskolan +1 682 tkr (-505 tkr)
Det centrala ansvaret för särskolan har en positiv budgetavvikelse motsvarande 1 576 tkr. Det är främst
köp av plats externt inom grundsär (och fritidshem) som visar på ett större överskott tillsammans med
skolpeng internt. Köp av plats externt inom gymnasiesär visar på ett mindre underskott. Salemskolans
särverksamhet har en positiv budgetavvikelse om 105 tkr.
Vux, SFI och gruv +748 tkr (+1 192 tkr)
Det huvudsakliga överskottet för perioden avser minskade kostnader för köp av plats externt främst
inom gymnasial vuxen-/påbyggnadsutbildning och SFI, medan kostnaden ökar något för grundvux.
Elevhälsan, numera Stöd- och utvecklingsenheten -69 tkr (+518 tkr)
Ökat bidrag från Specialpedagogiska myndigheten och viss vakans av psykologer gav positiva avvikelser
som är ungefär lika stora som de ökade kostnaderna för köp av plats (jämnt fördelat på alla skolformer
från förskola till gymnasiet) och ett retroaktivt utbetalt tilläggsbelopp avseende 2018.
Kulturskolan +47 tkr (+152 tkr)
Kulturskolan skickar ut fakturor till vårdnadshavare två gånger per år. Faktureringen nu i mars visar att
intäkterna för vårterminen kommer att vara 102 tkr lägre än budgeterat. Verksamheten har ännu inte
märkt av någon ökning av antal elever som en effekt av sänkningen av avgiften, utan den effekten
förväntas uppkomma första gången under kommande hösttermin.
Gymnasiet +241 tkr (-280 tkr)
Det centrala ansvaret för gymnasiet har en positiv budgetavvikelse motsvarande 270 tkr och Rönninge
gymnasium har en mindre negativ budgetavvikelse motsvarande -30 tkr.
Flerspråkighet centralt +361 tkr (+177 tkr)
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Den positiva budgetavvikelsen avser främst modersmål både vad gäller köp av plats externt som
skolpeng internt.
Investeringar +1 331 tkr
Ramen för BoU-potten 2019 motsvarar 1 670 tkr inklusive överförda medel från år 2018. Verksamheten
har investerat 20% under perioden. Årsprognos i balans.
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Verksamhetsredogörelse

•
•
•
•

Under en resultatkonferens i juni 2018 analyserade chefsgruppen kunskapsresultaten och andra resultat
från läsåret 2017/2018 och fyra gemensamma utvecklingsområden kunde då identifieras för samtliga
verksamheter:
Pedagogiskt ledarskap
Kvalitet i undervisningen
Lärande organisation
Mål- och resultatstyrning
Inför verksamhetsåret 2019 har barn- och utbildningsförvaltningen utökat användningen av kommunens
styrsystem Hypergene för att tydligare styra och följa upp enheternas arbete inom dessa fyra
utvecklingsområden samt inom barn- och utbildningsförvaltningens digitaliseringsstrategi och
kompetensförsörjningsstrategi. Detta gör förvaltningen genom att riktade aktiviteter i styrsystemet har
delats ut till enheterna. Vid delårsuppföljningen i mars har fokus legat på de fyra utvecklingsområdena
där varje enhet har fått beskriva nuläget utifrån ett antal analysfrågor inom dessa områden, vad som
genomförts och vilket utvecklingsarbete som bör prioriteras framöver. I delårsuppföljningen i juli
kommer uppföljningen utvidgas till att också innefatta arbetet med handlingsplaner som följer
digitaliseringsstrategin respektive kompetensförsörjningsstrategin. Nedan ges exempel på enheternas
genomförda och/eller pågående arbete under våren 2019 inom de fyra utvecklingsområdena:
Förskola
Under flera år har förskolorna deltagit i handledning med Per Bernemyr, Reggio Emilia institutet. Detta
har bidragit till ett ökat reflekterande kring metoder, ställningstagande samt hur förståelse för hur
praktiken ska förändras för att få en progression i verksamheten. Åtgärder 2019 utifrån att öka kvalitet i
undervisningen är att fokusera mer på kompetensutveckling av barnskötarna samt att fortsätta stärka
förskollärarnas roll i att leda och fördela arbetet i arbetslaget utifrån tanken om att utveckla kvalitet i
undervisningen.
Arbetet följs upp i förskolans SKA dokument som varje arbetslag arbetar och skriver i. Arbetet diskuteras
och följs också upp på reflektionsmöten, Apt och planeringsdagar samt i dialog med barn- och
utbildningsförvaltningen under vårens kvalitetsobservationer. Under hösten ska så kallade Proffsdagar
genomföras som en form av kompetensutveckling och del av det kollegiala lärandet. Det är två dagar då
förskolans personal kommer fördjupa sig i nya läroplanens mål gällande digitalisering. Alla förskolor
kommer i förväg att arbeta med någon form av digitala verktyg som sedan presenteras på Proffsdagarna.
Grundskola och grundsärskola
Undervisningslyftet, den stora kompetensutvecklingsinsatsen för lärare som pågått i snart 2 år går nu
mot sitt slut i nuvarande form. Undervisningslyftet har tagits väl emot av lärarna och har gjort avtryck i
undervisningen vid samtliga grundskolor. Arbetet behöver dock fortsätta med kompetensutveckling hos
personalen då det gäller ledarskapet i klassrummet, förmågan att göra anpassningar både på individ och
gruppnivå under hela skoldagen (inklusive raster och fritids) och när det gäller programmering/digitala
utvecklingen.
Utveckling av undervisningen i fritidshemmen har getts ökat fokus, dels genom fritidsnätverket där
representanter från alla skolor deltagit, och dels genom en lokal utbildning för rektorer och biträdande
rektorer - Att leda fritidshemmet. All fritidspersonal deltar nu på kommungemensamma studiedagar där
de fått utbildning i pedagogisk planering och dokumentation för fritidshemmet.
I syfte att utveckla det pedagogiska ledarskapet har rektorerna i grundskolorna och grundsärskolan
deltagit i en satsning på att utveckla ledarskapet under ledning av Simon Elvnäs, forskare vid KTH.
Gymnasiet
I Rönninge gymnasium har en modell för ett tydligare systematiskt kvalitetsarbete (SKA) lanserats.
Ämnen följs upp mot slutet av terminen. De nya rutinerna innebär en tydligare uppföljning löpande via
såväl skolledning som lärarpersonal.
Undervisningens kvalitet har ägnats stor uppmärksamhet på Rönninge gymnasium bland annat via
satsningen Undervisningslyftet. Arbetet behöver dock fortsätta och de största utmaningarna för skolan
handlar om att anpassa undervisningen till ett brett spektra av elever med olika förkunskaper och behov.
Förstelärarna samt lärare med specialpedagogiskt uppdrag och utbildning kommer att spela en viktig roll
i framtida auskultation, konsultation och inneha ledande roller i de forum som finns för
undervisningsutveckling.
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Rönninge gymnasium behöver även fortsättningsvis arbeta målmedvetet med fler forum för
elevdemokrati, fler forum där man kan ta del av ny pedagogisk forskning rörande såväl ledarskapet i
klassrummet som elevhälsa. Skolledningen behöver skapa en högre motivation och delaktighet kring och
i möten och koppla lärares engagemang inom dessa forum till lönekriterier och medarbetarsamtal på ett
ännu tydligare sätt.
Utvecklingsområden när det gäller det pedagogiska ledarskapet handlar om att ta fram tydliga
arbetsbeskrivningar, delegera fler områden och att utforma organisationen på ett ändamålsenligt sätt.
Komvux
Enligt den tilldelade betygsrätten har rektorer hos utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen ansvar
för det pedagogiska ledarskapet och att förutsättningar ges för ett sådant i organisationerna. Den
kommunala huvudmannen för komvux för diskussion med ansvariga utbildningsanordnare, bland annat
om hur det kollegiala lärandet sker ute i verksamheterna. I SFI som utförs i egen regi är det kollegiala
lärandet en förutsättning för att samarbetet ska fungera runt eleverna.
Vid verksamhetsbesöken undersöks också kvaliteten i undervisningen. Under våren har
verksamhetsbesöken visat brister hos två utbildningsanordnare, Lernia och Institute af lärande,
avseende undervisningens kvalité. Lernias svetsutbildning har i samarbete med Stockholm stad
genomlysts via samtal med ansvariga, lärare och elever. Hittills har Lernia lämnat in två handlingsplaner
för att komma till rätta med utbildningen. Vux5 och Stockholm stad upplever dock att fortsatta brister
föreligger och Lernia kommer inte kunna starta svetsutbildning i mars, maj och augusti. Institute af
lärande visade på brister vad gäller rollen som rektor i organisationen och brutit mot avtalet genom att
ta in underleverantör av specialpedagog/speciallärare. Verksamhetsbesöken fortsätter under året,
planerade och spontana för att garantera att avtalets fokus på kvalitetsaspekter efterlevs.
Kulturskola
Inom Kulturskolan genomförs varje månad under ledning av försteläraren ett Pedagogiskt forum där all
personal deltar. En stor del av det månatliga Pedagogiskt forum har under årets första månader ägnats
åt planering och diskussioner i de olika arbetslagen av ett större Utvecklingsprojekt för att skapa
utrymme för kollegialt lärande. Presentationer av alla grupparbeten kommer att hållas under två
projektveckor i maj. Arbetet förväntas resultera i en större gemensam kunskap om kulturskolans olika
ämnen hos lärarna och eleverna.
Kulturskolechefen har också ökat antalet observationer/närvaro vid lektionstillfällen och lyft den
pedagogiska aspekten vid medarbetarsamtalen där chef även gett feedback på undervisningssituationer
för att arbeta mot ökad måluppfyllelse och kvalitet i undervisningen.
Stöd- och utvecklingsenheten
Stöd- och utvecklingsenhetens personal arbetar med skolenheterna för att stärka ledarskapet i
klassrummet och anpassningar av undervisningen genom kompetensutveckling, handledning och stöd.
Arbetet dokumenteras och följs upp via insatsplaner. Dessa planer skapar ett statistiskt underlag som
kan utvärderas och analyseras år från år. Införandet av insatsplanerna har förbättrat systematiken i stödoch utvecklingsenhetens arbete för att analysera, följa upp och besluta om det kommande arbetet.
Dessutom har en ny form av dialog införts i samarbete med skolorna kallad trepartsdialog. Vid
trepartsdialogen möts rektor, verksamhetschef för stöd- och utvecklingsenheten för att göra en
behovsanalys av skolans elevhälsoarbete som utvärderas kontinuerligt.
Enheten kan genom dessa verktyg arbeta systematiskt med att anpassa insatserna till barn, elever,
pedagoger och skolenheter genom utbildningspaket, handledning och stöd.
Inom enheten finns tid och utrymme avsatta för att analysera insatser och fördjupa sig i utmaningar dels
genom kollegial handledning men även genom spegling från yttre aktörer såsom externa handledare och
konsulter.
Slutsats
Barn- och utbildningsförvaltningen ser glädjande på att rektorerna och enhetscheferna tagit ett större
ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet, dvs. för att följa resultatutvecklingen, analysera,
dokumentera och utvärdera enhetens arbete och de fyra gemensamma utvecklingsområdena. Det ger
ett bättre underlag för förvaltningen att göra analyser på huvudmannanivå, vilket är en förbättring av
det systematiska kvalitetsarbetet helt i linje med den återkoppling som Skolinspektionen gav vid deras
regelbundna tillsyn i Salem hösten 2017.
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Socialnämnden
Nämndens ordförande: Elisabeth Bovin\-Exner \(M\)

Delår mars 2019
Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Socialnämndens mål - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter ska vara synliga och tillgängliga.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Soc - Socialförvaltningens verksamheter
syns i Salems kommun informerar

3

10%

Soc - Synlighet

85 %

25%

Soc - Tillgänglighet Brukarundersökningar

75 %

25%

Soc - Tillgänglighet E-post

90 %

20%

Soc - Tillgänglighet, telefon

90 %

20%

Värdering

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Socialnämndens mål - Hemmaplanslösningar
Målbeskrivning
Socialnämnden ska öka andelen stöd och insatser som ges på hemmaplan med fortsatt god kvalité.
Undantag för våldsärenden.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Soc - Kvalitet

85 %

50%

Soc - Stöd inom Salems kommun

90 %

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Välfärdsservice
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Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter ger genom att ha individen i fokus en service över genomsnittet.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Soc - Delaktighet-planering av insatser

80 %

10%

Soc - Inflytande, Särskilt boende

73 %

10%

Soc - Självförsörjning

60 %

30%

Soc - Självförsörjning nyanlända

50 %

30%

soc Delaktighet brukarundersökningar
exkl ÄO

80 %

10%

Soc- Inflytande, Hemtjänst

90 %

10%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Välfärdsteknik
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter arbetar med välfärdsteknik inom vård och omsorg för ökad trygghet och
självständighet.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Soc - Blåtandslås

75 %

50%

Soc - Dokumentationsapplikation

100 %

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Socialnämndens mål - Hållbar livsmiljö
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter verkar för en hållbar livsmiljö genom digitala tjänster som sparar
transporter och papper.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Soc - Samordnade vårdplaneringar och
uppföljningar via videokonferens

60

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Miljöperspektiv
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet och agera miljömedvetet.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Soc - Drivmedelsförbrukning hemtjänst
(liter/brukare)

13

40%

Soc - Matsvinn

90

25%

Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel

30 %

35%
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____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Socialnämndens mål - Attraktiv arbetsgivare
Målbeskrivning
Socialförvaltningen ska vara en attraktiv, framåt och nytänkande arbetsgivare. Den ska kännetecknas av
delaktighet, engagemang och en individualiserad syn på medarbetaren.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Soc - Sjukfrånvaro

7%

50%

Soc Avgångar all personal

9%

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

Socialnämndens mål - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Följer budget

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Hållbar ekonomi
Målbeskrivning
Socialnämnden ska vara kostnadsmedveten, ha regelbunden uppföljning och arbeta med långsiktig
strategi för hållbar ekonomi.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Utfall

Vikt

Soc - Uppföljning av kostnader
socialnämndens utskott

6

50%

Soc - Uppföljning av kostnader,
socialnämnd

4

50%

Värdering

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Prognossäkerhet
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Målbeskrivning
Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Prognossäkerhet

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

3 - Intäkter

23 577

17 406

19 333

1 927

101 486

69 625

69 525

-100

9 - Interna intäkter

13 081

13 237

14 652

1 415

54 703

53 219

53 219

0

INTÄKTER

36 658

30 643

33 986

3 343

156 189

122 844

122 744

-100

4 - Kostnader/Utgifter

-21 285

-23 938

-22 101

1 837

-88 415

-95 752

-98 131

-2 380

5 - Kostnader för arbetskraft

-56 104

-56 503

-57 353

-850

-232 627

-234 912

-236 986

-2 074

6 - Övr verksamhetskostnader

-2 509

-3 087

-2 832

255

-13 235

-12 348

-12 271

77

7 - Övr verksamhetskostnader

-3 552

-2 179

-1 938

241

-17 411

-8 715

-8 616

99

-2

-2

-6

-4

-11

-8

-8

0

9 - Interna kostnader

-16 245

-14 134

-18 231

-4 097

-67 475

-56 806

-58 286

-1 480

KOSTNADER

-99 698

-99 843

-102 462

-2 620

-419 175

-408 541

-414 298

-5 757

Totalt

-63 039

-69 200

-68 477

723

-262 986

-285 697

-291 554

-5 857

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-225

-213

-160

52

-984

-851

-851

0

-1 485

-2 003

-1 709

294

-9 475

-8 099

-8 099

0

711.. Individ och
Familjeomsorg

-11 800

-15 207

-13 661

1 546

-42 011

-61 523

-63 932

-2 409

713 - Äldreomsorg

-18 325

-18 846

-20 730

-1 884

-81 225

-82 023

-84 203

-2 180

714 - Funktionsnedsättning

-9 526

-10 286

-9 182

1 104

-41 085

-42 246

-41 411

836

715 - Myndighetsenheten

-21 678

-22 645

-23 035

-390

-88 206

-90 954

-93 058

-2 104

Soc nämnd

-63 039

-69 200

-68 477

723

-262 986

-285 697

-291 554

-5 857

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-309

-55

253

-653

-1 234

-845

389

8 - Finansiella intäkter och
kostnader

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

700 - Socialnämnd
710 - Socalförvaltning centralt

5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU

Utf Jan Mar 201
8
710 - Socalförvaltning centralt
711.. Individ och
Familjeomsorg

-5

0

713 - Äldreomsorg

-83

-985

-417

568

-175

-3 939

-3 240

699

714 - Funktionsnedsättning

-41

-68

-0

68

-41

-272

-272

0

-128

-1 361

-473

889

-869

-5 445

-4 357

1 088

Soc nämnd
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Ekonomisk redogörelse
Ekonomisk redogörelse
Socialförvaltningen totalt visar ett utfall per sista mars på + 723 tkr. Prognosen för helår visar ett
underskott på - 5 857 tkr.
Verksamhetsområde Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på + 833 tkr vid årets slut.
Personlig assistans
Inom personlig assistans prognostiseras en budget i balans.
Mobila teamet
Mobila teamet prognostiserar ett underskott på -300 tkr. Enheten har haft en volymökning av personer
med komplexa behov, därav en utökning med personal för att möta upp behoven.
Salems serviceboende
Beräknar ett underskott med 100 tkr. Det kommer ytterligare en brukare som eventuellt genererar en
högre bemanning.
Vilhelmsdalsvägens gruppbostad
Inom Vilhelmsdalsvägens gruppbostad konstateras ett överskott på + 600 tkr.
Daglig verksamhet beräknas ett överskott på + 800 tkr.
Verksamhetsområde Individ och familj har ett utfall per mars 2019 är +1 437 tkr.
Individ och familjeomsorgens prognos för helåret 2019 är - 2 408 tkr.
Överskottet i utfallet för mars 2019 härrör bl a till vakanta tjänster under en rekryteringstid, att lönerna
för feriearbete ej utbetalats ännu samt tillfälligt lägre kostnader för HVB vård på Vuxenenheten.
Flyktingverksamheten visade ett underskott första kvartalet med -813 tkr. Prognosen för
flyktingmottagandet 2019 är ett underskott på -960 tkr.
Verksamheten uppvisar ett underskott för Tallåsen HVB vilket beror på omställningen från HVB hem till
stödboende. Underskottet beror främst på minskade intäkter från Migrationsverket. Även Björkåsens
stödboende visar ett underskott. Underskottet beror på minskade intäkter från Migrationsverket under
omställningsperioden från stödboende till studentboende. Underskottet för Individ och
familjeomsorgens mottagande av ensamkommande barn och ungdomar prognostiseras ett underskott
på - 1 449 tkr för helåret 2019.
Vidtagna åtgärder: Vuxenenheten har under perioden 2019 haft en konsultchef på 60% pga ordinarie
befattningshavares deltidssjukskrivning. Konsultuppdraget avslutas 2019-04-30. En socialsekreterartjänst
för handläggning ensamkommande barn och unga vuxna dras in från 2019-06-15. Familjeenheten
påbörjar hemtagning av externa placeringar ensamkommande unga vuxna. Omställningen av Björkåsen
och Tallåsen pågår. Tallåsen och Björkåsen ska bära sina egna kostnader. Samtliga åtgärder beräknas
vara klara senast 2019-07-01.
Verksamhetsområde Äldreomsorgen
Utfallet på äldreomsorgen januari - mars är ett underskott på - 1 884 tkr.
Äldreomsorgen kommer enligt prognos hamna på ett underskott på - 2 180 tkr under 2019.
Säbyhemmet
Utfallet på Säbyhemmet januari-mars är ett underskott på -320´tkr. Prognos för 2019 är en budget i
balans.
Ob tillägg i jul/nyår har varit ovanligt höga då storhelgerna låg på vardagar vilket medförde en kostnad
på 82`tkr över budget där ca 1250 semester timmar har betalats ut under januari-mars,vilket genererar
ett underskott, samt höga kostnader för vikarier.
Näckrosen har ett positivt resultat på + 42`tkr januari - mars. Prognos för 2019 är en budget i balans.
Skönviksgården
Utfallet på Skönviksgården januari - mars är ett underskott på - 280`tkr. Prognos 2019 är en budget i
balans.
Söderby Park
Utfallet på Söderby Park januari - mars är ett underskott på - 595`tkr. Prognos 2019 är ett underskott på
480`tkr.
Det är på grund av ökade kostnader för lokalhyra med 470`tkr/år som inte tagits med i budget för 2019.
Salarp
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Utfallet på Salarp januari - mars är ett underskott på - 484`tkr. Prognos 2019 är ett underskott på 600`tkr.
Underskottet härrör till höga personalkostnader. Det har varit mycket Ob tillägg i jul/nyår då
storhelgerna inföll på vardagar. Det har varit hög sjukfrånvaro, många medarbetare har haft semester,
introduktion av nya medarbetare samt för många heltidstjänster.
Vidtagna Åtgärder: Rehabsamtal, förstadagsintyg, vid nyrekrytering sänkt tjänstgöringsgrad från 100% till
75%, nytt schema som börjar den 1/4-19.
Salarps kök
Utfallet på Salarps kök januari - mars är + 114`tkr. Prognos 2019 är en budget i balans.
Hemtjänst
Utfallet januari - mars är ett underskott på -717`tkr. Prognos 2019 är ett underskott på -1 100 tkr.
Jul och nyårshelgerna under 2018 innebar 5 extra röda dagar med helg OB vilka betalades ut i januari
2019 som medförde en extra kostnad.Utifrån rutin säkrades verksamheten upp med två extrapersonal
under helgdagarna. Under december och januari hade hemtjänsten ett flertal kundtapp med 6 kunder
som krävde dubbelbemanning. Det var 4 kunder som avbokade hjälpen under hela julhelgen med kort
varsel och 13 kunder lades in på sjukhus . Detta medförde att vikarierna som redan var inbokade
betalades det ut lön för 2 veckor vilket medförde höga kostnader.
Utöver 200 svarade larm/månad ersätts hemtjänsten endast med 50 kr/larm. Hemtjänsten förlorar då
200 kr/larm. 2018 var det det 1191 larm utöver de 2400 larmen vilket medför en tappad intäkt på
239`tkr.
Hemtjänst får ej betalt för Trygg och säker hemgång vilket var en ekonomisk förlust med- 420`tkr på 6
månader 2018, helår ca - 840`tkr.
Hälso- och sjukvårdsenheten
Utfall januari - mars är +144`tkr. Prognos 2019 är ett underskott med -300`tkr.
Under första kvartalet av 2019 har HSE visat ett positivt resultat trots att det behövts tagits in en
heltidssjuksköterska från bemanningsföretag. Detta då två vakanta tjänster inte har varit tillsatta från
start 2019 vilket genererat att HSE håller budget. En sjuksköterska börjar i April och en i Maj. HSE har
dessutom haft två långtidssjukskrivningar.
Med en sommar att blicka fram konstateras svårigheter att täcka upp arbetspass framförallt på natten
med vikarier, detta kommer medföra att bemanningsföretag får täcka upp dessa pass, samt att
medarbetare kommer att få ta extra pass. HSE kommer därav att hamna på ett minus resultat i slutet av
året.
Verksamhet Myndighetsenheten beräknar ett underskott på - 2 104 tkr.
Hemtjänst: Skärpta kontroller via redovisningen från utförarna, bl.a. manuell rapportering gällande
avlösarservice. Riktlinjerna har ändrats gällande frekvens av städning från varannan vecka till var tredje
vecka. En översyn av samtliga schablontider inom hemtjänsten har påbörjats. Hemtjänstens LOV företag
ser för närvarande ut att fortsätta i samma volymer som 2018.
Korttidsplatserna för somatik fortsätter att minska då vi har Trygg och Säker hemgång vilket gör att fler
brukare kan gå hem med hemtjänst. Köp av Korttidsplatser/växelvård demens kommer att minska då
Söderby Park öppnade en avdelning med en korttids- och en växelvårdsplats. Under perioden februari mars 2019 har 6 externa köpta platser sagts upp som nu får sina insatser i Salems kommun.
Inom SÄBO har Söderby Park öppnat upp en avdelning med 9 platser, 7 permanenta, 1 växelvård och en
korttidsplats. Behovet av demensplatser kommer att kvarstå trots att ny avdelning öppnats vilket
medför att externa platser kommer att köpas även i fortsättningen. 2 externa SÄBO köpta platser har
sagts upp och insatsen är verkställd i Salems kommun. Ytterligare 1 köpt plats är uppsagd och boende är
beviljat i kommunen, beslutet har överklagats.
Planerad gruppbostad LSS Vuxna är framflyttad till 2022.Köp av nya platser i gruppbostad budgeteras
2019 till 1 800 tkr. Söderby Gärde ska renoveras och vilka kostnader det medför för Myndigheten är
svårt att beräkna.
Åtgärdsplaner kommer att redovisas separat vid nämnden i maj 2019.
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Verksamhetsredogörelse
Verksamhetsredogörelse Funktionshinder
Omvärldsanalys
En översyn av LSS pågår.
Bostadsförsörjningen inom kommunen gör det svårt för personer med funktionsnedsättning att flytta
hemifrån.
Den psykiska ohälsan fortsätter öka framför allt bland yngre människor, många med samsjuklighet som
också ställer högre krav på personalens kompetens.
Välfärds Tekniken fortsätter att gå framåt, verksamheterna fortsätter att utveckla sig inom området för
att kunna möta upp kommande behov.
Ökningen bland personer som söker daglig verksamhet fortsätter, krav och önskemål förändras, fler
lokaler behövs och mer arbetsinriktade arbetsuppgifter behöver arbetas vidare med i både kommun och
företag.
I dagsläget är det svårt att rekrytera kompetent personal.
Lagstiftningar som styr verksamheten:
LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
SoL socialtjänstlagen
PA-SFB personlig assistans socialförsäkringsbalken
HSL hälso och sjukvårdslagen, då vi utför uppdrag på delegation
Arbetsmiljölagen
Offentlighets-sekretesslagen
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsområde Funktionsnedsättning (VF) består av :
En Gruppbostad LSS
Tre Servicebostäder LSS
Ett Korttidshem LSS
Daglig Verksamhet LSS personkrets 1 Består av fyra enheter
Daglig Verksamhet LSS personkrets 2 Består av en enhet
Ett Mobilt team SoL
Ett Boendestödsteam SoL Socialpsykiatrin
En Sysselsättning/Träfflokal SoL Socialpsykiatrin
Två enheter Personlig assistans LSS
Kontaktpersoner LSS och SoL
Ledsagare/Avlösare LSS och SoL
VF består av ca 150 åa som ger stöd åt ca 220 personer med olika slags funktionsnedsättningar och utför
uppdrag i forma av kontaktpersoner, ledsagning och avlösning.
Framåtblick
Fortsätta att utveckla brukarinflytandet med en metod som kallas delaktighetsslinga.
Behov av ny Gruppbostad.
Behov av ny Servicebostad, gärna placering i Rönninge.
Fortsätter det ökade behovet av korttidsavlastning så är behovet av en "filial" nödvändigt. Där kan unga
vuxna också få träning innan unga vuxna flyttar hemifrån.
Ett samarbete med Kultur och fritid pågår i kommunen och eventuell samverkan starta upp med
Botkyrka kommun för att se om alla kan samverka kring lägerverksamheter för barn och unga vuxna.
Införande av dokumentations appar inom Mobila teamet och Servicebostaden.
Antalet personer inom daglig verksamhet ökar, alternativa utflyttade verksamheter behöver utvecklas då
det finns många olika behov att tillgodose.
Socialpsykiatrins Sysselsättning kommer också påbörja ett samarbete med daglig verksamhet under
2019. Planeringen är att starta en hundgrupp gemensamt
Verksamhetsredogörelse Individ och familj
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Delårsuppföljning per mars 2019
Tillgänglighet
Verksamheten arbetar med att öka tillgängligheten utifrån de åtgärdsplaner som varje enhet upprättat i
de områden 2018 års brukarenkät gav annat resultat än godkänt, grönt.
Verksamheten har även tagit del av Profitels rapport om servicemätning och e-post. Resultatet visar att
brukarna är 100% nöjda med information och bemötande när de når verksamheten men att delar av
verksamhetens tillgänglighet per telefon och mail inte uppfyller kraven. De åtgärdsplaner som tagits
fram kommer att följas upp månadsvis av enhetschef.
Verksamheten kommer under året att vara synliga i Salems bladet vid upprepade tillfällen.
Trygghet "Hemmaplanslösningar"
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa de insatser vi erbjuder till de behov som finns hos
Salems medborgare. Verksamheten arbetar både förebyggande mot psykisk ohälsa, våld i nära relation
och missbruk samt erbjuder öppna och biståndsbedömda insatser.
De förebyggande insatser Individ och familjeomsorgen erbjuder mot psykisk ohälsa är bla :
Familjebehandlare och BVC sköterska gör hembesök hos alla förstagångsföräldrar. Öppenvården deltar
på studeeibesök med alla årskurs 6 och årskurs 8:or tillsammans med Växthuset och
Ungdomsmottagningen. Öppenvården erbjuder barn och föräldrar förebyggande behandlingssamtal om
skolfrånvaro, begynnande psykisk ohälsa, livskriser m.m via "Öppna dörren". Öppenvårdens
familjebehandlare ger konsultation till skolpersonal, centrala elevhälsan, vid elevhälsomöten.
Öppenvården deltar på föräldramöten på skola och förskola. Öppenvårdens personal handleder BVC
sköterskor, barnmorskor och personalen på Öppna förskolan. Öppenvården erbjuder generella
föräldrautbildningar och riktade föräldrautbildningar KOMET m.m.
Soc fältarna arbetar uppsökande bland ungdomar och erbjuder stöd, prosocial verksamhet och länkar till
andra vårdgivare. Soc fältarna kommer under hösten 2019 att påbörja att på skolorna arbeta med
Hedra, om könsroller, heder, förtryck tillsammans med skolans elever.
Arbetsmarknadsenhetens UPIS arbetar med hemmasittande unga och unga vuxna, med målsättningen
att de ska bli självförsörjande genom studier eller arbete.
Öppenvården erbjuder biståndsbedömda insatser som tex familjebehandling/familjeterapi. Mini Maria
erbjuder missbruksbehandling och ART. Familjecentralen erbjuder stöd och behandling till
småbarnföräldrar.
Arbetsmarknadsenheten biståndsbedömda insatser efter kartläggning med målet självförsörjning.
Därutöver så har Arebstmarknadsenheten öppen verksamhet, ex bostadssökeri. Vuxenenheten erbjuder
budget och skuldrådgivning.
Våld i nära relation
Individ och familjeomsorgen har arbetar med att förebygga, upptäcka, kartlägga och erbjuda insatser till
barn och vuxna som utsätts för våld i nära relation. Verksamheten erbjuder utsatta skyddat boende,
behandling och stöd. Samtliga enheter inom Individ och familjeomsorgen ställer frågor om Våld i nära
relation.
Under 2019 har Socialförvaltningens alla enheter deltagit i en kartläggning och ett processarbete för att
på bästa sätt tillsammans och enheterna var för sig kunna arbeta effektivt i ärenden där våld i nära
relation. Arbetet kommer att pågå hela 2019.
Öppenvården kommer under våren att påbörja ett projekt, där våldsutövande unga och vuxna erbjuds
behandling.
Självförsörjning ett år efter etableringstidens slut:
Varje enhet arbetar för att de individer som kommer i kontakt med Individ och familjeomsorgen ska bli
etablerade så snart som möjligt.
Bla arbetar Familjecentralen/ Öppenvården med riktade föräldrautbildningar, Arbetsmarknadsenheten
har bosökeri verksamhet, Vuxenenheten arbetar med information till klienter i samband med
handläggningen av försörjningsstöd.
Farhågorna som finns när det gäller integrationsarbetet är att verksamheten saknar resurser för
integrationssamordnare, att hyreskostnaderna är höga och att det kan göra att individer blir beroende
av försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens roll som aktör är i dagsläget oklar.
Självförsörjning inom ett år
Arbetsmarknadsenheten och Vuxenenheten har ett pågående arbete med att samtliga som uppbär
försörjningsstöd och inte har arbete ska delta i Arbetsmarknadsenhetens insatser efter biståndsbeslut av
Vuxenenheten med målet självförsörjning.
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Överförmyndarnämnd
Nämndens ordförande: Gunny Jörlén \(C\)

Delår mars 2019
Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

Överförmyndarnämnden-Ekonomiska resultat
Målbeskrivning
Överförmyndarnämndens ekonomiska resultat ska följa fastställd budget.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Följer budget

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Överförmyndarnämnden-Prognossäkerhet
Målbeskrivning
Överförmyndarnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Prognossäkerhet

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

Utf Jan Mar 201
8
3 - Intäkter

Bud Jan
- Mar
2019

Bud avv
Jan Mar 201
9

126

126

4 - Kostnader/Utgifter

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

126

9 - Interna intäkter
INTÄKTER

Utf Jan Mar 201
9

38

-38

240

150

140

-10

38

-38

366

150

140

-10

-1 852

-1 842

10

-463

-400

63

-347

-13

-22

-9

-1 162

-51

-51

0

6 - Övr verksamhetskostnader

-1

-1

1

-6

-2

-1

1

7 - Övr verksamhetskostnader

-25

-7

-8

-1

-80

-28

-29

-1

KOSTNADER

-373

-483

-429

54

-1 248

-1 933

-1 923

10

Totalt

-248

-446

-429

16

-882

-1 783

-1 783

0

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

9200 - Överförmyndaren
nämnd

-40

-17

17

-167

-66

-66

0

9211 - Överförmyndare
handläggare

-207

-429

-429

-0

-715

-1 717

-1 717

0

92 Överförmyndarnämnden

-248

-446

-429

16

-882

-1 783

-1 783

0

5 - Kostnader för arbetskraft

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU
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Ekonomisk redogörelse
Drift:
Visar på ett överskott ca 16 tkr per mars, och beräknas års utfall kommer att följa budgetram, därmed
inga avvikelser mot budget.
Investering:
Inte aktuellt
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Revisorerna
Nämndens ordförande: Håkan Dahlström \(S\)

Delår mars 2019
Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna - Ekonomiska resultat
Målbeskrivning
Revisorerna resultat ska följa fastställd budget.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Följer budget

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________

Revisorerna - Prognossäkerhet
Målbeskrivning
Revisorerna ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.
Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde

Ekonomi - Prognossäkerhet

100 %

Utfall

Vikt

Värdering

100%

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt
5HVXOWDWUlNQLQJGULIWNRQWRWNU

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

-21

-38

-39

-0

-84

-154

-154

0

6 - Övr verksamhetskostnader

-3

-1

1

-22

-3

-2

1

7 - Övr verksamhetskostnader

-98

-125

-23

102

-500

-498

-498

0

-0

-1

-0

0

-2

-3

-4

-1

KOSTNADER

-122

-164

-62

103

-608

-658

-658

0

Totalt

-122

-164

-62

103

-608

-658

-658

0

Utf Jan Mar 201
8

Bud Jan
- Mar
2019

Utf Jan Mar 201
9

Bud avv
Jan Mar 201
9

Utf 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Bud avv
2019

910 - Revision nämnd

-24

-39

-39

1

-107

-158

-158

0

911 - Revision Handläggning

-98

-125

-23

102

-502

-500

-500

0

-122

-164

-62

103

-608

-658

-658

0

5 - Kostnader för arbetskraft

9 - Interna kostnader

5HVXOWDWUlNQLQJGULIWDQVYDUWNU

91 - Revisorsnämnd

5HVXOWDWUlNQLQJLQYHVWHULQJDUDQVYDUWNU
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Redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper
Mars-rapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär
att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den
senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt Ändrade
redovisningsprinciper.
För övriga tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år 2018 sidan 51.

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i
förhållande till tidigare redovisningsprinciper:

Redovisning av verkligt värde av vissa finansiella instrument
Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Med detta som bakgrund har
värdet på dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde, vilket har inneburit att
de finansiella omsättningstillgångarna har ökat med 3,4 mnkr i IB 2019.
Jämförelsetalen i resultaträkningen justerats (minskats) med:
Ɣ de ackumulerade orealiserade vinster t o m 2017, som realiserades (redovisades) under
januari-mars 2018, med 1,7 mnkr
Ɣ den värdenedgång som skedde under januari-mars 2018 med 0,03 mnkr.

Återföring av tidigare skuldförda investeringsinkomster
Enligt rekommendation RKR R2 Intäkter får endast offentliga bidrag och VA:s investeringsinkomster
initialt skuldföras för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod. De
övriga investeringsinkomster som erhållits från privata aktörer och som tidigare har hanterats på
detta sätt, har nu återförts:
Minskat långfristiga skulder i
ingående balans 2019 i
balansräkningen med, mnkr
Investerings-/ exploateringsbidrag från privata aktörer
Överlåtelser av anläggningstillgångar från privata aktörer
Gatukostnadsersättningar

Påverkat jämförelsetalen i
resultaträkningen genom ändrade
intäkter jan-mars 2018 med, mnkr

-0,7

+0,2

-19,0

-0,4

-5,7

+0,02

Omklassificering av insatsskyldig del av överskottsutdelning från Kommuninvest
T o m 2018 har skuldföring gjorts av värdet på insatsskyldig del av överskottsutdelning i
Kommuninvest om 1,5 mnkr. Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella
anläggningstillgångar har dessa omklassificerats i balansräkningens ingående balans 2019 (IB 2019)
från kortfristiga skulder till värdereglering (minskning) av finansiella anläggningstillgångar. Detta har
inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018.
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Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.
För att tydliggöra effekterna av de ändrade redovisningsprinciperna återfinns i årets balans- och
resultaträkning förutom omräknade (justerade) jämförelsetal för 2018 även motsvarande uppgifter
från 2018-års årsredovisning.
I nedanstående tabell framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna.
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RESULTATRÄKNING
Tkr

Verksamhetens intäkter

obligatorisk
LBKR

obligatorisk
RKR

obligatorisk obligatorisk
bra att ha LBKR
RKR
LBKR

Justering *Justerat
delår
delår
201803
201803 201803

Avvikelse
delår
201903 mot fg år

66 918

78 258



Delår

-149

66 768

obligatorisk
LBKR

obligatorisk
KPMG-revisorer
LBKR

201912

Avvikelse
prognos
201912 mot budget

279 478

430 826

151 348

-1 160 615 -1 300 687

-140 072

Delår

**Budget

Prognos

Verksamhetens kostnader

-273 288

0 -273 288 -280 185



Verksamhetens nettokostnader exkl.
avskrivningar

-206 371

-149 -206 520 -201 928



-881 137

-869 861

11 276

-12 783



-55 419

-53 724

1 695

-149 -218 429 -214 711



-936 556

-923 585

12 971



826 541

825 094

-1 447

38 834



155 757

155 322

-435

235 601 244 915



982 298

980 416

-1 882

Avskrivningar

-11 909

0

-11 909

Verksamhetens nettokostnader (A)

-218 280

Skatteintäkter

199 512

0

36 088

0

235 601

0

1 966

-1 685

281

2 845



128

3 013

2 885

-947

-274

-1 220

-1 472



-6 955

-7 315

-360

1 019

-1 958

-939

1 373



-6 827

-4 302

2 525

18 340

-2 108

16 232

31 577



38 916

52 529

13 613

0

0

0

0



0

0

0

Årets resultat

18 340

-2 108

16 232

31 577



38 916

52 529

13 613

Årets resultat exkl. VA inkl. mark-/
fastighetsförsäljningar

17 279

-2 108

15 171

31 371



37 951

51 580

13 629

Årets resultat exkl. VA och exkl. mark/ fastighetsförsäljningar

17 326

-2 108

15 218

20 520



9 844

4 427

-5 417

Generella statsbidrag och utjämning
Skatteintäkter och bidrag (B)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto (C)
Resultat efter finansiella poster
(A+B+C )
Extraordinära poster

199 512 206 081
36 088

* Jämförelsetalen är justerade i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
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BALANSRÄKNING
Bokslut
2018-12-31

Justering
bokslut till
ingående
balans

Ingående
balans
2019-01-01

Delår
2019-03-31

Förändring
jan-mar
2019

6 296

0

6 296

5 756

-540

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar

843 056
51 576
71 728

0
0
0

843 056
51 576
71 728

833 229
49 160
92 519

-9 828
-2 416
20 791

Summa materiella anläggningstillgångar

966 360

0

966 360

974 908

8 547

32 735
1 005 391

-1 506
-1 506

31 229
1 003 885

31 229
1 011 893

0
8 007

34 266
82 561
78 241
130 269
325 338

0
0
3 373
0
3 373

34 266
82 561
81 615
130 269
328 711

33 371
91 832
84 425
202 368
411 997

-895
9 271
2 810
72 099
83 285

1 330 729

1 867

1 332 596

1 423 889

91 293

-19 944
-59 800
-589 547
-669 290

11 777
0
-40 591
-28 814

-8 167
-59 800
-630 137
-698 104

-31 577
-59 800
-638 304
-729 682

-23 410
0
-8 167
-31 577

-94 903
-94 903

0
0

-94 903
-94 903

-102 827
-102 827

-7 924
-7 924

-293 678
-272 859
-566 536

25 441
1 506
26 947

-268 237
-271 352
-539 589

-456 129
-135 251
-591 380

-187 892
136 101
-51 791

-1 867 -1 332 596 -1 423 889

-91 293

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsverksamhet m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat (vinst)
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

-1 330 729

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser

-255 690
-321 293

0
0

-255 690
-321 293

-258 195
-314 293

-2 505
7 000

Summa panter och ansvarsförbindelser

-576 983

0

-576 983

-572 488

4 495
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr
Bokslut
2018-12-31

Justering
Ingående
Förändring
bokslut till
Delår
balans
jan-mar
ingående
2019
balans 2019-01-01 2019-03-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets/periodens resultat
Därav jämförelsestörande poster (netto)

19 944
91

Justering för ej likviditetspåverkande poster

68 714

Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital

88 658

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) / minskning (+) exploatering

19 944
91

31 577
10 851

11 633

28 814

97 528

28 595

-68 933

28 814

117 472

60 172

-57 300

-6 912

-9 271

10 760

-2 415

895

-14 430

-6 184

101 025

-3 373
-1 506

99 519

-137 608

-2 359
3 310
8 246
-237 127

169 299

23 935

193 234

-91 996

-285 230

-1 511

-1 511

540

-101 083

-101 083

-21 333

2 051
79 750

-2 441

0

2 441

676

0

-676
-6 965
76 601

-6 912
-2 415

Ökning (-) / minskning (+) finansiella omsättningstillgar

-11 057

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering (-), avyttring (+) av långfristiga
aktier&bostadsrätter
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag etc.
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 947

1 506

676
6 965
-98 900

1 506

6 965

0

-97 394

-20 793

0

200 000

-84 854

-15 285

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån (+)
Minskning, amortering av långfristiga skulder (-)
Förutbet. avg./ersättningar, minskning (-)/ ökning (+)
Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetalning (-)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets/periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början

0
-59 413

-25 441

200 000
69 569

3 623

3 623

628

-1 258

-1 258

-455

-82 489

184 888

-2 995
803
267 377

13 351

13 351

72 099

58 748

116 918

116 918

130 269

13 351

130 269

202 368

72 099

59 413
-200 000

-57 048

-25 441

Likvida medel vid årets/periodens slut

130 269

Räntebärande skulder vid periodens början (lån)

-222 587

-222 587

-163 174

Räntebärande skulder vid periodens slut (lån)

-163 174

-163 174

-363 174

0
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DRIFTREDOVISNING
Tkr

Avvikelse Avvikelse
prognos prognos
mot budget mot fg år

Delår
201803

Budget
201903

Delår
201903

Bokslut
201812

*Budget
201912

Prognos
201912

793
-13 873
-13 080

2 045
-17 084
-15 039

667
-14 259
-13 591

7 596
-65 290
-57 695

8 181
-68 798
-60 617

8 181
-68 765
-60 584

0
33
33

585
-3 475
-2 889

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGG.FÖRVALTNING
Intäkter
9 145
Kostnader
-29 575
Nettokostnader
-20 429

10 470
-26 988
-16 518

10 112
-28 941
-18 830

36 880
-108 715
-71 835

41 880
-108 467
-66 587

42 124
-109 262
-67 138

244
-795
-551

5 244
-547
4 697

0
-47
-47

7 302
-275
7 027

11 835
-984
10 851

0
-91
-91

29 207
-1 100
28 107

11 835
-943
10 892

-17 372
157
-17 215

11 835
-852
10 983

VA-VERKSAMHET
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

6 691
-5 630
1 061

6 671
-6 416
255

6 222
-6 428
-206

24 342
-23 075
1 267

26 685
-25 720
965

26 685
-25 736
949

0
-16
-16

2 343
-2 661
-318

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

1 314
-1 320
-6

874
-1 642
-767

1 871
-1 444
427

3 786
-5 994
-2 209

3 498
-6 653
-3 155

3 860
-7 015
-3 155

362
-362
0

74
-1 021
-946

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

261
-3 507
-3 246

166
-4 393
-4 226

339
-3 795
-3 456

2 125
-16 205
-14 080

665
-17 614
-16 949

665
-15 914
-15 249

0
1 700
1 700

-1 460
291
-1 169

95 742
97 481
97 915
-202 801 -213 414 -207 096
-107 059 -115 933 -109 181

389 550
-846 289
-456 739

390 323
-859 703
-469 380

391 565
-860 945
-469 380

1 242
-1 242
0

2 015
-14 656
-12 641

156 189
-419 175
-262 986

122 844
-408 541
-285 697

122 744
-414 298
-291 554

-100
-5 757
-5 857

-33 445
4 877
-28 568

KOMMUNSTYRELSE
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

TOMTFÖRSÄLJNING
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
SOCIALNÄMND
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

36 658
-99 698
-63 039

30 643
33 986
-99 843 -102 462
-69 200 -68 477

REVISORSNÄMND
Kostnader
Nettokostnader

-122
-122

-164
-164

-62
-62

-608
-608

-658
-658

-658
-658

0
0

-50
-50

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

126
-373
-248

38
-483
-446

0
-429
-429

366
-1 248
-882

150
-1 933
-1 783

140
-1 923
-1 783

-10
10
0

-226
-675
-901

244 435
-19 880
224 555

251 739
-23 071
228 667

255 560
-21 028
234 532

979 404 1 006 954 1 175 641
-93 602
-92 285 -225 451
885 801
914 670
950 190

168 687
-133 166
35 520

196 237
-131 849
64 389

18 340

13 656

31 577

13 613

32 585

Avstämning av driftredovisning mot resultaträkning
Justeras: poster som ej är hänförbara till Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader i resultaträkningen
Intäkter
-328 248 -337 560 -340 249
-1 321 975 -1 350 909 -1 352 614
-1 705
Kostnader
103 538 107 547 106 744
423 001
430 856
430 224
-632
Nettokostnader
-224 711 -230 013 -233 505
-898 975 -920 052 -922 390
-2 338

-30 639
7 223
-23 415

FINANS
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Årets resultat

Verksamhetens intäkter enligt RR
Verksamhetens kostnader enligt RR
Verksamhetens nettokostnader exkl.
avskrivningar enligt RR

66 918
69 870
78 258
-273 288 -286 226 -280 185
-206 371 -216 357 -201 928

19 944

38 916

52 529

278 261
279 478
430 826
-1 157 293 -1 160 615 -1 300 687
-879 031 -881 137 -869 861

151 348
-140 072
11 276

*Inkl. beslutade överföringar från 2018 till budget 2018: BoU (enheternas underskott) 679 tkr och KoF:s överskott (projektpengar) -713 tkr.

152 565
-143 394
9 171
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INVESTERINGSREDOVISNING
Bokslut
201812

*Budget
201912

Prognos
201912

Avvikelse
prognos
mot budget

Avvikelse
prognos
mot fg år

0
-3 834
-3 834

0
-7 101
-7 101

0
-6 601
-6 601

0
500
500

0
-2 767
-2 767

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING (inkl. exploateringar gata)
Inkomster
0
6 967
2 680
2 207
Utgifter
-11 872 -68 029 -14 445
-83 067
Nettoutgifter
-11 872 -61 063 -11 765
-80 859

27 866
-272 117
-244 251

4 646
-226 113
-221 467

-23 220
46 004
22 784

2 439
-143 046
-140 608

Tkr

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING
Inkomster
Utgifter
Nettoutgifter

MARK
Utgifter
Nettoutgifter

Delår Budget
Delår
201803 201903 201903

0
-610
-610

0
-1 775
-1 775

3
-67
-65

0
0

-77
-77

244
244

0
0

0
0

0
0

-244
-244

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA )
Inkomster
2 685
3 280
Utgifter
-252 -14 370
Nettoutgifter
2 432 -11 090

184
-5 286
-5 102

15 215
-16 442
-1 228

13 120
-57 479
-44 359

8 000
-32 463
-24 463

-5 120
25 016
19 896

-7 215
-16 021
-23 235

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Inkomster
Utgifter
Nettoutgifter

0
0

0
0
0

0
-68
-68

0
-32
-32

247
-403
-155

0
-270
-270

0
-270
-270

0
0
0

-247
133
-115

0
-26
-26

0
-418
-418

0
-413
-413

760
-2 976
-2 217

0
-1 670
-1 670

0
-1 670
-1 670

0
0
0

-760
1 306
547

-128
-128

-1 361
-1 361

-473
-473

-869
-869

-5 445
-5 445

-4 357
-4 357

1 088
1 088

-3 488
-3 488

TOTALA INKOMSTER
TOTALA UTGIFTER

2 685 10 246
2 867
-12 888 -86 021 -20 793

18 428
-107 347

40 986
-344 082

12 646
-271 474

-28 340
72 608

-5 782
-164 127

NETTOUTGIFTER

-10 204 -75 774 -17 927

-88 919

-303 096

-258 828

44 268

-169 909

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Inkomster
Utgifter
Nettoutgifter

SOCIALNÄMND
Utgifter
Nettoutgifter

*Inkl. KF-beslutade överföringar från år 2018 till budget år 2019, dat. KF mars 2019, tkr:
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, exkl. exploateringar
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, exploateringar
BARN -OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SOCIALNÄMND

-4 051
-62 952
-65 100
-670
-1 755

Summa KF-beslutade överföringar till investeringsbudget 2019

-134 528

KF-beslutad investeringsbudget 2019, dat. KF december 2018

-168 568

Summa Investeringsbudget 2019

-303 096

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

2019-05-27
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§ XX

KS/2019:191 - 600

Inriktning inför upphandling av förskola i Södra Hallsta
Kommunen har planerat för att utöka förskolekapaciteten genom etablering av en
förskola i området Södra Hallsta. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att
förskolan ska drivas i extern regi och har i sin behovsanalys aviserat behov av en förskola
om 110 platser. Kommunen har i sin budget för 2019-2021 redovisat estimerade
investeringar för förskolan om ca 48 mnkr och mark finns avsatt för en förskola inom den
totala planen för utbyggnad av området Södra Hallsta.
Planeringen av området Södra Hallsta är, i samråd med exploatörerna, nu under framdrift.
För att få helheten i planeringen och uppförandet av infrastruktur och byggnationer i
området att fungera i samspel med uppförandet av en förskola - har kommunen nu att ta
ställning till vem som ska uppföra och vem som ska äga förskolan. Detta med syfte att
förskolan ska stå klar under år 2023. Frågan om uppförande och ägande av kommunala
fastigheter är av långsiktig strategisk betydelse för kommunen. Det handlar bland annat om
långsiktiga behov av verksamhetslokaler, kvalitet, risk, ansvar och flexibilitet - samt
kommunal ekonomi och finansiering. Generellt kan konstateras att kommunen står inför
betydande fastighetsinvesteringar. Demografisk utveckling och stora renoveringsbehov
kommer att medföra omfattande byggnationer och en kommunalekonomisk påfrestning.
Kommunen avser att ta fram en långsiktig fastighetsstrategi men redan nu kan förutspås att
investeringsbeloppen kommer att vara stora och att kommunens inriktning om lånenivå per
invånare kommer att vara satt under stark press.
Med kommunens finansieringsläge i åtanke samt med redan fattat beslut om extern
driftsform för förskolan Södra Hallsta tillika i åtanke - finner kommunstyrelseförvaltningen
det rimligt att främst utreda möjligheten till externt uppförande och
ägande av förskolan.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 maj 2019.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen är att förskola i Södra Hallsta ska uppföras
och ägas i extern regi.
2. <ommunstyrelsen beslutar att förhandlingsinriktningen vid upphandlingen är att:
a. <ommunen ska tillhandahålla mark genom tomträtt
b. <ommunen ska avtala köpoption till fastställt pris
3. <ommunstyrelsen informeras om att kommunen vid upphandling i första
hand planerar att nyttja normerade ramavtal för referens vid förhandling av
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶƐƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐŽĐŚƉƌŝƐ͘
……………
Ordf. sign.

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

Inriktning för upphandling av förskola i Södra Hallsta
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen är att förskola i Södra Hallsta ska
uppföras och ägas i extern regi.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förhandlingsinriktningen vid upphandlingen är att:
a. kommunen ska tillhandahålla mark genom tomträtt
b. kommunen ska avtala köpoption till fastställt pris
3. Kommunstyrelsen informeras om att kommunen vid upphandling i första hand
planerar att nyttja normerade ramavtal för referens vid förhandling av
fastighetens utformning och pris.

Ärendet
Nedan beskrivs kortfattat bakgrund, nuläge med koppling till pågående exploatering av
övriga Södra Hallsta samt ett förslag till fortsatt riktning i förskolefrågan.

Bakgrund
Kommunen har planerat för att utöka förskolekapaciteten genom etablering av en
förskola i området Södra Hallsta. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att
förskolan ska drivas i extern regi och har i sin behovsanalys aviserat behov av en förskola
om 110 platser. Kommunen har i sin budget för 2019-2021 redovisat estimerade
investeringar för förskolan om ca 48 mnkr och mark finns avsatt för en förskola inom den
totala planen för utbyggnad av området Södra Hallsta.
Nuläge
Planeringen av området Södra Hallsta är, i samråd med exploatörerna, nu under
framdrift. För att få helheten i planeringen och uppförandet av infrastruktur och
byggnationer i området att fungera i samspel med uppförandet av en förskola - har
kommunen nu att ta ställning till vem som ska uppföra och vem som ska äga förskolan.
Detta med syfte att förskolan ska stå klar under år 2023.
Frågan om uppförande och ägande av kommunala fastigheter är av långsiktig strategisk
betydelse för kommunen. Det handlar bl a om långsiktiga behov av verksamhetslokaler,
kvalitet, risk, ansvar och flexibilitet - samt kommunal ekonomi och finansiering. Generellt
kan konstateras att kommunen står inför betydande fastighetsinvesteringar. Demografisk
utveckling och stora renoveringsbehov kommer att medföra omfattande byggnationer
och en kommunalekonomisk påfrestning. Kommunen avser att ta fram en långsiktig
fastighetsstrategi men redan nu kan förutspås att investeringsbeloppen kommer att vara
stora och att kommunens inriktning om lånenivå per invånare kommer att vara satt

TJÄNSTESKRIVELSE
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under stark press.
Föreslagen framtida riktning - ägande & uppförande
Med kommunens finansieringsläge i åtanke samt med redan fattat beslut om extern
driftsform för förskolan Södra Hallsta tillika i åtanke - finner kommunstyrelseförvaltningen det rimligt att främst utreda möjligheten till externt uppförande och
ägande av förskolan. Denna slutsats förstärks av att en helt ny förskola torde vara
enklare att överlåta till extern uppförare än de kommande omfattande renoverings-/
ersättningsprojekt kommunen tillika står inför. Detta då åtagandena för en helt ny
byggnad är enklare att definiera, projektera, riskhantera och prissätta - än omfattande
arbeten på befintliga fastigheter.
Föreslagen framtida riktning - kontroll över projekt och fastighet
Även vid externt uppförande och ägande har kommunen ett intresse av att behålla
inflytande såväl i projektfasen och som i det långsiktiga brukandet av fastigheten. Sådana
intresseområden är:
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Utformning av byggnad och gård med avseende på storlek, innehåll och kvalitet
Kostnaden för uppförande av fastigheten - och därmed i förlängningen dess
påverkan på den kommunala ekonomin
Långsiktig rådighet över byggnad och mark för säkerställande av nyttjande i
förhållande till kommunens verksamhetsbehov

Med anledning därav föreslås inriktning för upphandling av förskola bör vara att :
1. Kommunen söker en partner för uppförande av förskola där kommunen erhåller
en köpoption på friköp av förskolan efter ett visst antal år till fastställt pris - samt
att kommunen har hembudsrätt i den händelse förskolan kommer ut till
försäljning.
2. Kommunen fortsätter att äga marken på vilken förskolan uppföres och erbjuder
tomträtt. Detta för långsiktigt strategisk rådighet.
3. Att byggnadens utformning, kvalitet och pris vid uppförandet referensmässigt i
första hand planeras att regleras i förhållande SKL Kommentus kommande
ramavtal för upphandling av förskolor. På så vis säkerställer kommunen rätt
innehåll och kvalitet till rätt pris. Ramavtalet beräknas vara klart december år
2019.

Finansiering
Hyreskostnaden finansieras genom beslut om framtida driftbudget. Troligt scenarion är
att det sker genom barn- och utbildningsnämndens budget för förskoleplatser och/eller
lokalkostnadsbidrag.

Mats Bergström
Kommundirektör

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

2019-05-27
1 av 1



§ XX

KS/2019:120 - 106

Samverkan inom löneadministrationen mellan kommunerna
Håbo, Trosa och Salem
Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun upprätthålls av ett fåtal personer
och blir därmed mycket sårbar med avseende på kontinuitet. Tillika står enheten inför en
tidskrävande och kostsamt projekt (ca 3 mnkr) avseende nödvändigt byte av lönesystem.
Kommunstyrelseförvaltningen söker därför en alternativ lösning i form av samarbete med
andra kommuner där sårbarheten väsentligen minskar och där drift- och personalkostnader
delas mellan flera parter. Kommunstyrelseförvaltningen förordar ett samarbete med Håbo
kommun och Trosa kommun.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 14 mars 2019.

Förslag till beslut
1. <ommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa
och Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den
1 januari 2020.
2. <ommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna förslag till
samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete.
3. <ommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den
gemensamma lönenämnden.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

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

Samverkan inom löneadministrationen mellan
kommunerna Håbo, Trosa och Salem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa
och Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den
1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna
förslag till samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma
lönenämnden.

Sammanfattning
Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun upprätthålls av ett fåtal
personer och blir därmed mycket sårbar med avseende på kontinuitet. Tillika står
enheten inför en tidskrävande och kostsamt projekt (ca 3 mnkr) avseende nödvändigt
byte av lönesystem.
Kommunstyrelseförvaltningen söker därför en alternativ lösning i form av samarbete
med andra kommuner där sårbarheten väsentligen minskar och där drift- och
personalkostnader delas mellan flera parter. Kommunstyrelseförvaltningen förordar ett
samarbete med Håbo kommun och Trosa kommun.

Ärendet
I det följande ges en bakgrundsbeskrivning som redogör för kommunens nuläge, visas
exempel på alternativ lösning samt beskriver vad den skulle innebära för Salems
kommun.
Bakgrund
Kommunens lönefunktion består idag av 2,65 tjänster. Därutöver har en HR-konsult av
nödvändighet fått agera back up, arbetsledare, systemansvarig och kvalitetssäkrare.
Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun är alltså mycket sårbar med
avseende på närvaro och upprätthållande av nödvändig kompetens. Vikarier är svårt att
få tag på och personalplaneringen är därmed svår att få ihop. Lönefunktionens leverans,
en punktlig och korrekt löneutbetalning, är mycket viktig för kommunen och får inte
fallera.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Teknikrelaterade frågor:
Ett löneadministrativt samarbete med Håbo och Trosa kommuner skulle medföra att
vissa tekniska aktiviteter/förutsättningar behöver komma på plats:
Ɣ

en engångsaktivitet avseende migrering av lönerelaterad data ska ske från
Salems lönesystem till servrar i Håbo. Detta genomförs snarast möjligt (med
tanke på sårbarhetsaspekten) under 2019. Leverantör är kontaktad i frågan och
uppgiften bedöms görlig i sin omfattning.

Ɣ

tekniska krav för att föra datatransport över Internet av känslig
personinformation är bland annat att denna typ av data inte får transporteras i
öppna nätverk och vara okrypterade.Salems kommun och Håbo kommun har
efter samråd konstaterat att transporten av data kan ske i så kallad tunnling, där
särskild transportyta via VPN upprättas enkom för trafiken mellan Salem och
Håbo. Denna lösning bedöms vara tillfylles mot rådande datalagstiftning, såsom
GDPR. Dock bör tilläggas att denna överföringsmetod ännu inte är prövad i
domstol gentemot lagstiftningen och kan komma att behöva omprövas om annat
beslut fattas efter eventuell prövning av tillsynsmyndighet.

Organisatoriska och personalrelaterade frågor:
En transformering till gemensam lönefunktion bedöms organisatoriskt och
personalmässigt hanteras enligt följande:
Ɣ

Löneadministration för samtliga tre kommuner ska efter transformeringen
hanteras i Håbo kommun. De har en stabil personalsituation och drygt tretton års
vana av att hantera Trosa kommuns löneadministration. Salems och Trosa
kommuner debiteras en gemensamt budgeterat kostnad per lönespecifikation.
Nuvarande personal i Salem kommer att kunna erbjudas fortsatt anställning i
Håbo kommun. I det fall någon löneadministratör skulle säga upp sig sker
nyrekrytering av Håbo kommun.

Ɣ

För detta ändamål skapas en kommungemensam organisation. Detta genom
bildande av gemensam lönenämnd, framtagande av ett gemensamt reglemente
för lönenämnden samt ett tillhörande samverkansavtal med Håbo kommun om
löneadministrativt samarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att Salems kommun ingår samarbete på
så sätt som ovan beskrivits.

Finansiering
Salems kommun har att beakta vilka driftskostnader och investeringsbehov som
uppkommer i samband med ett samarbete - att ställas i jämförelse med dagens
kostnader.

SAMVERKANSAVTAL

Håbo, Trosa och Salems kommuner bildar den 1 januari 2020 en gemensam lönenämnd.
Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns
organisation.

1§ Uppgifter mm
Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Håbo, Trosa och
Salems kommuner. Nämnden svarar också för gemensam upphandling av pensionsadministration.
Lönenämnden svarar för:
-

Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion i Håbo kommun
Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och
förtroendevalda i Håbo, Trosa och Salems kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av externa lönefiler till lönesystemet,
bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt exportfil till
respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföring
Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:
-

Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes.
Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
Att informera de andra kommunerna om förändringar i respektive verksamhet som kan
komma att påverka löneadministrationen.

2§ Administration
Kommunstyrelsen i Håbo kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens
beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

3§ Äganderätt till egendom mm
För lönenämndens verksamhet ska Håbo kommun äga fast och lös egendom som nämnden behöver
för att utföra sitt uppdrag. Kommunstyrelsen i Håbo kommun är anställningsmyndighet för den
personal som arbetar inom lönenämndens verksamhetsområde.

4§ Försäkring
Håbo kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som används för
lönenämndens verksamhet försäkras.
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9§ Omförhandling mm
Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla omförhandling av
detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas exempelvis flera samarbetspartner, ny
teknik, ny upphandling av lönesystem, kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av lönesystem
etc.

10§ Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2022.
Uppsägning ska äga rum senast 9 månader före avtalstidens utgång Sker inte sådan uppsägning är
avtalet förlängt med fyra år varje gång.

2019-……

För Håbo kommun

………………………..
Ordf Kommunstyrelsen

………………………..
Kommundirektör

………………………..
Personalchef

För Trosa kommun

…………………………
Ordf Kommunstyrelsen

…………………………
Kommundirektör

…………………………
Personalchef

För Salems kommun

………………………..
Ordf Kommunstyrelsen

………………………..
Kommundirektör

………………………..
Personalchef

Reglemente för gemensam lönenämnd1

1

Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx

2(4)
Salems kommun har kommit överens med Håbo och Trosa kommuner att Salem från och med 1
januari 2020 ingår i den gemensamma lönenämnd som Håbo och Trosa haft sedan 1 januari 2006.
Syftet är att samverka angående löneadministration.
Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett mellan kommunerna ingånget
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1§ Uppgifter mm.
Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Salems, Håbo
och Trosa kommuner.
Lönenämnden svarar för:
-

-

Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion (fd VM-lön)
Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och
förtroendevalda i Salem, Håbo och Trosa kommuner.
I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av lönefil i lönesystemet,
bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt till respektive
kommuns ekonomiavdelning för bokföringen.
Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar, avtal och beslut som reglerar
anställningsvillkor för anställda och förtroendevalda.
Arkivfrågor avseende löneadministration. Kommunstyrelsen i Håbo är arkivmyndighet enligt
fastställd arkiveringsplan som nämnden beslutar om

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:
-

Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes
Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
Att informera Håbo kommun om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att
påverka löneadministrationen

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta
reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med
årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

2§ Sammanträden
Den gemensamma nämnden ska sammanträda minst en gång per år, på dag och tid som nämnden
bestämmer. Nämnden sammanträder i Håbo om inte nämnden själv bestämmer annat.
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3§ Sammansättning
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.
Av Kommunallagen följer att Håbo kommun utser ordförande och vice ordförande. Dessa väljs för
samma tid som nämndens mandatperiod, dvs från 1 januari 2020 för Salems del fram till dess att att
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet och därefter fyra år räknat från 1 januari
året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige.
Parterna är överens om att ordförandeposten ska innehas av ledamoten från Håbo kommun och att
posten som vice ordförande ska växla mellan Trosa kommun och Salems kommun.

4§ Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige
bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av
turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att
träda in istället för ersättare från ett annat parti.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan
ärendet handlagts.En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter
tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på
sammanträde även när de inte tjänstgör.

5§ Anmälan om förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde
ska snarast kalla in ersättare.
6§ Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

7§ Ersättare för ordföranden
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/ vice ordförandens samtliga
uppgifter.
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8§ Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från respektive Trosa kommun och Salems
kommun.
Nämnden kan besluta att en paragraf i ett protokoll skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande
kommuns digitala anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att
kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på respektive anslagstavla.

9§ Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.

10§ Delgivning
Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, administrativ chef och
ekonomichef i Håbo kommun samt motsvarande anställda i Trosa och Salems kommuner.

11§ Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna
handlingarna.
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Rättelse av plankarta, detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan
80-42
I samband med framtagande av en nybyggnadskarta har kommunen uppmärksammats på att
fastigheten Björktorp 2 har bestämmelser B, II, e2, v1, v1 på gällande plankarta.
Vid en genomgång av planhandlingarna kan det konstateras att intentionen är att
planbestämmelser för området skulle vara B, II, e2, v1, v2, där v1 står för att vind inte får
inredas och v2 att det endast får vara friliggande hus. Det framgår av planbeskrivningen och
av illustrationsplanen att intentionen är en försiktig förtätning av friliggande hus. Då
planbestämmelsen v1 upprepas torde det vara tydligt för den som läser plankartan att det
finns ett skrivfel. Förvaltningen bedömer därför att det skett ett skrivfel och att det kan
rättas enligt Förvaltningslagen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 19 maj 2019 och behandlades på bygg- och
miljönämndens sammanträde den 7 maj 2019 § 43

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att plankarta tillhörande antagandehandlingar för detaljplan Kv
Engelsberg m fl (plan nr 80-42), rättas enligt Förvaltningslagen (2019:900) §36, i enlighet med
tjänsteskrivelse daterat den 19 maj 2019.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
¶¶
2019-05-17
¶¶
Dnr PEX/2019:23

¶
Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofia Granström
¶
Planoch exploateringschef

¶

Rättelse av plankarta, detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan
80-42

<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att plankarta tillhörande antagandehandlingar för detaljplan
Kv Engelsberg m fl (plan nr 80-42), rättas enligt Förvaltningslagen (2019:900) §36, i enlighet
med vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17.

Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagande av en nybyggnadskarta har kommunen uppmärksammats på
att fastigheten Björktorp 2 har bestämmelser B, II, e2, v1, v1 på gällande plankarta.
Vid en genomgång av planhandlingarna kan det konstateras att intentionen är att
planbestämmelser för området skulle vara B, II, e2, v1, v2, där v1 står för att vind inte får
inredas och v2 att det endast får vara friliggande hus. Det framgår av planbeskrivningen och
av illustrationsplanen att intentionen är en försiktig förtätning av friliggande hus. Då
planbestämmelsen v1 upprepas torde det vara tydligt för den som läser plankartan att det
finns ett skrivfel. Förvaltningen bedömer därför att det skett ett skrivfel och att det kan
rättas enligt Förvaltningslagen. Se bifogad plankarta med markerad rättelse.
</BeslutsText>
Lagstöd
Upprepningen av planbestämmelsen v1 är att anse som ett skrivfel och kan därför rättas
enligt Förvaltningslagen (2017:900):
36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon
annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet
som har meddelat beslutet.
Underlag för kommunens bedömning
I och med att planbestämmelsen v1 upprepas är det tydligt att planbestämmelsen på
Björktorp 2 är felaktig. För att bedöma vilken planbestämmelse som är den korrekta har
planhandlingarna gåtts igenom. I planbeskrivningen står bland annat
I huvudsak skall den av Kommunen ägda marken i planområdet förtätas med cirka 90 nya
bostäder och cirka 4000 kvm arbetsplatser. Utöver detta tillkommer även rätt till viss
kompletterande bebyggelse på privat kvartersmark i planområdet, i form av ca tio villor.

TJÄNSTESKRIVELSE
¶¶
2019-05-17
¶¶
Dnr PEX/2019:23

Där står också
De övergripande gestaltningsidéerna är att värna om en upprustning av de befintliga
villorna samt att på ett varsamt sätt förtäta området.
I planbeskrivningen framgår att det visserligen ska byggas flerbostadshus, men det framgår
att det är inom det område som kommunen äger och som kommunen ingått ett
samarbetsavtal om med en byggherre.
I illustrationsplanen finns en friliggande villa inritad på Björtorp 2.
Utifrån planhandlingarna bedöms att den korrekta planbestämmelsen ska vara B, II, e2, v1,
v2.
Yttrande från fastighetsägarna
Lagfarna ägare till Björktorp 2,
, har lämnats tillfälle att yttra sig i
frågan. Fastighetsägarna delar inte kommunens bild utan anser att planbestämmelsen ska
vara B, II, e2, v1, se bilaga 1. Det fastighetsägarna säger i sitt brev ändrar inte kommunens
bedömning.

¶Christina Lood
¶¶Miljö- och samhällsbyggnadschef

Bilagor
Bilaga 1. Plankarta med markerad rättelse
Bilaga 2. Yttrande från fastighetsägarna
Delges
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

¶Sofia Granström
¶¶Plan- och exploateringschef
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KS/2019:178 - 000

Planuppdrag för Uttringe 1:12 m.fl. (våtmark och
dagvattendamm, Garnudden)
Inom detaljplaneområdet för Södra Hallsta finns ett sumpskogsområde som behöver
avvattnas för att möjliggöra exploatering. Kommunen måste utreda och föreslå restaurering
eller nyanläggning av ett våtmarksområde som en kompensationsåtgärd för
ianspråktagandet av befintlig sumpskog. Länsstyrelsen beslutade den 22 augusti 2011 att
medge dispens från förbud att markavvattna samt tillstånd till markavvattning inom
planområdet för Södra Hallsta. Den 22 juni 2016 beslutade länsstyrelsen att medge
förlängning av dispensbeslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrog Ekologigruppen att inventera lämpliga
platser i kommunen för anläggande av våtmark och ge förslag på åtgärder i enlighet med
Länsstyrelsens villkor för dispens. Det område som bedöms mest lämpligt både ur
naturvärdes- och anläggning/skötselsynpunkt för kompensationsåtgärden är beläget väster
om Garnuddens naturreservat, intill sjön Uttran. Salems kommun äger en större del av det
föreslagna området, Uttringe 1:12.
Fastigheten i direkt anslutning till sjön Uttran, Uttringe 1:187, är privatägd och behöver lösas
in för att rådighetskravet (Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
2 kap.) ska kunna uppfyllas. För att möjliggöra anläggandet av kompensationsåtgärden
behöver en ny detaljplan tas fram. Gällande detaljplan för berört område är Stadsplan för
östra delen av Rönninge municipalsamhälle, plan 80-01.
Berört område är planlagt för lek och idrottsändamål och allmän platsmark, planterad.
Kommunfullmäktige har tidigare indikerat att området Bintebo som en av två eventuella
platser för idrottsanläggning/sportplats och detta blir en avvikelse från det indikativa
beslutet (KF § 12/2015).
Förvaltningen föreslår att en dagvattendamm anläggs i anslutning till den nya våtmarken för
att möta det ökade behovet av rening och fördröjning i samband med exploatering av bland
annat Södra Hallsta.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat den 5 mars 2019.

Förslag till beslut
1. <ommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att
upprättadetaljplan för våtmark och dagvattendamm inom Uttringe 1:12 m.fl.
2. <ommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på en dagvattendamm inom Uttringe 1:12 m.fl.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Cecilia Törning, planarkitekt
Johanna Henningsson, planarkitekt
Sargon Garis, VA-ingenjör

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Planuppdrag för Uttringe 1:12 m.fl. (våtmark och
dagvattendamm, Garnudden)

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta
detaljplan för våtmark och dagvattendamm inom Uttringe 1:12 m.fl.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en
dagvattendamm inom Uttringe 1:12 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Inom detaljplaneområdet för Södra Hallsta finns ett sumpskogsområde som behöver
avvattnas för att möjliggöra exploatering. Kommunen måste utreda och föreslå
restaurering eller nyanläggning av ett våtmarksområde som en kompensationsåtgärd för
ianspråktagandet av befintlig sumpskog. Länsstyrelsen beslutade den 22 augusti 2011 att
medge dispens från förbud att markavvattna samt tillstånd till markavvattning inom
planområdet för Södra Hallsta. Den 22 juni 2016 beslutade Länsstyrelsen att medge
förlängning av dispensbeslutet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrog
Ekologigruppen att inventera lämpliga platser i kommunen för anläggande av våtmark
och ge förslag på åtgärder i enlighet med Länsstyrelsens villkor för dispens. Det område
som bedöms mest lämpligt både ur naturvärdes- och anläggning/skötselsynpunkt för
kompensationsåtgärden är beläget väster om Garnuddens naturreservat, intill sjön
Uttran. Salems kommun äger en större del av det föreslagna området, Uttringe 1:12.
Fastigheten i direkt anslutning till sjön Uttran, Uttringe 1:187, är privatägd och behöver
lösas in för att rådighetskravet (Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, 2 kap.) ska kunna uppfyllas. För att möjliggöra anläggandet av
kompensationsåtgärden behöver en ny detaljplan tas fram. Förvaltningen föreslår att en
dagvattendamm anläggs i anslutning till den nya våtmarken för att möta det ökade
behovet av rening och fördröjning i samband med exploatering av bland annat Södra
Hallsta.
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Ärendet
Kompensationsåtgärd
Inom detaljplaneområdet för Södra Hallsta finns ett sumpskogsområde som behöver
avvattnas för att möjliggöra exploatering. Kommunen måste utreda och föreslå
restaurering eller nyanläggning av ett våtmarksområde som en kompensationsåtgärd för
ianspråktagandet av befintlig sumpskog.
Länsstyrelsen beslutade den 22 augusti 2011 att medge dispens från förbud att
markavvattna samt tillstånd till markavvattning inom planområdet för Södra Hallsta.
Dispensbeslutet var giltig under 5 år. På grund av förhandling av markägoförhållanden i
området försköts planarbetet framåt och en begäran om förlängning av dispens gjordes
till Länsstyrelsen. Den 22 juni 2016 beslutade Länsstyrelsen att medge förlängning av
dispensbeslutet. Dispensbeslutet är förenat med ett villkor om att kommunen ska utreda
och föreslå minst en plats som lämpar sig för anläggande eller restaurering av ett
våtmarksområde. Arealen på det föreslagna våtmarksområdet ska inte understiga 1
hektar och bör ligga inom ett område som kommunen långsiktigt kommer att ha
förfoganderätten över, det vill säga där rådighetskravet är uppfyllt. Senast den 15
september 2021 ska kommunen lämna förslaget till Länsstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrog Ekologigruppen att inventera
lämpliga platser i kommunen för anläggande av våtmark och ge förslag på åtgärder i
enlighet med Länsstyrelsens villkor för dispens. Uppdraget innebar även samråd med
Länsstyrelsens handläggare för att säkerställa att utredningen fyller Länsstyrelsens
kravställning. Fyra möjliga platser för kompensationsåtgärder inventerades. Det område
som bedöms mest lämpligt både ur naturvärdes- och anläggning/skötselsynpunkt för
kompensationsåtgärden är beläget väster om Garnuddens naturreservat, intill sjön
Uttran. Salems kommun äger en större del av det föreslagna området, Uttringe 1:12.
Fastigheten i direkt anslutning till sjön Uttran, Uttringe 1:187, är privatägd och behöver
lösas in för att rådighetskravet ska kunna uppfyllas.
Dagvattendamm och miljökvalitetsnormer för Uttran
Uttran har år 2016 av Vattenmyndigheten erhållit “Måttlig Ekologisk status”. År 2027
skall kvaliteten ha höjts så att “God Ekologisk status” uppnåtts. Fosfor är det naturliga
näringsämne som styr hur en sjös algsammansättning och i förlängningen hur dess
ekosystem skall bli. För att uppnå kraven för Uttran så krävs att tillförseln av forsfor
minskas.
I rapporten “Projekt Flaten och Uttran” har Yoldia undersökt lämpliga ytor för
dagvattendammar eller våtmarker inom Salems kommun. Området kring Uttringe 1:12 är
ett av de utpekade områdena som anses vara lämplig för dagvattendamm och/eller
våtmark. Det utpekade området har en stor avrinning från Salem och Rönninge vilket
också innebär stora mängder fosfor. Med tanke på kommande exploateringar såsom
Södra Hallsta kommer avrinningen och därtill mängden fosfor till Flaten och Uttran att

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-05,
rev. 2019-05-08
Dnr PEX/2019:17
KS/2019:178
3 av 4
öka.
Det finns stora synergieffekter att anlägga en dagvattendamm i anslutning till föreslaget
område för våtmark. Våtmarker och dagvattendammar överlappar ofta varandra och
skapar tillsammans en bra synergi. De används i första hand för att fördröja och rena
stora volymer dagvatten, ofta som en lösning i slutet av systemet som i detta fall är
Flatenåns utlopp i Uttran. I dammen sker reningen framförallt genom att partikelbundna
föroreningar sedimenterar. I våtmarken och i viss utsträckning i dammar sker ytterligare
rening genom växtupptag och andra biologiska processer som kan reducera halterna av
lösta föroreningar. Reningseffekten och ofta också de biologiska värdena blir högre när
växter deltar i reningsprocessen. Reningseffekten påverkas bland annat av
anläggningarnas form och vattnets uppehållstid. Rätt dimensionerade, konstruerade och
underhållna kan dammar, och i ännu högre grad våtmarker, ge en god rening. Om nivån
kan fluktuera fungerar både en damm och en våtmark som fördröjningsvolym.
Utökat naturreservat och friluftsområde
I samband med att en ny våtmark anläggs bör naturreservatet för Garnudden utökas för
att stärka kommunens rådighet. Våtmarksområdet kan tillgängliggöras genom
anläggande av exempelvis nya gångstigar och entréer från bland annat bostadsområdet i
väster. Garnuddens friluftsområde kan utökas och rekreationsvärdet kan förstärkas
ytterligare genom en ökad variation av naturtyper.
Översiktsplan och detaljplaneförhållanden
Delar av berört område, förändringsområde F19: IDROTTSANLÄGGNING BINTEBO, ingår i
översiktsplan för Salems kommun 2030. Område F19 är en av två möjliga platser som
reserverats för ändamålet större samlad idrottsanläggning. Den andra platsen som tas
upp i översiktsplanen är område F7: LÖVHAGEN. För område F19 beskrivs “Nuvarande
markanvändning: Plan naturmark med dåliga grundförhållanden. Föreslagen
markanvändning: Området reserveras för möjlig framtida idrottsanläggning. Tillfart sker
från Garnuddsvägen. Miljökonsekvenser, restriktioner mm: Markförhållande, MKN Uttran
(lokalt omhändertagande av dagvatten) och strandskydd.” Anläggandet av våtmark och
dagvattendamm kommer, helt eller delvis att ersätta föreslagen markanvändning enligt
översiktsplanen. Översiktsplanen nämner dåliga grundförhållanden och enligt SGU:s
kartvisare består drygt två tredjedelar av område F19 av kärrtorv. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen gör, i detta tidiga skede, bedömningen att en våtmark
och dagvattendamm är en mer lämplig markanvändning för området. Ytterligare
utredning krävs för att utreda lämpligheten för anläggande av en idrottsanläggning.
Gällande detaljplan för berört område är Stadsplan för östra delen av Rönninge
municipalsamhälle, plan 80-01. Berört område är planlagt för lek och idrottsändamål och
allmän platsmark, planterad. För att möjliggöra anläggandet av kompensationsåtgärden
och dagvattendammen behöver en ny detaljplan tas fram.
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Finansiering
Detaljplanearbetet bedrivs och bekostas av kommunen. Anläggning av våtmark
delfinansieras av projektet Södra Hallsta. Anläggning av dagvattendamm medfinansieras
av VA-kollektivet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planarkitekter Cecilia Törning, Johanna Henningsson och
VA-ingenjör Sargon Garis.

Christina Lood
Förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnad

Sofia Granström
Plan- och exploateringschef

Senad Palic
VA-chef

Bilagor
Bilaga 1. Anläggning av våtmark och fosfordamm vid Garnuddsvägen, Salems kommun,
Ekologigruppen 2018-09-20
Bilaga 2. Beslut att medge dispens från förbud att markavvattna samt tillstånd till markavvattning,
Länsstyrelsen 2011-08-22
Bilaga 3. Beslut om förlängning av dispens för markavvattning, Länsstyrelsen 2016-06-22
Bilaga 4. Projekt Uttran och Flaten, rapport
Bilaga 5. Yttrande från Bygg- och miljönämnden Remiss att besvara avseende bildande av ny
våtmark och dagvattendamm

Delges
Bygg- och miljönämnden
Akten

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-05-27
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Kommunstyrelsen
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Antagande av Samverkan Stockholmsregionens gemensamma
målbild 2019-2022
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga
händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs fram 2014 i form av
en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och en störningsfri region.
Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild för 2019-2022. Utöver den
gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser
utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under
den kommande perioden 2019-2022.
Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom
Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både
samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på
de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor
eller specifikt utveckla nuvarande förmågor.
Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och
utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det
gemensamma arbetet.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 18 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den gemensamma målbilden för perioden 2019-2022 som en aktör i
Samverkan Stockholmsregionen.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare
Kommunstyrelsen

Samverkan Stockholmsregionen - Gemensam målbild
2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den gemensamma målbilden för perioden 2019-2022 som en
aktör i Samverkan Stockholmsregionen.

Sammanfattning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller
plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs fram
2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och en
störningsfri region.
Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild för 2019-2022.
Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och
överenskommelser utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det
gemensamma arbetet under den kommande perioden 2019-2022.
Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom
Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både
samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition
på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya
förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor.
Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och
utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det
gemensamma arbetet.

Ärendet
Bakgrund
2014 undertecknades avsiktsförklaringen; En trygg, säker och störningsfri region.
Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att varje enskild aktör själv har
begränsat handlingsutrymme och begränsade resurser att hantera händelser och
störningar i regionen och att vi står starka tillsammans. Samverkan Stockholmsregionens,
vilket är det samlade namnet för deltagande aktörer, övergripande målsättning lyder:
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Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av
samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd beredskap. Detta
sker genom att; stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga
samhällsfunktioner samt inrikta och samordna regionens resurser för
att kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller
plötsligt inträffade händelser.
Parter
De parter som 2014 undertecknat avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri
region är kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm, Försvarsmakten
Militärregion Mitt, Polisen Region Stockholm, Stockholms läns landsting, SOS Alarm,
Trafikverket, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund,
Brandkåren Attunda och Stockholms hamnar. Ytterligare parter kan över tid ansluta sig.
Länsstyrelsen har en samordnande och sammankallande funktion.
Syfte
Dokumentet: Gemensam Målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen,
sammanfattar förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan
Stockholmsregionen under perioden 2019-2022. Utöver den gemensamma grund som
parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser utgör föreslagna
målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den
kommande perioden 2019-2022.
Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom
Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både
samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition
på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya
förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor.
Målen är framtagna så att de ska vara till hjälp, samt en effektivisering av andra uppdrag
som åligger medverkande aktörer, såsom uppbyggandet av det civila försvaret och
arbetet med krisberedskap.
Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och
utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det
gemensamma arbetet.
Mål
Måldokumentet ska gälla under fyra år varför utformning av målen medvetet formulerats
inriktande snarare än i kvantitativa termer. Målen består av 10 stycken målområden. För
respektive målområde ska årliga verksamhetsplaner tas fram med en beskrivning om hur
parterna ska arbeta mot uppsatta mål under året. I verksamhetsplanen ska aktiviteter för
respektive målområde tas fram tillsammans med en uppföljningsplan som ska följas upp
löpande. Verksamhetsplanen antas av regionala chefsgruppen och presenteras vid
regional rådet inför varje nytt verksamhetsår.
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Målområden
1. Aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen uppfyller de krav som satts upp
gemensamt i form av de fem grundförmågeområdena i aktiverat läge.
2. Parterna inom Samverkan Stockholmsregionen har utvecklat en solid, gemensam
säkerhetskultur med kända rutiner för säker informationsdelning.
3. Det finns rutiner och arbetssätt för att omvärldsbevakning hos respektive aktör
sammanställs i en samlad och målgruppsanpassad lägesbild. Denna ska komma
samtliga till del och ge stöd för beslut och åtgärder hos respektive aktör.
4. Det finns förberedda inriktningar med åtgärdsplaner och budskap för utvalda
scenarier. De utgör en grund och utgångspunkt för arbetet i händelser och kriser,
både aktörsgemensamt och i egen organisation.
5. Det finns både virtuella och fysiska mötesrum för de olika forum som etableras i
det aktörsgemensamma arbetet.
6. Kommunikation är en integrerad del av samverkansmodellen och det
aktörsgemensamma arbetet. Samordnad och kvalitetssäkrad kommunikation till
prioriterade målgrupper förbereds gemensamt och kan genomföras i alla lägen.
7. Arbetet är anpassat till planeringen av totalförsvaret och Länsstyrelsens särskilda
ansvar inom detta. Effektivitet och synergier i arbetet nås genom att nyttja
befintliga aktörsgemensamma strukturer och arbetssätt.
8. Aktörerna har robusta gemensamma rutiner, stöd och verktyg samt alternativ till
dessa vid bortfall av ordinarie system.
9. Aktörerna har förmåga till kontinuitet och uthållighet i det gemensamma arbetet.
Dimensionering utgår från beslutade scenarier inom krisberedskap och FOI:s
typfall inom påbörjad planering mot höjd beredskap.
10. Aktörerna har definierat och infört kompatibel stabsstruktur. Det möjliggör
effektiv samverkan, resursdelning samt förstärkning för att hantera enskilda och
gemensamma behov vid händelser.

Finansiering
Fördelning av kostnaden för Samverkan Stockholmsregionen är baserat på antalet
invånare i kommunen, maxbeloppet är 1,50 kronor per invånare. Övriga kostnader för att
förstärka kommunens förmåga att leva upp till de mål som gemensamt har beslutats om i
regionen kan under perioden tillkomma. Salems kommun finansierar sitt deltagande i
Samverkan Stockholmsregionen med statsbidrag, det så kallade 2:4-medlet.

Mats Bergström
Kommundirektör

Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Bilagor
Gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen
Delges
Länsstyrelsen Stockholm

Datum
2019-03-01

Beteckning
450-9542-2019

Sändlista:
Kontaktpersoner inriktande nivå Samverkan Stockholmsregionen
Registrator alla aktörer -Samverkan
Stockholmsregionen
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Bifogat finner ni den gemensamma målbild som med hjälp av er aktörer i Samverkan
Stockholmsregionen tagits fram för perioden 2019–2022 avseende det aktörsgemensamma
arbetet. Huvuddragen av innehållet har föredragits vid Regionala rådet 14 november och den
bifogade skrivelsen har godkänts av representanterna i Regionala chefsgruppen inför att ni
samtliga aktörer nu får dokumentet med bilagor för enskilt antagande.
Vi önskar att ni som mottagare av detta dokument formellt meddelar Länsstyrelsen senast
1 juni om antagen målbild.
Tack för er medverkan och engagemang i dessa för regionen viktiga frågor!
Med vänlig hälsning,

Patrik Åhnberg
Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen
Tillika Ordförande Regionala Chefsgruppen -Samverkan Stockholmsregionen

Aktörer
Kommuner i Stockholms län x Kustbevakningen x Länsstyrelsen Stockholm x Försvarsmakten, Mellersta Militärregionen
Polisen Region Stockholm x SOS Alarm x Stockholms hamnar x Stockholms läns landsting
Storstockholms brandförsvar x Södertörns brandförsvarsförbund x Brandkåren Attunda x Trafikverket
www.samverkanstockholmsregionen.se x e-post: info@samverkanstockholmsregionen.se x twitter: @samverkan_sthlm

Gemensam målbild 2019 - 2022
Samverkan Stockholmsregionen
Version 1.0 (för antagande)

Aktörer
Kommuner i Stockholms län x Kustbevakningen x Länsstyrelsen Stockholm x Mellersta Militärregionen, Försvarsmakten x
Polisregion Stockholmn x SOS Alarm x Stockholms hamnar x Stockholms läns landsting x Storstockholms brandförsvar x
Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda x Trafikverket
www.samverkanstockholmsregionen.se x e-post: info@samverkanstockholmsregionen.se x twitter: @Samverkan_Sthlm

Sammanfattning och läsanvisning
Detta dokument, Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen, sammanfattar
förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan Stockholmsregionen under perioden
2019-2022. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och
överenskommelser utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet
under den kommande perioden 2019-2022. De gällande dokument som utgör grund för arbetet är:





Avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region
Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan
Modellbeskrivning, bilaga till överenskommelse, (uppdat. dec -18)
Gemensamma förmågor, (uppdat. dec -18)

Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan
Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både samordnande och inriktande nivå.
Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga
energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver
aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla
de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.
Utifrån det förändrade omvärldsläget fattade regeringen inför 2016 beslut om återupptagen
totalförsvarsplanering och återuppbyggande av ett civilt försvar med samhällets krisberedskap som grund.
Givet detta avser det aktörsgemensamma arbetet och målformuleringarna för kommande period att i
tillämpliga delar täcka in eller i övrigt stödja de gemensamma behoven som beskrivs i dokumenten Högre
regional grundsyn för Militärregion Mitt (Försvarsmakten och Länsstyrelserna inom Mellersta
militärregionen) samt Regional strategi för civilt försvar (Länsstyrelsen i Stockholm).
Länsstyrelsen har vid höjd beredskap befogenheter att leda det civila försvaret. De strukturer som vi
aktörer tillsammans byggt upp för inriktning och samordning inom Samverkan Stockholmsregionen är
händelse- och mandatsoberoende. De kommer således även att nyttjas vid de händelser där
samverkansledning övergår till direkt ledning, t.ex. som förhållandena vid tider av höjd beredskap.
Måldokumentet ska gälla under fyra år varför utformning av målen medvetet formulerats inriktande
snarare än i kvantitativa termer. Utformning av mätbarhet och måluppfyllnad har hänvisats till det årliga
verksamhetsplaneringsarbetet och dess tänkta aktiviteter. VP-processen styrs och beslutas av regionala
chefsgruppen vilket ger möjlighet för aktörerna att med full insyn styra ambition och uppföljning av
arbetet. Kopplat till aktörernas ambition kommer även resursfrågan att diskuteras i samband med detta.
Stor utveckling av samhällets samlade förmåga till hantering av samhällsstörningar har skett under den
relativt korta tid regionens aktörer tillsammans har bedrivit strukturerat arbete inom Samverkan
Stockholmsregionen. Vi ser fram emot att gemensamt fortsätta denna utvecklingsresa med avstamp i de av
parterna gemensamt formulerade målbilderna som redovisas i detta dokument.

Sven Erik Österberg
Landshövding, Ordförande regionala rådet
Patrik Åhnberg
Samhällsbyggnadsdirektör, Ordförande regionala chefsgruppen
Ola Slettenmark
Samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen
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Målbild 2019–2022, Samverkan Stockholmsregionen
Inledning
Vad är Samverkan Stockholmsregionen
Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan samhällsaktörer i Stockholmsregionen
som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Samverkan Stockholmsregionen ägs, drivs,
bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar. Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten
att varje enskild aktör själv har begränsat handlingsutrymme och begränsade resurser att hantera
händelser och störningar i regionen och att vi står starka tillsammans. Samverkan Stockholmsregionen är
att betrakta som en gemensam infrastruktur där gemensamma processer, metoder och resurser verkar för
att underlätta och stödja aktörerna i att de ska nå de övergripande målen och de konkreta leveranser som
krävs för att åstadkomma reell skillnad i samhället i samband med olika former av samhällsstörningar.
Övergripande målsättning - förväntade effekter och resultat
Samverkan Stockholmsregionen syftar till att säkra en hållbar effektiv samverkan och en ökad gemensam
förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser i Stockholmsregionen Den övergripande målsättningen1
för Samverkan Stockholmsregionen målsättningen lyder:
Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd
beredskap. Detta sker genom att; stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samt inrikta och
samordna regionens resurser för att kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade
händelser.

Målbilden uppnås genom att upprätthålla beredskap i funktionella nätverk, bedriva ständig
omvärldsbevakning för snabb och proaktiv aktivering, inrikta och samordna arbetet utifrån samlad regional
lägesbild samt genom att samordna kommunikation. Arbetet följs upp kontinuerligt och utvecklas genom
erfarenheter och lärande.
Deltagande parter
Samverkan Stockholmsregionen består i början av 2019 av följande parter utan inbördes ordning:
Länsstyrelsen Stockholm, länets 26 kommuner, Stockholms läns landsting, Polismyndigheten Region
Stockholm, Försvarsmakten Mellersta Militärregionen, SOS Alarm, Trafikverket, Kustbevakningen,
Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar, Södertörns
brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda. Fler aktörer kan tillkomma både som ordinarie medlemmar
och som associerad medlem.
Målbild 2019-2022 - bakgrund
De grundläggande dokumenten för Samverkan Stockholmsregionen, Avsiktsförklaringen från 2014 och
Överenskommelsen från 2015, gäller tills vidare. Som styrning och prioritering för det gemensamma
arbetet över tid ingår att formulera gemensamma målbilder. Dessa ska omfatta kommande fyraårsperiod
och uppdateras i samband med ny mandatperiod. Att regelbundet se över och tydliggöra inriktning och
ambitionsnivå för verksamheten är nödvändigt för att säkra att den verksamhet som bedrivs är
ändamålsenlig och ger största möjliga aktörs- och samhällsnytta. Den 1 januari 2019 har det gått fyra år av
verksamhet sedan Samverkan Stockholmsregionen togs i löpande drift. Detta är därmed den första
formulerade målbilden för arbetet sedan övergripande mål, ambitionsnivå och rambudget sattes för
arbetet år 2015.
Gemensam målbild 2019–2022 - Samverkan Stockholmsregionen tydliggör fokus och prioriteringar för den
aktörsgemensamma verksamheten för åren 2019–2022. Målbilden har tagits fram med utgångspunkt i
utvärderingar av händelser och övningar, diskussioner i ordinarie möten för de olika samverkansnivåerna
samt genom särskilda målbilds-workshops för samtliga 37 aktörer på inriktande och samordnande nivå.
Målbilden har därefter presenterats och fastslagits av Regionala rådet.


Den övergripande målsättningen för Samverkan Stockholmsregionen har aktualiserats jämfört med den som står i
avsiktsförklaringen för att anpassas till rådande förutsättningar med pågående totalförsvarsplanering
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Förutsättningar
Stockholmsregionen är en av Europas mest attraktiva och framgångsrika regioner. Företagandet är starkt,
forskningen, utbildningen och innovationsförmågan av högsta klass. En tredjedel av Sveriges ekonomiska
tillväxt skapas här. Sett till befolkningsmängd är Stockholm landets största län och även en av Europas
befolkningsmässigt snabbast växande regioner. I dagsläget bor ca 2,3 miljoner människor, en femtedel av
Sveriges befolkning, i länets 26 kommuner. I Stockholmsregionen föds många barn och länets
attraktivitet bidrar också till fortsatt hög inflyttning både från andra delar av landet och från andra delar av
världen. Stockholmsregionen är samtidigt, i likhet med många andra växande globala städer, en stad med
tydliga sociala och ekonomiska skillnader med påföljande utmaningar.
Stockholmsregionen har också en komplex infrastruktur och transporterna ökar på vägar, järnvägar, i
kollektivtrafik och med sjöfart. Små störningar kan få stora konsekvenser, vilket innebär en särskild
utmaning för många samhällsaktörer. I huvudstadsregionen finns också flera av landets viktiga funktioner
såsom riksdag, regering, statliga myndigheter och annan nationellt samhällsviktig verksamhet vilket ställer
ytterligare krav. Stockholmsregionens sammantagna förutsättningar gör att resurser behöver användas
effektivt för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner genom hela hotskalan.
Samhällsutmaningarnas omfattning och komplexitet gör att varje enskild aktör har begränsat
handlingsutrymme och därför är det av största vikt att samhällsaktörer i regionen har en väl fungerande
samverkan. Aktörerna behöver dela information om utmaningar, problem och samverkansbehov för att nå
målet om en trygg, säker och störningsfri region. Idag sker en stor del av regionens samverkan gällande
krisberedskap inom avtalsorganisationen Samverkan Stockholmsregionen. Att höja samverkansförmågan
bland aktörer med en roll inom Stockholmsregionens krisberedskap, och nu även med viktiga roller i
Sveriges totalförsvarsplanering, är ett ständigt och pågående utvecklingsarbete.

Gemensamma utgångspunkter
Genom undertecknandet av avsiktsförklaringen har parterna kommit överens om gemensamma
utgångspunkter som innebär att arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen:





Bygger på ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och respekt för den enskilda organisationens
förutsättningar, parallellt med ett tydligt fokus på samhällsnyttan
Har sin grund i förståelsen för att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar som ett
komplext samhälle skapar
Skapar effektivitet i det gemensamma arbetet, samtidigt som varje enskild aktör kan ta del av andras
erfarenheter och kompetenser för att stödja den egna verksamheten
Förutsätter att varje aktör har ett eget ansvar, men bidrar till ett koordinerat agerande och beslutsfattande
genom att, tillsammans med övriga aktörer, inrikta och samordna det gemensamma regionala arbetet.

I det gemensamma ansvaret ingår att:





Förankra och kontinuerligt utveckla gemensamma rutiner och processer
Representera i regionala samverkansfora
Identifiera och genomföra gemensamma utbildningsinsatser
Löpande pröva möjligheten att dela resurser och kompetens
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Verksamhetens grunder
Verksamheten inom SSR vilar på en modell som utvecklas löpande utifrån identifierade behov och lärande.
Ägarforum utgörs av Regionala rådet som leder den långsiktiga utvecklingen genom att fastställa fleråriga
planer och program samt fattar gemensamma överenskommelser. Regional rådet leds av landshövdingen
och deltagarna är de yttersta beslutsfattarna hos aktörerna och utgörs av kommunstyrelseordförande,
myndighetschef eller motsvarande i de olika organisationerna.
Grunderna i samverkansmodellen består av följande komponenter:


Deltagande parter med eget ansvar
En viktig utgångspunkt i arbetet är självständiga aktörer som aktivt bidrar med sitt engagemang, sina
erfarenheter och sina kunskaper i det gemensamma arbetet. Alla aktörer behöver löpande pröva
behovet av samverkan och ge signaler om det finns behov av detta, både inför, under och efter
händelser och skeenden.



Tre samverkansnivåer - i ordinarie och aktiverat läge2
Samverkan bedrivs genom tre samverkansnivåer:
Regionalt inriktande nivå, Regionalt samordnande nivå, samt Verkställande nivå.
För de olika samverkansnivåerna finns forum som utgår från uppdrag och mandat och som arbetar
utifrån två perspektiv – ordinarie läge respektive aktiverat läge.
 Ordinarie läge definieras som den samverkan som är planerad med utgångspunkt i Målbild och
årliga verksamhetsplaner. I ordinarie läge sker all förmågeutveckling och uppföljning.
 Aktiverat läge definieras som samverkan inför, under eller efter händelser och skeenden som
krävs för att hantera dessa och samhällets samlade behov och ej ryms inom ordinarie forum

 Gemensamma grundförmågor
Den övergripande målbilden har konkretiserats genom fem gemensamma grundförmågor – för varje
grundförmåga finns ett antal definierade delförmågor med angiven lägsta nivå. Grundförmågorna3 är:
1)
2)
3)
4)

Aktivera aktörsgemensamt arbete
Informationsdela och skapa samlad lägesbild
Samordna aktörsgemensamt arbete
Inrikta aktörsgemensamt arbete
5) Samordna och inrikta kommunikation



Förberedda regionala inriktningar
För ett antal typhändelser finns förberedda regionala inriktningar som ska ligga till grund för hur
regionen initialt hanterar en sådan typhändelse och som stöd för den fortsatta inriktningen av det
gemensamma arbetet.



Gemensamma metoder och arbetssätt
De gemensamma grundförmågorna och regionala inriktningar omsätts genom gemensamma metoder
och arbetssätt. Exempel på detta är rutiner för aktivering av samverkan, mallar för lägesbild och
arbetet i samverkansstab.



I dokument Modellbeskrivning - Samverkan Stockholmsregionen fördjupas beskrivning av struktur och representation i olika
forum samt valda arbetssätt och metoder
3 Dokument Aktörsgemensamma grundförmågor - Samverkan Stockholmsregionen beskriver förmågor och delförmågor som
krävs för att realisera den gemensamma målbilden.
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Gemensamma koordineringsresurser
Samfinansierade resurser driver och faciliterar det gemensamma arbetet. I ordinarie läge utgörs dessa
av personal i ett samordningskansli, i aktiverat läge utgörs de av Regional samverkanskoordinator i
beredskap samt kommunikationssamordningsfunktion. Resurserna agerar på uppdrag av Regionala
chefsgruppen och verkar för att samverkan ska leda till effekter i form av inriktning och samordning
och i övrigt realisera beslutade målbilder.



Samordnad kommunikation
Samordnad kommunikation är en integrerad del av arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen med
målet att ge relevant, kvalitetssäkrad och snabb information vid händelser i regionen och ska bidra till
önskad effekt i den gemensamma hanteringen.



Gemensamma teknik- och ledningsstöd
Ett antal teknik- och ledningsstöd används gemensamt för att möjliggöra informationsdelning och
kommunikation mellan verksamheterna så väl i ordinarie som i aktiverat läge. Exempel på detta är
Telefonkonferenssystem, WIS och RAKEL. Nya system kan tillkomma. Tekniklösningar ställer krav på
tillgänglighet, färdighet och beredskap.



Gemensam samverkansetablering
Vid behov kan berörda aktörer inför eller under en händelse samlokaliseras för att i en robust och
anpassad miljö effektivt dela information och bedriva fördjupad samordning. Detta sker i
samverkansstab på samordnande nivå och operatörskluster på verkställande nivå.



Gemensamma övningar och utbildningar
Genom att öva tränas de färdigheter som utvecklats gemensamt. Övningar syftar till en effektivare
hantering och till att identifiera ytterligare utvecklingsbehov. Med gemensamma utbildningar omsätts
lärdomar och justerade metoder i faktisk förmåga att nå målet om en trygg, säker och störningsfri
region.



Uppföljning, lärande och förmågeutveckling
Genom att bedriva löpande arbete inom olika utvecklingsområden, temaområden och arbetsgrupper
sker utveckling och förbättring. Till grund för detta ligger lärande från omvärldsbevakning och
erfarenheter av gemensam hantering av händelser. Parterna följer kontinuerligt själva upp gemensam
hantering av händelser och beställer mer omfattande utvärderingar vid särskilda händelser. Det
gemensamma lärandet omsätts genom beslutade aktiviteter och åtgärder av aktörerna till ökad
förmåga via kontinuerligt förändringsarbete.
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Gemensamma målsättningar 2019–2022
Aktörerna bedriver en ständig utveckling och förbättring inom hela det aktörsgemensamma området.
Kopplat till detta finns områden som är grundläggande och förutsättningsskapande för arbetet men som
behöver fortsätta att utvecklas och förankras under ovan nämnda period. Dessa utgörs av:
 Det gemensamma arbetet stöds av ändamålsenliga rutiner, arbetssätt och mötesformer och
kopplas effektivt till arbetet hos respektive aktör.
 Samverkan Stockholmsregionen är känt hos aktörerna som en viktig del i regionens krisberedskap
och relevanta funktioner och personer har god kunskap om samverkanssystemet.
 Roller och ansvar inom och mellan beslutade samverkansnivåer är kända och tydliga och i det
gemensamma arbetet representeras respektive aktör av den funktion som har rätt mandat för att
verka inom aktuell samverkansnivå.
Med detta som en grund är parterna överens om prioriterad målbild och ambitionsnivå för de kommande
fyra åren. Målformuleringarna presenteras nedan, under varje målformulering ges en förtydligande text.

Grundförmågor
Aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen uppfyller de krav som satts upp gemensamt i form av de fem
grundförmågeområdena i aktiverat läge.
För att kunna omsätta den övergripande målbilden har följande fem gemensamma grundförmågor definierats (se dokument
Gemensamma Förmågor):
-

Aktivera aktörsgemensamt läge
Informationsdela och skapa samlad lägesbild
Samordna aktörsgemensamt arbete
Inrikta aktörsgemensamt arbete
Samordna och inrikta kommunikation

Till dessa finns ett stort antal delförmågor framtagna vilka konkretiserar och stödjer aktörerna i att kunna mäta
organisationens förmåga på nedbruten nivå. Den övergripande målbilden uppfylls genom att gemensamt definiera årsvis
ambition och lägstanivåer kopplade till resp. delförmåga.

Säker informationsdelning
Parterna inom Samverkan Stockholmsregionen har utvecklat en solid, gemensam säkerhetskultur med kända
rutiner för säker informationsdelning.
Målet handlar om ökad och breddad kunskap på organisatorisk nivå samt behovet av att kunna dela sekretessbelagd och
hemlig information mellan aktörerna. Detta uppnås t.ex. genom breda kunskapshöjande insatser, inplacering av personer i
samverkansfunktioner i säkerhetsklass, rutiner för hantering av hemliga handlingar samt utökat signalskydd.

Omvärldsbevakning och lägesbild
Det finns rutiner och arbetssätt för att omvärldsbevakning hos respektive aktör sammanställs i en samlad och
målgruppsanpassad lägesbild. Denna ska komma samtliga till del och ge stöd för beslut och åtgärder hos respektive
aktör.
Målet handlar om att utveckla och effektivisera arbetet med omvärldsbevakning och samlad lägesbild för att bättre kunna
stödja behoven hos den slutliga användaren. Med målgruppsanpassning menas de olika behov av information som direkt och
indirekt berörda aktörer har vid en händelse, t.ex. avseende lägesbildens detaljrikedom, uppdateringsfrekvens och snabbhet i
skapande och distribution av lägesbild.

Förberedda inriktningar
Det finns förberedda inriktningar med åtgärdsplaner och budskap för utvalda scenarier. De utgör en grund och
utgångspunkt för arbetet i händelser och kriser, både aktörsgemensamt och i egen organisation.
Målet handlar om att ta fram, förankra och implementera gemensamma scenariospecifika inriktningar som stöd för
hantering av utvalda typhändelser. Inriktningarna bygger på aktörsgemensamma scenariodiskussioner på både inriktande
och samordnande nivå. Aktörerna bedömer gemensamt vilka typhändelser som är prioriterade. Till respektive inriktning
förväntas aktörerna ta fram egna checklistor.
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Virtuell och fysisk samverkan
Det finns både virtuella och fysiska mötesrum för de olika forum som etableras i det aktörsgemensamma arbetet.
Målet handlar om att utveckla och förankra metoder och förutsättningar för aktörerna att kunna bedriva effektiv samverkan
på alla samverkansnivåer både virtuellt och genom fysiska möten i robusta miljöer.

Samordnad kommunikation
Kommunikation är en integrerad del av samverkansmodellen och det aktörsgemensamma arbetet. Samordnad och
kvalitetssäkrad kommunikation till prioriterade målgrupper förbereds gemensamt och kan genomföras i alla lägen.
Målet innebär att säkerställa att kommunikation ingår som en integrerad del i den gemensamma hanteringen av störningar
och kriser och att kommunikationen ska kunna bidra till önskad effekt. Detta innebär att kommunikationsfunktion involveras
redan i bedömningen av en händelse och kontinuerligt genom hanteringen, att kommunikationsperspektivet finns med vid
analys och planering, samt är integrerat i gemensamma styrdokument. Målet innebär också att ett utvecklingsarbete
behöver göras för att säkra att samordning av kommunikation alltid ska kunna förberedas och genomföras i aktiverade lägen.

Anpassning till totalförsvarsplanering
Arbetet är anpassat till planeringen av totalförsvaret och Länsstyrelsens särskilda ansvar inom detta. Effektivitet
och synergier i arbetet nås genom att nyttja befintliga aktörsgemensamma strukturer och arbetssätt.
Målet handlar om att säkra effektivitet och synergier genom att använda befintliga arenor och nätverk för arbetet med
totalförsvarsplanering. Vidare handlar det om att den gemensamma ambitionen koordineras med enskilda aktörers uppdrag,
t.ex. genomförandet av den framtagna regionala strategin för civilt försvar och motsvarande uppdrag. De strukturer som
aktörer tillsammans byggt upp för inriktning och samordning i regionen är händelse- och mandatsoberoende. Länsstyrelsen
har vid höjd beredskap befogenheter att leda det civila försvaret. Målet handlar därför även om att förbereda och utveckla
förmåga att nyttja de gemensamma strukturerna för händelser där samverkansledning övergår till direkt ledning, t.ex. som
förhållandena vid tider av höjd beredskap.

Robusta system
Aktörerna har robusta gemensamma rutiner, stöd och verktyg samt alternativ till dessa vid bortfall av ordinarie
system.
Målet handlar om att säkra att varje aktörsgemensam rutin, stöd och verktyg utvecklas och implementeras med tanke på
hållbarhet. Att det finns genomtänkta reservalternativ samt rutiner kring vad som gäller om även reservalternativet i
situationen inte är tillgängligt.

Kontinuitet och uthållighet
Aktörerna har förmåga till kontinuitet och uthållighet i det gemensamma arbetet. Dimensionering utgår från
beslutade scenarier inom krisberedskap och FOI:s typfall inom påbörjad planering mot höjd beredskap.
Målet handlar om att varje organisation behöver planera och dimensionera sina organisationer utifrån de samverkansformer
och tidsspann som olika scenarier och typfall kräver (beslut om specifika typfall görs inom målperioden). Målet berör främst
aktörernas samverkansfunktioner på inriktande och samordnande nivå avseende personalnumerär och kompetens samt
planering av hur dessa kan säkerställas över tid, arbeta i olika miljöer och under olika tempon.

Kompatibel stabsstruktur
Aktörerna har definierat och infört kompatibel stabsstruktur. Det möjliggör effektiv samverkan, resursdelning samt
förstärkning för att hantera enskilda och gemensamma behov vid händelser.
Målet handlar om att utveckla samsyn avseende begrepp för olika stabsfunktioner. Med denna gemensamma grund kan
utbildning genomföras vilken möjliggör för aktörerna att stödja med personal i varandras och gemensamma staber.

Årlig verksamhetsplanering
För respektive målområde ska årliga verksamhetsplaner tas fram med en beskrivning om hur parterna ska
arbeta mot uppsatta mål under året. I verksamhetsplanen ska aktiviteter för respektive målområde tas
fram tillsammans med en uppföljningsplan som ska följas upp löpande. Verksamhetsplanen antas av
regionala chefsgruppen och presenteras vid regional rådet inför varje nytt verksamhetsår.
-------------------------------------

Slut ----------------------------------------
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Bilaga:
Gemensamma förmågor
Samverkan Stockholmsregionen
Version 2.0

Inledning
Den gemensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen lyder:
Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag,
kris och höjd beredskap. Detta sker genom att; stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga
samhällsfunktioner samt inrikta och samordna regionens resurser för att kunna förebygga och minimera
oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser
I syfte att omsätta målbilden i praktiken har målbilden brutits ned i fem grundförmågor. Detta dokument
redovisar de aktörsgemensamma grundförmågorna. Varje grundförmåga har sedan delats in i ett antal
delförmågor som förtydligats i form av indikatorer som stöd i bedömning och självskattning av egen
förmåga.
Detta dokument redovisar de förmågor, delförmågor och indikatorer som var gällande vid inledning av
2019 avseende alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Förmågor för gemensamma funktioner
redovisas separat. Utifrån lärande och justeringar i ambitionsnivå justeras förmågor och indikatorer
löpande.

Gemensamma förmågor
I nedanstående tabell redovisas förmågor, delförmågor samt konkretisering.
Nr
1:1
1

Förmåga
Att aktivera
samverkan

Delförmåga
Förmåga att informera om och ta till
sig information om planerade
händelser, mindre incidenter, trender
m.m. i ordinarie läge.

1:2
2

Aktörer ska ha kunskap och förståelse
när behovet finns att eskalera en
händelse och aktivera regional
samverkan.

1:3
3

Berörda funktioner (samordnande,
kommunikation eller motsvarande och
inriktade) är tillgängliga 24/7 och kan
delta i arbete (tfn/Rakel) i anslutning
till kallelse. Inriktande nivå (60 min).

Konkretisering
Aktören har säkerställt att:
- det finns interna rutiner för löpande
omvärldsbevakning
- det finns en grundläggande förståelse
och kunskap om möjligheten att lämna
och ta del av
”informationsunderrättelser” i WIS
Aktören har säkerställt att:
- interna trygg- och säkerhetsfunktioner
har kunskap om övriga regionala
aktörers roll, ansvar och
informationsbehov
- berörda funktioner känner till den
interna rutinen för aktivering av
regional samverkan.
- interna trygg- och säkerhetsfunktioner
förstår möjligheten och ansvaret att
aktivera samverkan (med en
kompletterande aktörsanalys utöver
ordinarie aktörer) om aktören upplever
att det saknas
Aktören ska:
- svara för att ha uppdaterade
kontaktuppgifter i listan för aktivering.
- vara tillgänglig för bilaterala kontakter
och aktivering samt kunna delta i
samverkanskonferens med kort varsel
oavsett tidpunkt.
- ha säkerställda kontaktvägar till
inriktande - och
kommunikationsfunktion för fortsatt
arbete inom överenskomna tidsramar.

Nr
2:1
1

Förmåga
Informationsdela och
skapa samlad
lägesbild

Delförmåga
Aktörerna har mandat och kunskap om
nödvändiga förberedelser och
genomförande av en
samverkanskonferens.

2:3
3

Aktörerna delar relevant information
och behov av åtgärder som påverkar
den gemensamma hanteringen,
muntligt eller skriftligt (aktörsspecifik
fakta och antaganden).

2:4

Identifiera och analysera alternativa
händelseutvecklingar.

2:5

Förmåga att använda Rakel.

2.6

Förmåga att kunna genomföra två
samtidiga konferenser.

2:7

Förmåga att använda WIS – ta del av
och dela information i Samverkan
Stockholmsregionens händelser.

2:7

Kommunicera ut information om
lägesbild i enskild organisation.

Konkretisering
Aktören har säkerställt att den egna
deltagaren har;
- tekniska förutsättningar att delta i
konferens med (rätt koder och
telefonnummer, lämplig miljö, att tysta
sig själv)
- mandat att representera aktören i det
gemensamma arbetet och vid behov
bära hem frågor för senare
återkoppling.
Aktören har förståelse för behovet av
att:
- dela den egna informationen och hur
egna åtgärder påverkar andra.
- ta del av andras information och hur
vidtagna åtgärder och kommunikation
påverkar det egna ansvarsområdet.
Aktören har förmågan att;
- identifiera och kommunicera
alternativa händelseutvecklingar till en
inträffad händelse.
- (RSIB har förmåga att vidareutveckla
analysen och lyfta behov av
förebyggande åtgärder hos berörd
aktör)
Aktören har säkerställt:
- tillgång till gemensamma talgrupper
genom rätt programmering
- förmåga att hantera terminalen med
inställning av talgrupper och sända
information.
- berörda funktioner har beredskap att
ta emot alertering för genomförande
möten.
Aktören har förmåga (resursmässigt
och tekniskt) att:
- Kunna delta i två parallella
konferenser sker via telefon, Rakel eller
fysiska möten eller en kombination av
dessa kanaler
Aktören har säkerställt att:
- minst en person inom organisationen
kan administrera behörigheter
- relevanta funktioner har kännedom
om utpekade regionala ytor för delning
av information.
- ha rätt inställningar för att få
notifieringar när ny information finns
att hämta.
Aktören har säkerställt att det finns
interna rutiner om hur lägesbild och
annan kompletterande information
sprids i den egna organisationen.

2:8

Förmåga att dela uppgift som är
sekretessbelagd enligt Offentlighetsoch sekretesslag (2009:400). I
förmågan ingår även dela uppgift som
är hemlig enligt 15kap 2§.

Aktören har säkerställt att:
- rutiner finns för hur aktören kan dela
och ta emot sekretessbelagda
uppgifter.
- Hanteringsrutiner för hemlig handling
finns hos respektive aktör i enlighet
med Säkerhetspolisens föreskrifter och
allmänna råd om säkerhetsskydd, PMFS
2015:3
Kommentar: Indikatorer utvecklas 2019

Nr
3:1

Förmåga
Samordna
mt
aktörsgemensam
arbete

Delförmåga
Aktörer analyserar och kommunicerar
enskilda åtgärder som kan ha påverkan
på andra.

3::2

Över tid analysera situationens behov
av gemensam regional inriktning.

3:3

Förmåga att tillgängliggöra interna
resurser för regional samverkan.

3:4

Förmåga att delta i det gemensamma
arbetet i form av arbetsgrupper – tex
analys och gemensamma åtgärder och
planering.

3:5

Inventera och vid behov omfördela
och rikta gemensamma resurser.

3:6

Förmåga att planera för att
gemensamt hantera ytterligare
händelser.

Konkretisering
Aktören har förståelse för;
- hur det egna agerandet påverkar
andra aktörer
- behovet av att kommunicera vidtagna
åtgärder muntligt och skriftligt för att
stödja andras kommunikation och
åtgärder.
Aktören har förmåga att;
- bedöma och analysera omfattningen
av behov av åtgärder för den egna
aktören
- vid behov aktivera inriktande forum
för en gemensam regional inriktning via
RSIB
Alla aktörer har:
- resurser tillgängliga för att delta i
samverkanskonferens (samordnande
och kommunikationssamordning) via
telefon eller Rakel
De utpekade aktörerna har:
- resurser tillgängliga för att dela i
gemensamt arbete i form av en
samverkanstab om situationen kräver
detta.
Alla aktörer har:
- förståelse för hur det gemensamma
arbetet är uppbyggt.
De utpekade aktörerna har:
- funktioner med förmåga och kunskap
att delta i gemensamt arbete i form av
samverkansstab om situationen kräver
detta.
Alla aktörer har förmåga att:
- beskriva sitt behov av
förstärkningsresurser (personellt eller
materiellt)
- ställa resurser till förfogande
(materiellt eller personellt)
- ta emot förstärkning (gemensamt eller
enskilt).
Aktören ska:
- vid en inträffad händelse ha förståelse
och förmåga till beredskapsplanering
för ytterligare händelser och belastning.

Nr
4:1

Förmåga
Inriktta
aktörsgemensamt
arbete

Delförmåga
Grundläggande förmåga om roll och
ansvar

4.2

Fatta beslut om Gemensam regional
inriktning (beslutet rör egen
organisation).

4::3

Anpassa, implementera och följa upp
den regionala inriktningen internt i
egen organisation.

4:4

Gemensam uppföljning av beslutade
åtgärder.

Konkretisering
Aktörens representant på inriktande
nivå har kännedom om:
- roll och uppdrag för inriktade nivå och
hur detta relaterar till andra forum i
samverkanssystemet.
Aktörens representant har kunskap och
förmåga:
- att verka i det gemensamma forumet
- ansvaret och innebörden av att fatta
beslut om en gemensam inriktning
Aktörens representant på inriktande
nivå har kännedom om:
- syftet med gemensamma regionala
inriktningar
- behov av eventuella åtgärder för egen
organisation.
Aktören har förmåga att:
- Vid behov delta och bidra med
information till det gemensamma
uppföljningsarbetet.
- stödja implementeringen av
eventuella åtgärder som föreslås med
anledning av den gemensamma
uppföljningen.

Nr
5:1

Förmåga
Samordna och inriikta
kommunikation

Delförmåga
Arbeta utifrån målet att kommunikation
är en integrerad del av krishantering - i
det egna krishanterings-arbetet liksom i
den gemensamma hanteringen vid en
händelse.

Konkretisering
Aktören ska:
- inhämta, samverka och återföra
resultatet av
kommunikationssamverkan till andra
funktioner i egen organisation.
I det egna och i det gemensamma
arbetet ska kommunikation vara en
Integrerad del av rutiner och styrande
dokument.

5:2

Säkerställa kommunikativ kompetens
vid aktörsgemensamt arbete

Aktören ska:
- säkerställa att
kommunikationsfunktion, eller
motsvarande kompetens delta - initialt
och kontinuerlig - i den gemensamma
hanteringen av händelser för att
tillgodose behovet av snabb, bekräftad
och samordnad information till
prioriterade målgrupper.
- ha inplanerad resurs för
kommunikationssamverkan i sin
krisberedskapsplan.

5:3

Ha förståelse för behovet av
helhetsperspektiv i
kommunikationsarbetet och att
kommunikation behöver kunna
samordnas för att nå ökad effekt och
tydlighet.

5:4

Kunna genomföra regional
kommunikationssamordningskonferens
tillsammans med andra berörda aktörer.

Aktören ska:
- Dela information om egna
kommunikativa åtgärder till andra
berörda aktörer.
- Ha förståelse för behovet och nyttan
av att känna till varandras planerade och
genomförda kommunikationsåtgärder.
Aktören ska:
- ha förmåga/tillgänglighet att delta i
kommunikationssamordningskonferens i
aktiverat läge.
- känna till rutiner för inkallning och
tillhandahålla aktuella kontaktuppgifter.
- bidra till prioriterad, samordnad
kommunikation, utifrån egen
organisations ansvar och uppgift.

5:5

Förmåga att vid behov förbereda,
genomföra och följa upp samordnade
kommunikationsinsatser och
kommunikativ inriktning, samt
identifiera brister/ luckor i
kommunikationen.

Aktören ska:
- ha kännedom om rutiner för regional
kommunikationssamverkan.
- bidra med eget perspektiv till
samordnade kommunikationsinsatser.

5:6

Delta i framtagandet av samordnade
budskap och kunna använda dessa för
att nå ökad effekt och tydlighet i
kommunikationen.

Aktören ska:
- delta i framtagandet av samordnade
budskap, i förberedande arbete och i
aktiverat läge.
- säkerställa att berörda funktioner har
kännedom om samordnade budskap.
- säkerställa att
kommunikationsfunktion kan använda

dessa som komplement till aktörsegen
kommunikation.
5:7

Kunna lägga ut och ta del av
informationsunderrättelser i WIS, för att
kunna kommunicera samordnat utifrån
aktuell hantering och åtgärder.

Aktören ska:
- kunna använda WIS t ex för att ta del
av den senast uppdaterade
informationen vid en händelse som
grund för snabb och uppdaterad
kommunikation.
- kunna publicera budskap/
kommunikation från egen organisation,
som kan ha påverkan för andra aktörer.
Se 1:1 och 2:7 ( aktivera
aktörsgemensamt arbete samt
informationsdela och samlad lägesbild)

Bilaga:
Modellbeskrivning
Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan inom ramen
för avsiktsförklaringen -En trygg, säker och störningsfri region
Version 2.0

Läsanvisning
Denna beskrivning av modellen för regional samverkan riktar sig främst till dig som arbetar i Stockholmsregionen inom området trygghet, säkerhet och hantering av samhällsstörningar. Den visar hur den beslutade och överenskomna samverkansmodellen är uppbyggd och tänkt att fungera i praktiken. På så
sätt är den en viktig gemensam referens i Stockholmsregionen och ett underlag för utbildning och kunskapsspridning för funktioner på inriktande, samordnande och verkställande nivå hos regionens aktörer.
Avsnitten i dokumentet är uppdelade enligt nedan.
1. Inledning
Avsnittet innehåller bakgrunden till modellen En trygg, säker och störningsfri region.
2. Principer, gemensamma utgångspunkter och funktioner
Detta avsnitt redogör för de utgångspunkter för arbetet som utgör grunden för den avsiktsförklaring
som undertecknats av de regionala aktörerna. Här beskrivs också modellens övergripande struktur
samt de förutsättningar och synsätt som krävs för att god samverkan ska komma till stånd.
3. Regional samverkan i teori och praktik
Avsnittet redogör för hur modellen är uppbyggd och hur den är tänkt att användas i praktiken, med
fokus på flöden och processer. Syftet är att ge en förståelse för systemet och hur de olika samverkansnivåerna hänger samman.
Relaterade dokument
Ytterligare dokument som är styrande för det gemensamma arbetet är;
- Avsiktsförklaring (2014)
- Överenskommelse (2015)
- Målbild 2019-2022 (2019)
I övrigt finns framtagna rutiner och instruktioner för att stödja specifika funktioner och aktiviteter som
hänvisas till i fotnoterna.

3

Innehållsförteckning
1

2

3

Inledning ............................................................................................................................. 7
1.1

Utmaningar och förväntningar ................................................................................................................7

1.2

Gemensamt arbete ger vinster för samhället......................................................................................7

Principer, gemensamma utgångspunkter och funktioner ............................................. 9
2.1

Ansvar och engagemang för det gemensamma ...................................................................................9

2.2

Samverkansstrukturer för inriktning och samordning ......................................................................9

2.3

Övergripande roll- och ansvarsfördelning ........................................................................................ 11

2.4

Gemensamma resurser ......................................................................................................................... 11

2.5

Beredskap och tillgänglighet ................................................................................................................. 11

2.6

Gemensamma teknik- och ledningsstöd ............................................................................................ 12

2.7

Gemensamma grundförmågor ............................................................................................................. 12

2.8

Gemensam samverkansetablering ....................................................................................................... 12

2.9

Gemensam utbildning och övning ....................................................................................................... 13

2.10

Gemensam/samordnad kommunikation ............................................................................................ 13

Regional samverkan i teori och praktik ........................................................................ 15
3.1

Hanteringsförutsättningar ..................................................................................................................... 15

3.2

Samverkansnivåer och forum ............................................................................................................... 15

3.3

Så aktiveras olika forum ........................................................................................................................ 19

3.4

Flöden och gemensamma processer .................................................................................................. 20

5

1 Inledning
1.1 Utmaningar och förväntningar
Befolkningen i Stockholmsregionen ökar snabbt. Allt fler personer rör sig i trafiken och transporterna
ökar, vilket medför att redan små störningar kan få stora konsekvenser. Globaliseringen och informationssamhället skapar ökade behov av omvärldsbevakning och krav på snabb och enhetlig kommunikation, men även nya risker och sårbarheter.
De som bor, arbetar och vistas inom regionen ser regionen som ett sammanhängande system och har
höga förväntningar på att samhällets aktörer garanterar ett likartat bemötande, trygghet och säkerhet
samt på samhällets förmåga att hantera störningar.
För att klara utmaningarna i vardagen och vid kriser behövs en välfungerande och kontinuerlig samverkan mellan regionens aktörer. En väl inarbetad samverkan i vardagen lägger grunden för en effektiv
användning av samhällets resurser och skapar förmåga till att gemensamt hantera större händelser
och en god krisberedskap. På så sätt kan händelser begränsas lokalt utan att behöva växa och påverka
hela eller större delar av Stockholmsregionen.
Utifrån ett försämrat omvärldsläge har regeringen beslutat om återupptagen totalförsvarsplaneringen.
Totalförsvaret består av ett Militärt försvar och ett Civilt försvar, där det civila försvaret ska bygga på
krisberedskapens grunder. Detta innebär att arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen också ger
grunden till att återuppbyggandet av det Civila försvaret och att vidareutveckla och anpassa utformningen av samverkan till denna utvecklingen.
Samverkan Stockholmsregionen är att betrakta som en gemensam infrastruktur. Inom denna struktur
ryms gemensamma processer, metoder och resurser för att underlätta och stödja aktörerna i att nå de
övergripande gemensamma målen. Det yttersta målet är gemensamma, konkreta leveranser som ger
ökad effekt vid alla olika former av samhällsstörningar som regionen kan möta.

1.2 Gemensamt arbete ger vinster för samhället
Syftet med modellen En trygg, säker och störningsfri region är att underlätta och främja samverkan
både till vardags och vid akuta och omfattande situationer, där samarbetet mellan olika aktörer behöver komma till stånd snabbt och resurserna kan utnyttjas mer effektivt. Modellen är att betrakta som
en regional fördjupad tillämpning av MSB:s nationella koncept ”Gemensamma grunder för samverkan
och ledning vid samhällsstörningar” och följer dess principer.
Samverkansmodellen ger bland annat följande vinster för den enskilda organisationen och för dem
som bor och besöker regionen:







En enhetlig struktur för det gemensamma arbetet, med tydliga besluts- och kontaktvägar.
Högre kunskap om varandras organisationer, roller och behov av information.
Enklare beslutsfattande i komplexa frågor som rör flera aktörer i regionen.
Etablerade och kända rutiner för snabb hantering och uppföljning av regionala frågor.
Effektivare användning av resurser och färre samtidiga kontaktytor.
Samordnad kommunikation och bättre informationsdelning tack vare gemensamma rutiner,
vilket underlättar ett proaktivt agerande och gemensamma budskap.
 Funktionella nätverk för att i möjligaste mån undvika nyckelpersonsberoende.
 Gemensamma utbildningar och övningar för att utveckla och stärka förmågan till att hantera
samhällsstörningar.
Tack vare gemensam planering, ett effektivt användande av resurser och ett proaktivt förhållningssätt
förhindras och lindras effekterna av vardagliga störningar i regionen, drabbade kan snabbare få hjälp
och beslutade åtgärder sker utifrån gemensamma prioriteringar. Samordnad kommunikation underlättar regionala informationsinsatser och en effektiv kriskommunikation, med målet att regionens invånare genom egna val själva kan agera och påverka sin situation.
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2 Principer, gemensamma utgångspunkter och funktioner
För att nå effektiv samverkan och syftet med detta krävs gemensamma förhållningssätt och utgångspunkter. I och med detta har vissa grundläggande principer slagits fast vid utvecklingen av en modell
för regional samverkan. De bygger dels på erfarenheter av hur man har hanterat händelser i regionen,
dels på forskning och erfarenheter i Sverige och i länder med lång historik av olycks- och krishantering.

2.1 Ansvar och engagemang för det gemensamma
Samverkansmodellen förutsätter ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och respekt för den enskilda organisationens förutsättningar samt ett tydligt fokus på samhällsnyttan. Samverkan mellan aktörer skapar effektivitet i det gemensamma arbetet, samtidigt som varje enskild aktör kan ta del av
andras erfarenheter och kompetenser för att stödja den egna verksamheten.
Varje aktör har ett eget ansvar och bidrar aktivt med sitt engagemang, sina erfarenheter och sina kunskaper i det gemensamma arbetet. Alla aktörer behöver löpande pröva behovet av samverkan och ge
signaler om det finns behov av detta, både inför, under och efter händelser och skeenden.
Tillsammans bidrar aktörerna till ett koordinerat beslutsfattande genom att inrikta och samordna nödvändiga åtgärder. I detta ingår bland annat att;






förankra och kontinuerligt utveckla gemensamma rutiner och processer
representera i regionala samverkansforum med rätt mandat
identifiera och genomföra gemensamma utbildningsinsatser
löpande pröva möjligheten att dela resurser och kompetens
svara för att genomföra beslut och gemensamma inriktningar i egen organisation

Engagemang innebär att agera utifrån viljan att skapa ett förtroendefullt samarbetsklimat, baserat på
öppenhet och respekt för varje enskild organisations förutsättningar. Det kräver dessutom flexibilitet
och en vilja att delta i det löpande arbetet. Engagemanget har sin grund i förståelsen för att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar som ett komplext samhälle skapar.
Såväl gemensamma som egna interna rutiner för att dela information mellan aktörer behövs för att
hålla samverkansforum och den egna organisationen uppdaterade. Med rätt kunskap om rapporteringsvägar, strukturer, beslutsfattande och kommunikation kan den egna organisationen lyfta frågor
till rätt instans.
Deltagande innebär att varje organisation sänder representanter med relevant mandat till de olika forumen och att de enskilda aktörernas åtaganden genomförs och följs upp. Ett aktivt deltagande är
centralt, liksom en insikt om att gemensamma beslut och inriktningar kan kräva anpassning och flexibilitet från den egna organisationen.

2.2 Samverkansstrukturer för inriktning och samordning
Den beslutade modellen för En trygg, säker och störningsfri region innehåller strukturer som ger goda
förutsättningar att inrikta och samordna regionala organisationers arbete avseende såväl metod- och
förmågeutvecklingsarbete som hantering av händelser. Modellen gäller för alla typer av aktiviteter och
händelser och utgör på så sätt en allmängiltig modell för inriktning och samordning när flera organisationer är involverade.
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Figur 1: Visualisering av samverkansmodellen med exempel på etablerade forum. Aktörerna leder i egen organisation, men
inriktas och samordnas genom samverkan i de fördefinierade samverkansnivåerna och dess forum.

Modellen bygger på tre olika samverkansnivåer, som var och en har sitt specifika fokus och syfte när
det gäller den gemensamma hanteringen av regionala frågor, nivåernas benämning utgår ifrån detta:
 Regionalt inriktande nivå (organisatoriskt övergripande beslutsmandat)
 Regionalt samordnande nivå (mandat att samordna inom gällande inriktning)
 Verkställande nivå (mandat att genomföra utifrån delegation, praxis och standarder)
Syftet vid regional samverkan är att kunna samordna samhällets agerande utifrån en samlad lägesbild
och en gemensam analys ur ett helhetsperspektiv. För att uppnå detta behöver samhällsaktörerna
utgå från en gemensam målbild och en genomförandestrategi. I modellen för regional samverkan kallas detta för en gemensam regional inriktning och utgör en ram och en vägledning för det som ska
samordnas.
Regional samverkan sker enligt modellen både i ordinarie läge (löpande arbete, planering, utveckling
uppföljning) och i aktiverat läge (akuta/specifika situationer och händelser som kräver särskild hantering i en omfattning som inte täcks av ordinarie planerade möten).
Varje samverkansnivå innehåller flera olika forum. Gemensamt för dessa är att deltagarna kallas utifrån funktion och mandat snarare än person, vilket säkerställer att rätt frågor hanteras på rätt sätt i
det specifika forumet. Samtliga forum ansvarar även för att återföra information till, och förankra i
hemorganisationen, vilket skapar kontinuitet och effektivitet.
Läs mer i kapitlet 3. Regional samverkan i teori och praktik.
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2.3 Övergripande roll- och ansvarsfördelning
Parterna inom avsiktsförklaringen äger, utvecklar och förvaltar modellen för regional samverkan tillsammans. Genom sitt regionala geografiska områdesansvar har Länsstyrelsen i Stockholm ett övergripande ansvar och därmed även ordförandeskap i regionala rådet och regionala chefsgruppen.
Regionala rådet, med landshövdingen som ordförande, utgör ägarforum och har det övergripande ansvaret för att arbetet sker utifrån intentionerna i den gemensamma avsiktsförklaringen om regional
samverkan. I rådet ingår representanter för de berörda aktörernas högsta, politiska beslutsfattare (Ex.
Kommunstyrelsens ordförande, Finansregionråd, Styrelseordförande, Regionpolischef etc.). Rådet leder den långsiktiga utvecklingen genom att fastställa fleråriga planer samt fatta gemensamma överenskommelser.
Regionala chefsgruppen inom regionalt inriktande samverkansnivå svarar för att driva, utveckla och
löpande följa upp arbetet utifrån Regionala rådets intentioner. Detta görs främst genom att formulera
inriktningar och att fatta konsensusbeslut om övergripande mål, ambition, resurstilldelning och genomföranden. Deltagarna i detta forum utgörs av högsta tjänsteperson eller motsvarande funktion i
ledningsgrupp (t.ex. kommundirektörer, Räddningschefer, Vd, etc.)
Varje organisation säkerställer att de egna representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella samverkansnivån, så att de kan arbeta effektivt och med goda kunskaper om den egna organisationen. Det
bidrar till snabb samordning, välgrundade prioriteringar samt möjligheter att göra avsteg från ordinarie inriktningar och uppdrag.
Det finns inga formella gemensamma beslut, men med rätt representation i rätt forum finns förutsättningar för koordinerade, medvetna och väl avvägda beslut. De faktiska besluten måste alltid tas av respektive aktör. De gemensamma arenorna och processerna stödjer att detta sker effektivt.

2.4 Gemensamma resurser
Som stöd i arbetet och för att kvalitetssäkra målet med samverkan har regionens aktörer enats om att
inrätta ett gemensamt samordningskansli. Kansliets uppdrag är att driva, stödja och följa upp samordningen av det gemensamma arbetet, som bland annat innehåller metodutveckling, utvärdering, kommunikation och händelsehantering, både i ordinarie och aktiverat läge. Kansliets medarbetare är inlånade från aktörerna och tjänstgör i kansliet i rollerna som koordinatorer. Kansliet leds av en samordningschef som rapporterar till regionala chefsgruppen och dess ordförande samt leder arbetet i Regionala samordningsgruppen
I aktiverat läge utgörs de gemensamma resurserna av Regional samverkanskoordinator i beredskap
(RSIB) och Regional kommunikationskoordinator (RKK)
Regional samverkanskoordinator i beredskap (RSIB) rekryteras av och arbetar på uppdrag av regionala
chefsgruppen, inriktande nivå, och utgör chefsgruppens gemensamma företrädare i aktiverade lägen.
Rollen bygger på regionala chefsgruppens erfarenhet och beslut om att regional inriktning och samordning underlättas av en aktörsneutral gemensam funktion.
Funktionen Regional kommunikationskoordinator (RKK) har uppdraget att förbereda och stödja regional kommunikationssamverkan och ansvara för ett aktörsgemensamt helhetsperspektiv i kommunikationsarbetet, utifrån de behov som finns kopplat till händelser och störningar. Funktionen rapporterar inom det samordningsuppdrag som RSIB tilldelats. I de respektive funktionernas uppdragsbeskrivningar ges utförligare bild av uppdrag.

2.5 Beredskap och tillgänglighet
Den överenskomna funktionaliteten bygger på att varje organisation har en kontaktfunktion med beredskap 24/7/365. Kontaktfunktionen förväntas via ordinarie eller alternativa sambandsmedel vara
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tillgänglig för samverkanskonferens i regionalt samordnande forum i direkt anslutning till att aktivering
sker.
Inom 60 minuter från aktivering förväntas aktörerna kunna genomföra en samverkanskonferens på
inriktande nivå. Aktivering av inriktande nivå sker genom kontaktfunktionen.
Särskilt utpekad aktör förväntas att kunna ingå i en regional samverkansstab inom två timmar från aktivering.

2.6 Gemensamma teknik- och ledningsstöd
För att stötta och möjliggöra aktivering och informationsdelning inom samverkansmodellen finns gemensamma teknik- och ledningsstöd. Som en grund för att kunna vara verksam inom samverkansmodellen måste varje aktör utöver beredskap även ha tillgång till systemen och kunna använda dem.
De gemensamma, beslutade systemen är;
 Telefoni – Inkallningssystem samt telefonkonferenssystem
 Rakel - System för säker radiokommunikation.
 (S)WIS - Skyddat webbaserat informationssystem.
Nya system kan tillkomma efter beslut av regionala chefsgruppen

2.7 Gemensamma grundförmågor
Den övergripande målbilden om en trygg säker och störningsfri region har genom beslut i regionala
chefsgruppen konkretiserats genom fem gemensamma grundförmågor. För varje grundförmåga finns
ett antal definierade delförmågor med beskriven lägstanivå. 1Dessa utgör stöd för varje aktör att säkra
förmåga i egen organisation samt underlag till aktörsgemensamma utbildningar. Delförmågorna utvecklas kontinuerligt utifrån den ambitionsnivå som regionala chefsgruppen beslutar.
Grundförmågorna är:
1) Aktivera aktörsgemensamt arbete
2) Informationsdela och skapa samlad lägesbild
3) Samordna aktörsgemensamt arbete
4) Inrikta aktörsgemensamt arbete
5) Samordna och inrikta kommunikation

2.8 Gemensam samverkansetablering
Parterna inom Samverkan Stockholmsregionen har tillsammans utvecklat robusta lokaler, rutiner och
teknik för att kunna bedriva aktörsgemensamt arbete när det finns behov av en fördjupad inriktning
och samordning eller att kunna arbeta vid förändrade hotbilder. Lokalerna avser att stötta det regionala arbetet på samtliga samverkansnivåer.
Samverkansstab
På samordnande nivå görs detta i form av rutiner, lokaler och teknik för s.k. regional samverkansstab.
Denna aktiveras när det finns behov av mer fördjupad samverkan och koordinering eller när det av
andra skäl inte bedöms vara lämpligt att arbeta via telefon/Rakel. Regional Samverkanskoordinator är
ansvarig för att inrikta och koordinera arbetet i staben och samverkansstaben bemannas av samverkanspersoner från de aktörer som främst berörs. Vissa parter är utpekade att alltid ingå utifrån verksamhetens art.
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För mer information om förmågor se dokument Gemensamma grundförmågor -Samverkan Stockholmsregionen
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Uppdraget för deltagande organisationers representanter i staben är att;
- bidra med organisatoriskt perspektiv och kompetens för en samlad bedömning av situationen,
- företräda och utgöra länk till egen organisation/stab,
- tolka samhällets behov kopplat till egen organisations uppdrag och roll.
Det fattas inga gemensamma beslut i samverkanstaben utan det är ett sätt att arbeta som möjliggör
koordinering och samordning av redan pågående arbete inom aktörernas respektive ansvarsområden.
Operatörskluster
På verkställande nivå finns motsvarande möjligheter till fördjupad samverkan genom rutiner, lokal och
teknik för samlokalisering av larm- och ledningsoperatörer i form av ett s.k. operatörskluster.
Deltagare är de aktörer inom Samverkans Stockholmsregionen som bedriver ständig verksamhet i
form av operativa ledningscentraler. Syftet är att skapa en snabb och samtidig informationsdelning
mellan organisationerna, upprätthålla en operativ lägesbild, utökad koordinering för ökad resursnytta
och därigenom kunna agera mer effektivt än annars. Operatörsklustret är verksamt så väl i vardagsproduktion som vid särskilda händelser. Operatörernas roll i arbetet är att:
-

representera organisation i det operativa arbetet,
dela information om händelser som inkommer till organisationen med de andra aktörerna i klustret och därigenom bidra till att skapa en operativ lägesbild
i dialog med organisationerna i operatörsklustret hantera händelsen så effektivt som möjligt.

Det fattas inga gemensamma beslut i operatörsklustret - det är ett arbetssätt som möjliggör informationsdelning och effektivisering av redan pågående arbete inom aktörernas resp. ansvarsområden.
Samverkansstab och operatörskluster aktiveras ofta, men inte alltid, samtidigt. När båda är aktiverade
delas samlad lägesinformation mellan funktionerna. Arbetet i operatörskluster och samverkansstab
regleras i gemensamma rutinbeskrivningar.

2.9 Gemensam utbildning och övning
Med gemensamma utbildningar omsätts lärdomar och justerade metoder i faktisk förmåga att nå målet om en trygg, säker och störningsfri region.
Exempel på gemensamma utbildningar är;
- Introduktionsutbildning i regional samverkan vid samhällsstörningar - samordnande nivå
- Introduktionsutbildning i regional samverkan vid samhällsstörningar - inriktade nivå
- Regional samverkanskurs - verkställande nivå
- Utbildning i regional samverkansstab
- Introduktionsutbildningar i WIS och RAKEL
Genom att öva, tränas de färdigheter som utvecklats gemensamt. Övningar syftar till en effektivare
hantering och till att identifiera ytterligare utvecklingsbehov. Det är respektive aktörs ansvar att individer som ingår i aktörernas beredskapsfunktioner har inhämtat nödvändig kunskap och färdighet för
att kunna fullgöra sin roll och funktion. I detta är de gemensamma förmågesbeskrivningarna, utbildningarna och övningarna viktigt stöd.

2.10 Samordnad kommunikation
Kommunikation är en integrerad del av krishanteringen och bidrar till att ge effekt i hanteringen. Kommunikationen ingår redan i den initiala bedömningen av vilken påverkan en händelse kan leda till i regionen. Vid många händelser ligger fokus främst på kommunikativa åtgärder, t ex minska oro, nå ut med
rekommendationer om hur människor ska agera, varningar och att skapa förståelse och förtroende för
samhällets åtgärder osv. Det är av stor vikt att kommunikationen är samordnad, för att visa att samhället
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agerar samordnat, för att ge ökad tydlighet och minska ryktesspridning och för att kunna ge en samlad
effekt.
Parterna har arbetat fram en gemensam grundsyn på kommunikation och betraktar kommunikation
som en integrerad del i övriga processer. Med detta som grund är kommunikation en naturlig del i agendor, checklistor och metodstöd. I ordinarie läge sker samordningen och utveckling av det regionala kommunikationsarbetet löpande i kommunikatörsnätverk där alla aktörer har representation. I aktiverat
läge är kommunikation rutinmässigt det första området att behovsanalysera och samordna, rutiner
finns upprättade för snabb start av kommunikationssamverkan.
Som stöd för detta arbete finns inom samordningskansliet rollen regional kommunikationskoordinator,
vars uppdrag är att stödja och säkra samordning i arbetet mellan aktörernas kommunikationsfunktioner
avseende: gemensamma metoder och rutiner, förberedda budskap, omvärlds- och mediabevakning,
lärande och kommunikationssamverkan vid en inträffad händelse

2.11 Förberedda regionala inriktningar
För ett antal typhändelser finns förberedda regionala inriktningar som ska ligga till grund för hur regionen initialt hanterar en sådan typhändelse och som stöd för den fortsatta inriktningen av det gemensamma arbetet. Avsikten är att utgöra kunskapsunderlag och lösa ut svårigheter i förväg, t.ex. roll- och
ansvar, juridiska tolkningar samt prioriteringar. Vidare ett stöd för hantering i det aktiverade läget som
förberedda åtgärder och analyser samt förberedda budskap. Dokumentet utgör både stöd för regional
samordning och för den enskilda organisationens hantering som givet den gemensamma ramen kan
koppla på lokala checklistor.
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3 Regional samverkan i teori och praktik - Stockholmsregionen
Den beslutade samverkansmodellen utgör en gemensam referensram för parter som behöver samverka. Den gör det möjligt att strukturera och precisera begreppet samverkan och formerna för den,
vilket underlättar diskussioner och resonemang kring komplexa samverkansprocesser.
Modellen för regional samverkan utgår huvudsakligen från två dimensioner, tidsskede och samverkansnivå. Med hjälp av dessa kan man bättre definiera gemensamma hanteringsförutsättningar och
mandat, vilket gör det lättare att identifiera och definiera nödvändiga samverkansforum. Det här avsnittet beskriver och ger exempel på regional samverkan med utgångspunkt från dessa begrepp.

3.1 Hanteringsförutsättningar
Både före, under och efter händelser och skeenden finns behov av samverkan och gemensamt agerande. Samverkan före en händelse omfattar förebyggande och förberedande arbete, till exempel metodutveckling, utbildning och planering, men även gemensamt arbete inom kommunikation.
Under en händelse ligger fokus oftast på det rent hanterande arbetet. Efter händelsen handlar det om
återställning, återhämtning, återuppbyggnad, uppföljning, utvärdering och lärande.
En och samma händelse kan betraktas olika, beroende av organisation. För en organisation kan händelsen till exempel bedömas som pågående, samtidigt som händelsen för en annan organisation har
övergått i ett efterskede. Därför innehåller modellen istället två andra begrepp, Ordinarie läge och Aktiverat läge. Här utgår aktörerna mer utifrån de gemensamma förutsättningarna att hantera uppgiften, snarare än att bedöma i vilket skede händelsen befinner sig i.
Genom att spegla nivåer, funktioner, processer och rutiner i ordinarie och aktiverat läge sker en kontinuerlig övning och tillämpning i vardagen av de processer och rutiner som är valda att användas vid
mer tidskritiska och svårare situationer. Detta igenkännande är en gemensam tillämpning av likhetsprincipen som skapar trygghet och effektiviserar arbetet så väl i aktiverat som ordinarie läge.
Ordinarie läge
Ordinarie läge beskriver all den samverkan som planerat sker i olika grupper och samverkansforum.
Här ingår förebyggande, planerande och förberedande arbete, liksom uppföljning, lärande och implementering. Arbetet i Ordinarie läge planeras över året och omfattar huvudsakligen personer i ordinarie roll och befattning.
Aktiverat läge
Aktiverat läge beskriver situationen då ett eller flera samverkansforum behöver aktiveras/sammankallas utanför ordinarie planering. Ett aktiverat läge kan sträcka sig från tidigt planeringsstadium till en
utdragen återuppbyggnads- och återtagandefas. I jämförelse med ordinarie läge kännetecknas arbetet
ofta av kortare planeringsförutsättningar, snabbare beslut och med personer i funktionsbefattning.

3.2 Samverkansnivåer och forum
För att kunna agera gemensamt och med gemensamma resurser krävs samverkansforum (exempelvis
fysiska möten, telefon-/videokonferenser och chattgrupper), där aktörerna kan dela information, diskutera och samordna arbetet. Erfarenheten visar att för att uppnå en verkningsfull samverkansförmåga behövs både en gemensam ram (inriktning) och samordning samt gemensamma synsätt och utföranden.
Samverkan sker med olika syften och tidsskalor, med olika planeringshorisonter och med krav på beslutsmandat och detaljkunskap. Det är till exempel stor skillnad i mandat för att dela information och
analysera behov av åtgärder jämfört med att prioritera uppdrag och resurser samt besluta om en gemensam regional inriktning.

15

Genom att definiera samverkansnivåer och syftet med olika forum kan man beskriva vilka förväntningar som finns på dem som deltar i olika samverkansgrupper. På så sätt kan man samla funktioner
med likartade roller och mandat till samma forum.
Modellen för En trygg, säker och störningsfri region bygger på tre samverkansnivåer, som var och en
har sitt specifika fokus när det gäller den gemensamma hanteringen av regionala frågor:




Regionalt inriktande nivå
Regionalt samordnande nivå
Verkställande nivå

Inom varje samverkansnivå finns forum både i ordinarie läge respektive aktiverat läge. På regionalt inriktande och regionalt samordnande nivå finns normalt ett huvudforum. På verkställande nivå finns
per definition oftast flera parallella forum.
Regionalt inriktande nivå
Inom den regionalt inriktande nivån finns samverkanforum som sätter ramar och fastställer övergripande policy ur ett regionalt perspektiv. Man arbetar långsiktigt och anger inriktningen för hur en händelse eller en fråga ska hanteras och prioriteras.
Deltagarmandat: motsvarande beslutsfattare på organisatoriskt övergripande nivå.
Här finns följande forum:
Regional chefsgrupp (ordinarie läge)
Den regionala chefsgruppen hanterar frågor i ordinarie läge, till exempel generell tilldelning av resurser för gemensamma utvecklings- och planeringsarbeten, ramar för ambitionsnivåer och ekonomisk
uppföljning. Gruppen beslutar om gemensamma implementeringsåtgärder och fattar löpande inriktningsbeslut. Ordförande är Länsöverdirektören vid Länsstyrelsen Stockholms län. Regionala chefsgruppen genomför möten varannan månad utifrån en stående agenda. Samordningschef är föredragande
på mötet och driver beredningsprocesser inför mötena.
Regionalt inriktande forum (aktiverat läge)
Sammankallas vid behov vid aktiverat läge för att arbeta med den övergripande, regionala hanteringen
och med gemensamma prioriteringar. Forumet anger ramar, inriktning och ambitionsnivåer i samband
med specifika händelser och skeenden. Fler aktörer kan komma att delta, efter analys av händelsens
art och utveckling. Arbetet leds om inget annat meddelas av Länsstyrelsen. Regional samverkanskoordinator i beredskap är föredragande i gruppen och stödjer avseende analys och behov av inriktning.
Regionalt samordnande nivå
Nivån innehåller forum som samordnar och aktiverar gemensamma åtgärder och resurser som rör en
specifik händelse eller fråga. På de regionala samverkanskonferenserna hanteras varje vecka bland annat informationsdelning och lägesbilder samt analys av behov av samverkan och planering.
Deltagarmandat: motsvarande att övergripande genomföra och samordna verksamhet utifrån delegation och inriktning.
På denna nivå finns följande forum:
Regional samordningsgrupp (ordinarie läge)
Gruppen arbetar med utveckling, implementering och uppföljning av ärenden. Exempel: Uppföljning
av resultat från projekt- och planeringsgrupper samt samordning av gemensamma projekt och aktiviteter. Gruppen startar, följer upp och godkänner beslutade projekt, aktiviteter och tematiska grupper
samt analyserar och föreslår gemensamma åtgärder. Värdskapet för gruppen är roterande och arbetet
leds av samordningschef Samverkan Stockholmsregionen.
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Forumet följer upp de temaområden som beslutats inom Samverkan Stockholmsregionen. Varje temaområde har egna arbetsgrupper som rapporterar till forumet:










Utbildning
Övning
Omvärldsbevakning och gemensam planering
Utvärdering och lärande
Risk- och sårbarhetsanalyser
Kommunikation
Teknik och ledningsstöd
Säkerhetsskydd
Krisstöd

Regional samverkanskonferens (ordinarie läge)
Ett samverkansforum som genomförs en gång i veckan, torsdagar kl. 16.00, för att utbyta information,
göra en omvärldsanalys samt ta fram en samlad lägesbild och gemensam analys. Syftet är att kunna
identifiera och formulera behov av samordning och kommande samverkan. Värd för forumet är Länsstyrelsen och dess tjänsteman i beredskap, Regional samverkanskoordinator i beredskap inriktar mötets agenda och summerar åtgärder. I denna konferens deltar även Regional kommunikationskoordinator med ansvar för att i ett tidigt skede kunna identifiera behov av samordnad kommunikation.
Regionalt samordnande forum (aktiverat läge)
Forumet aktiveras i samband med en akut situation eller skeende och tar då fram en samlad lägesbild
samt analyserar behovet av gemensamma resurser och samordnad/gemensam kommunikation. Forumet arbetar inom de ramar som fastställts av inriktande forum. Vid behov bjuds andra berörda aktörer
in. Länsstyrelsen är värd och moderator för mötet vars innehåll inriktas och summeras av Regional
samverkanskoordinator. Forumet initierar och samordnar vid behov även aktörsgemensamma arbetsgrupper/stabsfunktioner (lägesbild, analys och/eller kommunikation)
Forumet möts vanligen via telefon eller Rakel men förmåga finns även för att samlas fysiskt i en samverkansstab2.
Vid behov av kommunikationssamordning i ett aktiverat läge kan kompletterande möten med fokus på
detta genomföras med länets kommunikatörer. Arbetet leds av Regional kommunikationskoordinator.
Verkställande nivå
Verkställande nivå beskriver, i förhållande till regionalt inriktande och samordnande nivå, all den form
av bilateral eller multilateral samverkan som sker mellan aktörerna men som normalt inte har ett
övergripande regionalt perspektiv, dvs mer kopplat till enskilda aktörer, geografiskt eller ämnesmässigt avgränsade delar, skeenden och situationer.
I ordinarie läge exemplifieras det t.ex. av specifika samverkansgrupperingar som utvecklar operativa
metoder och planer. I aktiverat läge exemplifieras det t.ex. av operativ samverkan på fältet och samverkan mellan olika ledningscentraler. Den enskilda händelsen står i centrum och fokus är på utförarnivå.
I aktiverat läge hanteras vanligtvis händelser, uppdrag och ageranden utifrån relativt korta tidsskalor.
Händelserna i sig kan vara mycket komplexa och leda till kontakter med högre beslutsfattare internt
hos berörda aktörer. Det är med andra ord den nivå där det mesta samverkansarbetet sker. Den verkställande nivån har en naturlig och viktig uppgift att initiera kontakt med och förmedla händelser vidare till samordnande och inriktande nivå.

2

Se 2.6 Samverkansetablering
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Deltagarmandat: Utifrån delegation, inriktning och standardrutiner.
Samverkan på Verkställande nivå i ordinarie läge
På den här nivån finns forum som består av olika samverkansgrupper, som löpande eller under en begränsad tid arbetar med specifika frågor, projekt och aktiviteter. Flera verkställande forum kan vara
aktiva samtidigt. Inga krav på formella ordföranden finns.
Ett av de områden som identifierats som gemensamt intressant och viktigt för det gemensamma regionala arbetet är samverkan mellan regionens ledningscentraler. Inom forumet Verkställande forum –
Ledningscentraler hanteras bl.a. utveckling och uppföljning av processer som effektiv larmhantering,
operativ lägesbild och eskalering av händelser till regionalt samordnande nivå. Deltagarna är de organisationer som dygnet runt driver ledningscentraler.
Samverkan på Verkställande nivå i aktiverat läge
Samverkan som definitionsmässigt är på verkställande nivå sker kontinuerligt vid behov och i samband
med särskilda händelser, till exempel daglig samverkan mellan ledningscentraler, arbete i operatörskluster, kontakter mellan olika aktörer eller vid formering av lokala samverkansgrupper på fältet.

Fig. 2 Samverkansnivåer, ett sätt att beskriva mandat och uppdrag för olika samverkansforum.
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Fig. 3 Olika samverkansforum inom modellen för regionala samverkan

Fig 4. Visualisering av etablerade forum och temagrupper och hur samordningskansliet kopplar till forumen i ordinarie respektive aktiverat läge.

3.3 Så aktiveras olika forum
Beslut om aktivering av ett forum på regionalt samordnande och inriktande nivå kan initieras antingen
av aktörerna var för sig eller av ett redan verksamt forum, varpå Länsstyrelsen i Stockholms tjänsteman i beredskap (TiB) kontaktas. Länsstyrelsen sammankallar i sin tur det berörda forumet. Detta gäl-
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ler även när en utomstående aktör påkallar behovet av aktivering. Samverkan aktiveras genom telefoni eller via RAKEL, valet avgörs bl.a. av tillgången till telefoni och vilken typ av information som ska
delas.
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap är normalt mötesvärd, modererar mötena och dokumenterar
arbetet i form av en lägesbild. Arbetet sker i nära arbete med den person som tjänstgör som Regional
samverkanskoordinator som inriktar mötena och sammanfattar åtgärdsbehov. Tillsammans med kommunikationskoordinator
De regionalt inriktande och samordnande forumen behöver inte vara aktiverade samtidigt; det beror
på situationen. Normalt sett aktiveras i första hand det samordnande forumet. Det är där den mesta
informationsdelningen sker, samlad lägesbild skapas och det regionala arbetet samordnas.
När en händelse uppstår är det viktigt att snabbt sammankalla berörda aktörer för att hantera den
specifika situationen. Utifrån händelsens art och utveckling kan sammansättningen i olika forum växla
och fler aktörer kallas in, och man får därmed en anpassad sammansättning utifrån aktörsanalys.
Initialt kallas alla aktörer som finns på listan i inkallningssystemet (UMS)3 i till samverkansmöte. Därefter avgör varje aktör själv behovet av fortsatt deltagande in den aktuella händelsen.
Vilka resurser som behövs beror på den aktuella situationen. Analys om behov av anpassad sammansättning av forumen görs löpande.
Lägesbilder publiceras i WIS, varje aktör administrerar själv vilka funktioner och individer som har behörighet till WIS.
Informationsunderrättelser
Om en aktör snabbt vill gå ut med information för kännedom till övriga aktörer kan en s.k. informationsunderrättelse skapas i WIS. Detta medför att alla som har valt att ta emot sådana meddelanden
får ett sms/email med den informationen. På detta sätt kan information delas även om det inte initialt
bedömts som kritiskt eller behov av en samverkanskonferens.

3.4 Flöden och gemensamma processer
För att säkra en effektiv samverkan och ett bra resultat behövs ett antal grundprocesser som redovisas
nedan. I modellen har dagordningar och rutiner i de gemensamma forumen anpassats för att säkra de
önskade flödena mellan dem samt mellan forumen och respektive organisation.
En stor del av samverksarbetet består av kommunikation i olika former. Kommunikation är dock inte
en fristående process, utan en integrerad del av samtliga gemensamma processer och har därför vävts
in i metodstöd och rutinbeskrivningar. Utveckling, breddning och förankring av regional kommunikationssamordning är aktivt och bedrivs i ordinarie läge som ett nätverksarbete inom ramen för temaområdet ” Kommunikation”4
I aktiverat läge leds kommunikationssamordningen av Regional kommunikationskoordinator med stöd
av länets kommunikatörer.
Utveckling och lärande
I det gemensamma arbetet är det viktigt att kontinuerligt ta tillvara olika former av erfarenheter, såväl
inom som utanför regionen, och att omsätta dessa i praktiken.

3

se 2.6 Gemensam teknik och ledningsstöd

4

se 2.10 Kommunikation
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En av de grundläggande förutsättningarna är att upprätthålla en tillåtande kultur för att testa nya arbetssätt och förfina och justera befintliga allt eftersom behov uppstår eller när nya erfarenheter kommer till.
Erfarenheter kan tas tillvara antingen genom att sprida redan befintlig kunskap eller genom att ta fram
nya underlag. I många fall kommer det att finnas tidigare underlag som kan bidra till kunskapsutvecklingen, till exempel forskningsrapporter och andra studier, lärdomar från genomförda projekt samt utvärderingar av inträffade händelser. Dessa behöver gemensamt beredas, analyseras och implementeras. Inom Samverkan Stockholmsregionen finns det också behov av att vid olika tillfällen utveckla ny
kunskap, t.ex. vilka slutsatser som kan dras i samband med uppföljning av händelsehantering . Det kan
handla om utvärdering av en i förväg känd händelse (till exempel statsbesök eller snöstorm), plötsligt
uppkommen händelse (till exempel terroristattentat) samt skeenden, händelser och/eller trender.
Andra exempel på nya underlag är beställning av forskning, utredning och analyser.
Processbeskrivningen nedan (figur 5) gör det möjligt att tillsammans ta tillvara erfarenheter från samtliga kunskapsunderlag.

Fig 5. Utifrån en löpande och systematisk behovsinventering startar processen för utveckling och
lärande. Vid behov av omedelbara rutinjusteringar hanteras ärendet givet ett aktiverat läge.

Exempel 1: Löpande uppföljning av händelsehantering
Under en samverkanskonferens i ordinarie läge (varje torsdag kl. 16) framkommer synpunkter om att
en händelse tidigare i veckan inte hanterades enligt de överenskomna rutinerna. Efter en kort diskussion kommer man fram till att via mötesdokumentationen lyfta ärendet till Regionala samordningsgruppen (1). Vid mötet i regionala samordningsgruppen ser man ett mönster i den aktuella frågan och tar
ett direkt beslut (2a) om att frågan ska utredas och beredas med hjälp av interna resurser. Utredningen (3) pekar på att processen fortfarande är relevant, men man föreslår vissa förtydliganden och
en enklare form av gemensam informationsinsats. Samordningsgruppen instämmer i förslaget, beslutar om vad som ska göras (4b) samt ger samordningskansliet i uppgift att genomföra det (5). Regionala
chefsgruppen informeras för kännedom vid nästa möte. Åtgärden följs upp vid kommande möte i regionala samordningsgruppen (6).
Exempel 2: Att initiera och genomföra omfattande utveckling
I Regionala samordningsgruppen har man påpekat behovet av att utveckla teknikstödet för regional
informationsdelning (1) samt tagit fram ett förslag till projektbeskrivning. Under nästa möte går samordningsgruppen igenom förslaget till projektdirektiv och budget samt skickar det vidare till regionala
chefsgruppen (2a). Där blir ärendet en formell beslutspunkt på dagordningen och föredras av Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen. Chefsgruppen ger Samordningschef i uppdrag att genomföra projketet med de resurser som avropats (3). Ärendet avrapporteras löpande och slutredovisas i
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regionala samordningsgruppen, där projektets förslag till åtgärder och handlingsplan värderas och
kvalitetssäkras (4a). Förslag till beslut går till chefsgruppen, som beslutar om åtgärder. Parterna genomför föreslagna åtgärder (5). Regionala samordningsgruppen samordnar och följer upp genomförandet (6).
Gemensam regional inriktning
Syfte vid regional samverkan är att kunna samordna samhällets agerande utifrån en samlad lägesbild
och en gemensam analys. För att uppnå detta behöver samhällsaktörerna utgå från en gemensam
målbild och en strategi för att nå den. I modellen för regional samverkan kallas det för en gemensam
regional inriktning och utgör en ram och en vägledning för det som ska samordnas. En gemensam regional inriktning kan utarbetas i förväg för typhändelser (förberedd inriktning) men också vid behov inför eller under hantering av händelse.
Varje aktör har i grunden en inriktning som består av de riktlinjer och mål som finns för den egna verksamheten. Vid en händelse där flera aktörer är involverade är det inte säkert att de åtgärder som sker
utifrån en enskild organisations prioriteringar är de åtgärder som är bäst för helheten. I vissa fall nås
en större samhällseffekt genom att istället stötta en annan aktörs uppdrag med sina egna resurser eller genom att omprioritera till förmån för andra samhällsfunktioner, det vill säga göra avsteg från egna
inriktningar och normala prioriteringar.
Processen för att nå en regional inriktning bygger på att forum på regionalt samordnande nivå tar fram
förslag till inriktning som forum på inriktande nivå sedan bedömer och fastställer. Beroende av ärende
och tidsutrymme sker det i ordinarie läge, aktiverat läge eller en blandning.

Exempel 3, arbetsgång vid aktiverande av planeringsgrupp vid planerad händelse
Vid ett möte i den Regionala Samordningsgruppen informerar Polisen om att ett större evenemang
kommer att genomföras om sex månader. Samordningsgruppen bedömer att det finns ett stort behov
av gemensam planering och gemensamma förberedelser.
Gruppen beslutar om att definiera behoven och att lyfta ärendet till kommande Regionala Chefsgruppsmöte, som i sin tur fattar beslut om att tillsätta en gemensam planeringsgrupp. Målet med planeringen beskrivs som en gemensam regional inriktning och utgör grund för planeringsgruppens arbete.
En regional samverkanskoordinator utses som sammankallande med stöd i kommunikationsfrågor av
regional kommunikationskoordinator. Planeringsgruppens arbete återrapporteras i de ordinarie forumen.
Exempel 4, hanteringsgång aktiverat läge:
En aktiverad samverkanskonferens genomförs utifrån en vädervarning klass 2 från SMHI, stora mängder snö förväntas i Svealand, med start inom 24 timmar. Under konferensen är lägesbilden och den
gemensamma analysen att händelsen kommer att leda till omfattande påverkan på trafik och samhällsflöden. Den regionalt inriktande nivån behöver aktiveras och bedömnigen är att en gemensam
regional inriktning bör tas fram i syfte att ge stöd och vara underlag för gemensamma prioriteringar av
samhällsviktiga verksamheter, samlade resurser för t.ex. snöröjning samt kommunikation och gemensamma budskap.
Vid konferensen utses en analys- och beredningsgrupp som under samordning av Regional Samverkanskoordinator i beredskap tar fram ett underlag till gemensam regional inriktning. Inriktningen innehåller utöver målbild och gemensamma prioriteringar också riktlinjer och strukturer för det fortsatta
gemensamma arbetet samt grunden avseende kommunikation och samordnade/gemensamma budskap. Som hjälp och stöd i framtagandet nyttjas det metodstöd som parterna gemensamt utvecklat.
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Inriktningen föredras via telefonkonferens för regionalt inriktande forum som efter några kommentarer och smärre justeringar fastställer dokumentet och kommunicerar den i egen organisation. Inriktningen ligger nu som ram för både det enskilda och det gemensamma arbetet. Se figur 6 nedan.

Fig 6. Exempel på arbetsflöde vid framtagande av gemensam regional inriktning

Behov av mer stöd och dokumentation?
För flera delar av arbetet finns framtagna process- och rutinbeskrivningar, metodstöd och checklistor.
Dessa är av dynamisk karaktär och har därför valts att inte mer ingående redovisas i denna text. På
webbplatsen www.samverkanstockholmsregionen.se under fliken dokumentation kan dessa laddas
hem. Du kan också kontakta samordningskansliet genom info@samverkanstockholmsregionen.se
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Svar på remiss - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan och planbeskrivning
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
innebär en striktare reglering vid upprättandet och utformandet av plankarta och
planbeskrivning. Föreskrifterna anger mer i detalj vilken information ett beslut om detaljplan
ska innehålla, hur detaljplanen och planbeskrivningen ska utformas och närmare villkor för
hur planbestämmelser och dess beteckningar ska utformas. Plan- och exploateringsenheten
ser generellt positivt på Boverkets förslag till nya föreskrifter.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Bilaga 1 daterat den 30 april 2019 som svar på remiss - Förslag till
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johanna Henningsson/Cecilia Törning
Planarkitekt/Planarkitekt
Kommunstyrelsen

Remiss från Boverket - Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Bilaga 1 daterat den 30 april 2019 som svar på remiss - Förslag
till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
innebär en striktare reglering vid upprättandet och utformandet av plankarta och
planbeskrivning. Föreskrifterna anger mer i detalj vilken information ett beslut om
detaljplan ska innehålla, hur detaljplanen och planbeskrivningen ska utformas och
närmare villkor för hur planbestämmelser och dess beteckningar ska utformas. Plan- och
exploateringsenheten ser generellt positivt på Boverkets förslag till nya föreskrifter.

Ärendet
Salems kommun har blivit ombedda att lämna yttrande över “Boverkets förslag till
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning”. Synpunkter på
remissen ska lämnas senast den 5 juli 2019.
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
innebär en striktare reglering vid upprättandet och utformandet av plankarta och
planbeskrivning. Föreskrifterna anger mer i detalj vilken information ett beslut om
detaljplan ska innehålla, hur detaljplanen och planbeskrivningen ska utformas och
närmare villkor för hur planbestämmelser och dess beteckningar ska utformas.
Synpunkter
Plan- och exploateringsenheten delar Boverkets bedömning om ett enhetligt system
medför en högre kvalitet, förutsägbarhet och rättssäkerhet och är generellt positiva till
de nya föreskrifterna.
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Plankarta och planbestämmelser
Med de nya föreskrifterna kommer inga större förändringar att ske mot hur Salems
kommun utformar sina plankartor. Plan- och exploateringsenheten utgår redan från en
SIS-standard för planbestämmelser vilka liknar de planbestämmelser som föreslås i
bilagan till föreskrifterna. Skillnaden blir att kommunen inte får avvika från
planbestämmelserna i föreskrifterna om inte tillämpbar bestämmelseformulering saknas.
En konsekvens för kommunen är att det finns möjlighet att överklaga kommunens
antagandebeslut av detaljplanen om felaktiga formuleringar som har stöd i lagen, men
som inte följer föreskrifterna använts. Plan- och exploateringsenheten är positiva till att
planbestämmelserna formaliseras enligt föreskrifterna.
Planbeskrivning
Plan- och exploateringsenheten är positiva till att planbeskrivningen formaliseras för att
öka tydligheten och läsbarheten för bland annat bygglovshandläggare, politiker, nya
planhandläggare och allmänheten. Enligt de nya föreskrifterna ska planbeskrivningen
bestå av tre obligatoriska avsnitt. Det första avsnittet ska redovisa detaljplanens syfte,
det andra avsnittet ska redovisa överväganden som legat till grund för beslut om
detaljplanen och avsnitt tre beskriver hur detaljplanen ska förstås och genomföras.
Konsekvensen för Plan- och exploateringsenheten är att en ny mall för planbeskrivning
behöver tas fram.

Finansiering
Salems kommun använder redan en tjänst, Focus detaljplan (ett tillägg till Autocad), som
följer SIS-standard. Sokigo, leverantör av Focus detaljplan, förser kunderna med löpande
uppdateringar och inga nya investeringar i program krävs från kommunen för att uppfylla
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning.

Sofia Granström
Plan- och exploateringschef
Bilagor
Bilaga 1. Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med
planbeskrivning, dnr: 6352/2018
Bilaga 2. Konsekvensutredning, Boverket
Bilaga 3. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
Bilaga 4. Missiv, Boverket
Bilaga 5. Sändlista, Boverket
Delges
Akten
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JHQRPVHNWLRQVULWQLQJDU


,GHIDOODQYlQGQLQJVRPUnGHWDYJUlQVDVYHUWLNDOWVNDHQGHODYSODQNDUWDQ
lYHQLQQHKnOODHQVHSDUDWOlJHVEHVWlPGUHGRYLVQLQJDYGHQQDDYJUlQVQLQJ
$OOPlQWUnG
)|UDWWUHGRYLVDYDGEHVOXWHWLQQHElUE|UGHQYHUWLNDODDYJUlQVQLQJHQYLVDV
JHQRPVHNWLRQVULWQLQJDU


,GHIDOOIDVWLJKHWVLQGHOQLQJVEHVWlPPHOVHURFKUlWWLJKHWHUDYJUlQVDV
YHUWLNDOWVNDHQGHODYSODQNDUWDQHOOHUGHQVlUVNLOGDSODQNDUWDQlYHQLQQHKnOODHQ
VHSDUDWOlJHVEHVWlPGUHGRYLVQLQJDYGHQQDDYJUlQVQLQJ
$OOPlQWUnG
)|UDWWUHGRYLVDYDGEHVOXWHWLQQHElUE|UGHQYHUWLNDODDYJUlQVQLQJHQYLVDV
JHQRPVHNWLRQVULWQLQJDU

/HJHQGPHGSODQEHVWlPPHOVHU
/HJHQGHQPHGSODQEHVWlPPHOVHUVNDLQQHKnOOD
SODQEHVWlPPHOVHIRUPXOHULQJDUEHWHFNQLQJDURFKGHJUlQVHUVRPI|UHNRPPHUL
GHWDOMSODQHQ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UVDPPDIlUJVRPUHGRYLVDWVSnSODQNDUWDQDQYlQGDV
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9LGNRPELQHUDGHDQYlQGQLQJDUHOOHUGnDQYlQGQLQJVEHVWlPPHOVHU
DYJUlQVDVYHUWLNDOWRFKHQHJHQVNDSVEHVWlPPHOVHHOOHUDGPLQLVWUDWLYEHVWlPPHOVH
LQWHJlOOHUI|UDOODDQYlQGQLQJDUVNDGHWDYGHVVDEHVWlPPHOVHUVIRUPXOHULQJ
IUDPJnWLOOYLONHQDQYlQGQLQJEHVWlPPHOVHQK|U

/HJHQGHQPHGSODQEHVWlPPHOVHUVNDUHGRYLVDVPHGI|OMDQGH
KXYXGUXEULNHULGHIDOOGHlUUHOHYDQWD
*UlQVOLQMHU
$QYlQGQLQJDYDOOPlQSODWV
$QYlQGQLQJDYNYDUWHUVPDUN
$QYlQGQLQJDYYDWWHQRPUnGH
(JHQVNDSVEHVWlPPHOVHUI|UDOOPlQSODWV
(JHQVNDSVEHVWlPPHOVHUI|UNYDUWHUVPDUNRFK
$GPLQLVWUDWLYDEHVWlPPHOVHU
$YJUlQVQLQJYHUWLNDOW
2PSODQRPUnGHWDYJUlQVDVYHUWLNDOWRFKDYJUlQVQLQJHQlUJHQHUHOOI|UKHOD
SODQRPUnGHWJ|UVGHWWDPHGHQEHVWlPPHOVHVRPDQJHUHQ|YUHRFKQHGUHK|MG
DOWHUQDWLYWHQGDVWHQ|YUHHOOHUQHGUHK|MGI|UGHWDOMSODQHQ'HWWDUHGRYLVDVL
DQVOXWQLQJWLOOSODQRPUnGHVJUlQVHQLOHJHQGHQPHGSODQEHVWlPPHOVHU

NDS%HWHFNQLQJVRFKSODQEHVWlPPHOVHV\VWHPHW
3ODQEHVWlPPHOVHUVNDLQWHLQQHKnOODKlQYLVQLQJDUWLOODQGUDI|UIDWWQLQJDU
HOOHUKDQGOLQJDU

(QSUHFLVHULQJDYHQSODQEHVWlPPHOVHLQQHElUDWWHQGDVWGHWVRPDQJHVL
SUHFLVHULQJHQlUWLOOnWHW9LGSUHFLVHULQJDYHQSODQEHVWlPPHOVHVNDEHWHFNQLQJHQ
I|UVHVPHGLQGH[LIRUPDYHQQHGVlQNWVLIIUD

3ODQEHVWlPPHOVHUVRPDYVHUVDPPDUHJOHULQJVNDKDVDPPDEHWHFNQLQJRFK
LQGH[HULQJSnSODQNDUWDQLQRPVDPWOLJDRPUnGHQSODQEHVWlPPHOVHQJlOOHU

%HVWlPPHOVHURPWLOOIlOOLJDQYlQGQLQJVNDUHGRYLVDVPHGEHWHFNQLQJHQ
LQRPNODPPHU
,EHVWlPPHOVHIRUPXOHULQJHQWLOOHQWLOOIlOOLJDQYlQGQLQJVEHVWlPPHOVHVNDGHQ
WLGVSHULRGVRPGHQWLOOIlOOLJDDQYlQGQLQJHQVNDJlOODDQJHV

1lUDQYlQGQLQJVRPUnGHQJUlQVDUWLOOYDUDQGUDYHUWLNDOWVNDGHDYJUlQVDGH
DQYlQGQLQJDUQDI|UYDUMHDQYlQGQLQJVRPUnGHUHGRYLVDVPHGEHWHFNQLQJLQRP
SDUHQWHV

%HWHFNQLQJRFKSODQEHVWlPPHOVHUVNDI|OMDYDGVRPDQJHVLELODJDQ
)|UDQYlQGQLQJDUVNDI|UHVODJQDEHVWlPPHOVHIRUPXOHULQJDUDQYlQGDV$QQDQ
SUHFLVHULQJInUHQGDVWDQYlQGDVQlUWLOOlPSEDUEHVWlPPHOVHIRUPXOHULQJVDNQDV
)|UHJHQVNDSVEHVWlPPHOVHURFKDGPLQLVWUDWLYDEHVWlPPHOVHUVNDI|UHVODJQD
XQGHUJUXSSHUDQYlQGDV)ULXQGHUJUXSSInUHQGDVWDQYlQGDVQlUWLOOlPSEDU
XQGHUJUXSSVDNQDV8QGHUJUXSSVNDYlOMDVXWLIUnQYDGSODQEHVWlPPHOVHQUHJOHUDU
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NDS$QYlQGQLQJDYSODQEHVWlPPHOVHU
$QYlQGQLQJVEHVWlPPHOVHUI|UDOOPlQSODWV
$QYlQGQLQJHQWRUJVNDWLOOlPSDVI|UDOODW\SHUDYWRUJPHGWLOOK|UDQGH
YHUNVDPKHWHU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQWRUJJHVOMXVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQYlJVNDWLOOlPSDVI|UYlJDYVHGGIUlPVWI|UWUDILNWLOOIUnQ
RFKHOOHUJHQRPHQWlWRUWVDPWPHOODQROLNDRPUnGHQLQRPHQWlWRUW
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQYlJJHVOMXVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQJDWDVNDWLOOlPSDVIUlPVWI|UWUDILNLQRPHQWlWRUWHOOHUI|U
WUDILNVRPKDUVLWWPnOYLGJDWDQ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQJDWDJHVOMXVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQJnQJRFKF\NHOYlJVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQDYVHGGDI|U
JnQJF\NHORFKPRSHGWUDILN
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQJnQJRFKF\NHOYlJJHVOMXVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQSDUNHULQJVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UVMlOYVWlQGLJD
SDUNHULQJVDQOlJJQLQJDU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQSDUNHULQJJHVOMXVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQSDUNVNDWLOOlPSDVI|UJU|QRPUnGHQVRPNUlYHUVN|WVHORFK
VRPKHOWHOOHUWLOOYLVVGHOlUDQODJGD,DQYlQGQLQJHQLQJnUlYHQNRPSOHPHQWI|U
SDUNHQVDQYlQGQLQJ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQSDUNJHVOMXVJU|QIlUJ


$QYlQGQLQJHQQDWXUVNDWLOOlPSDVI|UIULYl[DQGHJU|QRPUnGHQVRPLQWH
VN|WVPHUlQHQOLJWVN|WVHOSODQHOOHUJHQRPYLVVVWlGQLQJbYHQPLQGUHSDUN
YDWWHQRFKIULOXIWVDQOlJJQLQJDURFKDQGUDNRPSOHPHQWI|UQDWXURPUnGHWV
DQYlQGQLQJLQJnU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQQDWXUJHVOMXVJU|QIlUJ


$QYlQGQLQJHQVN\GGVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQVRPEHK|YVI|UnWJlUGHU
VRPVN\GGDUPRWVW|UQLQJPDUNI|URUHQLQJRO\FNRU|YHUVYlPQLQJRFKHURVLRQ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQVN\GGJHVOMXVJU|QIlUJ


$QYlQGQLQJHQ|YULJWVNDWLOOlPSDVLGHIDOOQnJRQDYDQYlQGQLQJDUQDLí
LQWHlUWLOOlPSOLJD$QYlQGQLQJHQVNDDOOWLGSUHFLVHUDV
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$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQ|YULJWJHVOMXVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQRVSHFLILFHUDGDOOPlQSODWVVNDDQYlQGDVGnHQDOOPlQSODWV
PHGHQVNLOWKXYXGPDQQDVNDSLQWHUHJOHUDUVPHGDQQDQDQYlQGQLQJVEHVWlPPHOVH
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQRVSHFLILFHUDGJHVOMXVJUnIlUJ

$QYlQGQLQJVEHVWlPPHOVHUI|UNYDUWHUVPDUN
$QYlQGQLQJHQERVWlGHUVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UROLNDIRUPHUDY
ERHQGHDYYDUDNWLJNDUDNWlUbYHQERVWDGVNRPSOHPHQWLQJnULDQYlQGQLQJHQ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQERVWlGHUJHVJXOIlUJ


$QYlQGQLQJHQFHQWUXPVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UNRPELQDWLRQHUDY
KDQGHOVHUYLFHWLOOIlOOLJ|YHUQDWWQLQJVDPOLQJVORNDOHURFKDQGUDOLNQDQGH
YHUNVDPKHWHUVRPOLJJHUFHQWUDOWHOOHUSnDQQDWVlWWVNDYDUDOlWWDDWWQn
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQFHQWUXPJHVEUXQIlUJ


$QYlQGQLQJHQYnUGVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UYnUGYHUNVDPKHWVRP
DYVHUKlOVRVMXNRFKNULPLQDOYnUGI|UPlQQLVNRU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQYnUGJHVU|GIlUJ


$QYlQGQLQJHQWHNQLVNDDQOlJJQLQJDUVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|U
WHNQLVNWlQGDPnO
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQWHNQLVNDDQOlJJQLQJDUJHVEOnJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQIO\JWUDILNVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UIO\JYHUNVDPKHWRFK
NRPSOHWWHUDQGHKDQGHORFKVHUYLFHWLOOUHVHQlUHU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQIO\JWUDILNJHVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQGULYPHGHOVKDQWHULQJVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|U
KDQWHULQJRFKI|UVlOMQLQJDYGULYPHGHORFKNRPSOHWWHUDQGHKDQGHORFKVHUYLFHL
PLQGUHRPIDWWQLQJ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQGULYPHGHOVKDQWHULQJJHVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQGHWDOMKDQGHOVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UKDQGHOPHG
YDURUWMlQVWHURFKOLNQDQGHYHUNVDPKHW
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQGHWDOMKDQGHOJHVEUXQIlUJ


$QYlQGQLQJHQLQGXVWULVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|USURGXNWLRQODJHU
SDUWLKDQGHORFKDQQDQMlPI|UOLJYHUNVDPKHW
$OOPlQWUnG
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9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQLQGXVWULJHVEOnJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQNRQWRUVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UNRQWRU
WMlQVWHYHUNVDPKHWRFKOLNQDQGHYHUNVDPKHWPHGOLWHQHOOHULQJHQYDUXKDQWHULQJ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQNRQWRUJHVEUXQIlUJ


$QYlQGQLQJHQRGOLQJRFKGMXUKnOOQLQJVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UROLND
W\SHUDYYl[WRGOLQJGMXUKnOOQLQJGMXUYnUGVDPWEHJUDYQLQJVSODWVI|UGMXUbYHQ
YHUNVDPKHWVDQNQXWHQI|UVlOMQLQJLQJnU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQRGOLQJRFKGMXUKnOOQLQJJHVJU|QIlUJ


$QYlQGQLQJHQEHJUDYQLQJVNDWLOOlPSDVI|UGHRPUnGHQVRPEHK|YVI|U
EHJUDYQLQJVlQGDPnO
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQEHJUDYQLQJJHVOLODIlUJ


$QYlQGQLQJHQIULOXIWVOLYRFKFDPSLQJVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UGHW
U|UOLJDIULOXIWVOLYHWVDPWFDPSLQJSODWVHU&DPSLQJSODWVHUlUHQGDVWDYVHGGDI|U
WLOOIlOOLJXWK\UQLQJRFKI|UHQNHOWIO\WWEDUDHQKHWHU%\JJQDGHURFKDQOlJJQLQJDU
I|UVHUYLFHLQJnULDQYlQGQLQJHQ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQIULOXIWVOLYRFKFDPSLQJJHVJU|QIlUJ


$QYlQGQLQJHQWLOOIlOOLJYLVWHOVHNDQWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UDOODW\SHUDY
WLOOIlOOLJ|YHUQDWWQLQJVDPWNRQIHUHQVORNDOHU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQWLOOIlOOLJYLVWHOVHJHVRUDQJHIlUJ


$QYlQGQLQJHQSDUNHULQJVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UVMlOYVWlQGLJD
SDUNHULQJVDQOlJJQLQJDU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQSDUNHULQJJHVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQEHV|NVDQOlJJQLQJDUVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|U
YHUNVDPKHWHUVRPULNWDUVLJWLOOEHV|NDUH+lULQJnUNXOWXUHOODRFKUHOLJL|VD
YHUNVDPKHWHULGURWWVRFKVSRUWDQOlJJQLQJDUPHGWLOOK|UDQGHE\JJQDGHURFK
|YULJDEHV|NVDQOlJJQLQJDU
$OOPlQWUnG
0HGKlQV\QWLOOHYHQWXHOORPJLYQLQJVSnYHUNDQE|UDQYlQGQLQJHQ
SUHFLVHUDV
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQEHV|NVDQOlJJQLQJDUJHVRUDQJHIlUJ


$QYlQGQLQJHQVNRODVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UI|UVNRODIULWLGVKHP
VNRODHOOHUDQQDQMlPI|UOLJYHUNVDPKHW
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQVNRODJHVU|GIlUJ
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$QYlQGQLQJHQWUDILNVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UYlJRFKVSnUWUDILNPHG
WLOOK|UDQGHDQOlJJQLQJDUVDPWYlJUHVHUYDW+lULQJnUEODQGDQQDWVSnURPUnGHQ
VWDWLRQVRFKVHUYLFHE\JJQDGHURFKOLNQDQGHDQOlJJQLQJDU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQWUDILNJHVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQDQQDWVDPKlOOVYLNWLJWlQGDPnOWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|U
I|UVYDUVPDNWHQUlGGQLQJVWMlQVWHQRFKDQQDWOLNQDQGHVDPKlOOVYLNWLJWlQGDPnO
$QYlQGQLQJHQVNDDOOWLGSUHFLVHUDV
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQDQQDWVDPKlOOVYLNWLJWlQGDPnOJHVYLW
IlUJ


$QYlQGQLQJHQKDPQVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UKDPQYHUNVDPKHWRFK
VM|WUDILNbYHQNRPSOHWWHUDQGHKDQGHORFKVHUYLFHLQJnU
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQKDPQJHVJUnIlUJ


$QYlQGQLQJHQYHUNVDPKHWHUVNDWLOOlPSDVI|URPUnGHQI|UVHUYLFHODJHU
WLOOYHUNQLQJPHGWLOOK|UDQGHI|UVlOMQLQJSDUWLKDQGHORFKDQGUDYHUNVDPKHWHUDY
OLNDUWDGNDUDNWlUPHGEHJUlQVDGRPJLYQLQJVSnYHUNDQ
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQYHUNVDPKHWHUJHVEHLJHIlUJ


$QYlQGQLQJHQDQQDQNYDUWHUVPDUNVNDWLOOlPSDVLGHIDOOQnJRQDY
DQYlQGQLQJDUQDLíLQWHlUWLOOlPSOLJD$QYlQGQLQJHQVNDDOOWLG
SUHFLVHUDV
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQDQQDQNYDUWHUVPDUNJHVURVDIlUJ

$QYlQGQLQJVEHVWlPPHOVHUI|UYDWWHQRPUnGH
9DWWHQRPUnGHVNDHQGDVWDQYlQGDVI|U|SSHWYDWWHQRFKYDWWHQPHGPLQGUH
DQOlJJQLQJDUGlUNDUDNWlUHQDY|SSHWYDWWHQDYVHVELEHKnOODV6nGDQD
DQOlJJQLQJDUUHJOHUDVJHQRPSUHFLVHULQJDUDYDQYlQGQLQJHQYDWWHQRPUnGH
$OOPlQWUnG
9LGIlUJOlJJQLQJE|UDQYlQGQLQJHQYDWWHQRPUnGHJHVEOnIlUJ

(JHQVNDSVEHVWlPPHOVHUI|UDOOPlQSODWV
%HVWlPPHOVHURPXWIRUPQLQJDYDOOPlQSODWVUHJOHUDUSUHFLVHUDWlQGDPnO
RFKXWIRUPQLQJVRPVNDHOOHUNDQILQQDVSnGHQDOOPlQQDSODWVHQ

%HVWlPPHOVHURPVWlQJVHOXWIDUWRFKDQQDQXWJnQJSnDOOPlQSODWVPRW
DQQDQDOOPlQSODWVUHJOHUDUYDUVWlQJVHOVNDILQQDVVDPWYDUXWIDUWRFKDQQDQ
XWJnQJInUUHVSHNWLYHLQWHInUDQRUGQDV

%HVWlPPHOVHURPVN\GGDYNXOWXUYlUGHQUHJOHUDUKXUDOOPlQQDSODWVHUPHG
EHILQWOLJDPLOM|HUVRPlUVlUVNLOWYlUGHIXOODIUnQKLVWRULVNNXOWXUKLVWRULVN
PLOM|PlVVLJHOOHUNRQVWQlUOLJV\QSXQNWVNDVN\GGDV
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%HVWlPPHOVHURPULYQLQJVI|UEXGUHJOHUDUDWWEHILQWOLJDE\JJQDGHUVRPlU
VlUVNLOWYlUGHIXOODIUnQKLVWRULVNNXOWXUKLVWRULVNPLOM|PlVVLJHOOHUNRQVWQlUOLJ
V\QSXQNWLQWHInUULYDV

%HVWlPPHOVHURPYDUVDPKHWUHJOHUDUYLONDNDUDNWlUVGUDJRFKYlUGHQKRV
E\JJQDGHUVRPYDUVDPKHWHQVSHFLHOOWVNDLQULNWDVSn

%HVWlPPHOVHURPVN\GGPRWVW|UQLQJDUUHJOHUDUVN\GGPRWGHULVNHUVRP
NDQXSSVWnSnJUXQGDYGHYHUNVDPKHWHUVRPGHWDOMSODQHQWLOOnWHULQRP
SODQRPUnGHWRFKnWJlUGHUPRWVW|UQLQJDUVRPXSSNRPPHUXWDQI|USODQRPUnGHW
(JHQVNDSVEHVWlPPHOVHUI|UNYDUWHUVPDUN
%HVWlPPHOVHURPXWQ\WWMDQGHJUDGUHJOHUDUEHE\JJHOVHQVVW|UVWDRFKHOOHU
PLQVWDRPIDWWQLQJ
(JHQVNDSVEHVWlPPHOVHURPXWQ\WWMDQGHJUDGNDQDQJHVDQWLQJHQVRPDQGHOL
SURFHQWHOOHUPHGIDVWDWDOHOOHULNRPELQDWLRQ$OODDUHDPnWWVNDLEHVWlPPHOVHQ
DQJHVLNYDGUDWPHWHU
2PEHVWlPPHOVHQLQWHUHODWHUDUWLOOHJHQVNDSVRPUnGHWVNDGHWW\GOLJWIUDPJn
YLONHWRPUnGHEHVWlPPHOVHQUHODWHUDVWLOO

%HVWlPPHOVHURPK|MGSnE\JJQDGVYHUNUHJOHUDUEHE\JJHOVHQVK|JVWDHOOHU
OlJVWDK|MG
$OOPlQWUnG
%HVWlPPHOVHURPK|MGSnE\JJQDGVYHUNE|UDQJHVVRPSOXVK|MG|YHUHWW
DQJLYHWQROOSODQ
%HVWlPPHOVHURPK|MGSnE\JJQDGVYHUNE|UNRPELQHUDVPHG
EHVWlPPHOVHURPPDUNHQVK|MG


%HVWlPPHOVHURPSULFNPDUNUHJOHUDUDWWHWWRPUnGHLQWHInUI|UVHVPHG
E\JJQDG

%HVWlPPHOVHURPWDNYLQNHOUHJOHUDUOXWQLQJLJUDGHUSnWDN


%HVWlPPHOVHURPIDVWLJKHWVVWRUOHNUHJOHUDUVW|UVWDRFKHOOHUPLQVWD
IDVWLJKHWVVWRUOHN

%HVWlPPHOVHURPSODFHULQJUHJOHUDUE\JJQDGVYHUNVRFKWRPWHUVSODFHULQJ

%HVWlPPHOVHURPXWIRUPQLQJUHJOHUDUIDVDGXWVP\FNQLQJDUPDWHULDORFK
NXO|UHUSnE\JJQDGVYHUNXWIRUPQLQJDYGHODUDYE\JJQDGVYHUNW\SHUDY
E\JJQDGVYHUNXWIRUPQLQJDYWRPWVDPWUXPVI|UGHOQLQJLOlJHQKHW


%HVWlPPHOVHURPXWI|UDQGHUHJOHUDUE\JJQDGVWHNQLNVDPWPDUNHQV
JHQRPVOlSSOLJKHW

%HVWlPPHOVHURPDQQDQlQGULQJlQWLOOE\JJQDGUHJOHUDUVnGDQDNUDYSn
E\JJQDGVYHUNVRPDYVHVLNDSRFKSODQRFKE\JJODJHQ  RFK
XQGDQWDJIUnQVnGDQDNUDY

%HVWlPPHOVHURPE\JJQDGHUVDQYlQGQLQJUHJOHUDUKXUGHQHOOHUGHI|U
RPUnGHWJlOODQGHDQYlQGQLQJHQDYJUlQVDVHOOHUI|UGHODVLQRPHQE\JJQDG
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%HVWlPPHOVHURPOlJHQKHWVI|UGHOQLQJRFKVWRUOHNSnOlJHQKHWHUUHJOHUDU
DQGHOHQOlJHQKHWHUDYROLNDVODJLERVWDGVE\JJQDGHURFKOlJHQKHWHUQDVVWRUOHN

%HVWlPPHOVHURPPDUNHQVDQRUGQDQGHRFKYHJHWDWLRQUHJOHUDU
PDUNI|UKnOODQGHQYHJHWDWLRQRFKSDUNHULQJ

%HVWlPPHOVHURPVWlQJVHOXWIDUWRFKDQQDQXWJnQJPRWDOOPlQSODWV
UHJOHUDUYDUVWlQJVHOVNDILQQDVVDPWYDUXWIDUWRFKDQQDQXWJnQJInUUHVSHNWLYH
LQWHInUDQRUGQDV

%HVWlPPHOVHURPVN\GGDYNXOWXUYlUGHQUHJOHUDUVN\GGDYEHILQWOLJD
YlUGHIXOODE\JJQDGVYHUNEHE\JJHOVHRPUnGHQRFKWRPWHU

%HVWlPPHOVHURPULYQLQJVI|UEXGUHJOHUDUDWWEHILQWOLJDE\JJQDGHUVRP
lUVlUVNLOWYlUGHIXOODIUnQKLVWRULVNNXOWXUKLVWRULVNPLOM|PlVVLJHOOHUNRQVWQlUOLJ
V\QSXQNWLQWHInUULYDV

%HVWlPPHOVHURPYDUVDPKHWUHJOHUDUYLONDNDUDNWlUVGUDJRFKYlUGHQKRV
E\JJQDGVYHUNVRPYDUVDPKHWHQVSHFLHOOWVNDLQULNWDVSn

%HVWlPPHOVHURPVN\GGPRWVW|UQLQJDUUHJOHUDUVN\GGVnWJlUGHUI|UDWW
PRWYHUNDPDUNI|URUHQLQJDURO\FNRU|YHUVYlPQLQJRFKHURVLRQI|UDWWPRWYHUND
VW|UQLQJDUIUnQRPJLYQLQJHQVDPWK|JVWDWLOOnWQDQLYnHUSnVW|UQLQJ
$OOPlQWUnG
%HVWlPPHOVHURPVN\GGPRWVW|UQLQJDUE|UNRPELQHUDVPHGDGPLQLVWUDWLYD
EHVWlPPHOVHURPYLOONRUI|UORYHOOHUYLOONRUI|UVWDUWEHVNHG

$GPLQLVWUDWLYDEHVWlPPHOVHU
%HVWlPPHOVHURPKXYXGPDQQDVNDSUHJOHUDURPDOOPlQSODWVVNDKDHQVNLOW
KXYXGPDQQDVNDS

%HVWlPPHOVHURPJHQRPI|UDQGHWLGUHJOHUDUJHQRPI|UDQGHWLGHQI|UKHOD
HOOHUGHODYGHWDOMSODQHQ

%HVWlPPHOVHURPYLOONRUI|UORYUHJOHUDUDWWORYI|UHQnWJlUGVRPLQQHElU
HQYlVHQWOLJlQGULQJDYPDUNHQVDQYlQGQLQJLQWHInUOlPQDVI|UUlQHQYLVVDQQDQ
nWJlUGI|UVWKDUJHQRPI|UWV

%HVWlPPHOVHURPYLOONRUI|UVWDUWEHVNHGUHJOHUDUDWWVWDUWEHVNHGI|UHQ
nWJlUGVRPLQQHElUHQYlVHQWOLJlQGULQJDYPDUNHQVDQYlQGQLQJLQWHInUOlPQDV
I|UUlQHQYLVVDQQDQnWJlUGI|UVWKDUJHQRPI|UWV

%HVWlPPHOVHURPXSSKlYDQGHDYVWUDQGVN\GGUHJOHUDUYDUVWUDQGVN\GGHW
XSSKlYVJHQRPGHWDOMSODQHQ

%HVWlPPHOVHURPlQGUDGORYSOLNWWLOOlPSDVI|UDWWPLQVNDHOOHU|NDE\JJ
ULYQLQJVHOOHUPDUNORYSOLNWRFKVNDDOOWLGSUHFLVHUDVPHGYDGVRPDYVHV
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%HVWlPPHOVHURPPDUNUHVHUYDWI|UDOOPlQQ\WWLJDlQGDPnOUHJOHUDUDWWHWW
RPUnGHHOOHUXWU\PPHUHVHUYHUDVI|UDWWJHXWU\PPHI|UHWWYLVVWDOOPlQQ\WWLJW
lQGDPnO
$OOPlQWUnG
0DUNUHVHUYDWE|UEDUDWLOOlPSDVRPGHWNDQNRPELQHUDVPHGGHQ
KXYXGVDNOLJDPDUNDQYlQGQLQJHQ


%HVWlPPHOVHURPPDUNUHVHUYDWI|UJHPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJDUUHJOHUDUDWW
HWWRPUnGHHOOHUXWU\PPHUHVHUYHUDVI|UDWWJHXWU\PPHI|UHQ
JHPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJ

)DVWLJKHWVLQGHOQLQJVEHVWlPPHOVHUUHJOHUDUKXUHQIDVWLJKHWHOOHU
VDPIlOOLJKHWVNDXWIRUPDV

%HVWlPPHOVHURPUlWWLJKHWHUUHJOHUDUDWWHQUlWWLJKHWVRPDYVHUVHUYLWXW
OHGQLQJVUlWWJHPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJHOOHUDQQDQUlWWLJKHWVNDVNDSDVlQGUDV
HOOHUXSSKlYDV

.DS3ODQEHVNULYQLQJ
3ODQLQIRUPDWLRQ
3ODQEHVNULYQLQJHQVNDUHGRYLVDSODQLQIRUPDWLRQHQOLJWNDSíRFK

3ODQEHVNULYQLQJHQVGLVSRVLWLRQ
3ODQEHVNULYQLQJEHVWnUDYHQKDQGOLQJPHGHYHQWXHOODELODJRU
+DQGOLQJHQVNDEHVWnDYWUHDYVQLWW'HWI|UVWDDYVQLWWHWUHGRYLVDUGHWDOMSODQHQV
V\IWHGHWDQGUDDYVQLWWHWGH|YHUYlJDQGHQVRPOHJDWWLOOJUXQGI|UEHVOXWHWRP
GHWDOMSODQHQRFKGHWWUHGMHDYVQLWWHWEHVNULYHUKXUGHWDOMSODQHQVNDI|UVWnVRFK
JHQRPI|UDV
3ODQEHVNULYQLQJHQVNDHQGDVWLQQHKnOODVnGDQLQIRUPDWLRQVRPlUQ|GYlQGLJ
I|UDWWKDQGOlJJDSODQlUHQGHWRFKVnGDQLQIRUPDWLRQVRPNUlYVI|UDWW
GHWDOMSODQHQVNDNXQQDI|UVWnVRFKJHQRPI|UDV
'HWDOMSODQHQVV\IWH DYVQLWW 
6\IWHWVNDNRUWIDWWDWXWWU\FNDYDGGHWDOMSODQHQVNDP|MOLJJ|UDRFKRP
UHOHYDQWKXUGHWDOMSODQHQVNDI|UKnOODVLJWLOOYlUGHQSnSODWVHQ
gYHUYlJDQGHQVRPOHJDWWLOOJUXQGI|UEHVOXWHWRPGHWDOMSODQHQ DYVQLWW 
3ODQEHVNULYQLQJHQVNDUHGRYLVDEHG|PQLQJHQDYOlPSOLJKHWHQDYPDUNHQV
DQYlQGQLQJXWLIUnQNDSSODQRFKE\JJODJHQ  

3ODQEHVNULYQLQJHQVNDUHGRYLVDHQVDPPDQVWlOOQLQJDYGHROLND
SODQHULQJVXQGHUODJRFKXWUHGQLQJDUVRPOHJDWWLOOJUXQGI|UGHWDOMSODQHQV
XWIRUPQLQJ
$OOPlQWUnG
'HWWDNDQXWJ|UDVDYGH|YHUYlJDQGHVRPOLJJHUWLOOJUXQGI|UH[HPSHOYLV
KDQGHOVEHJUlQVQLQJUHJOHULQJPHGDQOHGQLQJDYEXOOHUHOOHUVN\GGDY
NXOWXUYlUGHQ
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3ODQHULQJVXQGHUODJLQNOXVLYHXWUHGQLQJDUVRPKDUEHW\GHOVHI|UEHVOXWHW
RPGHWDOMSODQHQInUXWJ|UDELODJRUWLOOSODQEHVNULYQLQJHQ

$YYLNHOVHUIUnQ|YHUVLNWVSODQHQ
$YYLNHOVHUIUnQ|YHUVLNWVSODQHQVNDUHGRYLVDVXWLIUnQKXUNRPPXQHQL
|YHUVLNWVSODQHQDYVHUDWWDQYlQGDRPUnGHWVRPGHWDOMSODQHQJlOOHUI|U
$OOPlQWUnG
3ODQEHVNULYQLQJHQE|ULUHGRYLVQLQJHQDYDYYLNHOVHUIUnQ|YHUVLNWVSODQHQ
W\GOLJWDQJHDQYLVQLQJWLOOYLONHQGHODY|YHUVLNWVSODQHQVRPGHWDOMSODQHQ
DYYLNHUIUnQ

6WlOOQLQJVWDJDQGHRPEHW\GDQGHPLOM|SnYHUNDQ
(QUHGRYLVQLQJHQOLJWNDSESODQRFKE\JJODJHQ  VND
J|UDVLGHWWDDYVQLWWDYSODQEHVNULYQLQJHQ
$OOPlQWUnG
2PGHWDOMSODQHQRPIDWWDVDYXQGDQWDJIUnQNUDYSnXQGHUV|NQLQJHQOLJW
NDSPLOM|EDONHQE|UGHWWDIUDPJnDYGHWWDDYVQLWWDYSODQEHVNULYQLQJHQ

0LOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ
2PSODQEHVNULYQLQJHQVNDXSSI\OODNUDYHQSnHQ
PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJHQOLJWNDSRFKPLOM|EDONHQVND
PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJHQXWJ|UDHQELODJDWLOOSODQEHVNULYQLQJHQ
2PSODQEHVNULYQLQJHQVNDXSSI\OODNUDYHQLNDSPLOM|EDONHQVNDGHWWD
DYVQLWWDYSODQEHVNULYQLQJHQLQQHKnOODHQVnGDQUHGRYLVQLQJ

2PSODQEHVNULYQLQJHQVNDXSSI\OODNUDYHQSnHQ
PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJHQOLJWNDSRFKPLOM|EDONHQVND
PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJHQXWJ|UDHQELODJDWLOOSODQEHVNULYQLQJHQ
2PSODQEHVNULYQLQJHQVNDXSSI\OODNUDYHQLNDSPLOM|EDONHQVNDGHWWD
DYVQLWWDYSODQEHVNULYQLQJHQLQQHKnOODHQVnGDQUHGRYLVQLQJ
5HGRYLVQLQJDYSU|YQLQJI|UIDVWLJKHWVLQGHOQLQJVEHVWlPPHOVHURFKUlWWLJKHWHU
2PGHWLGHWDOMSODQHQILQQVIDVWLJKHWVLQGHOQLQJVEHVWlPPHOVHUHOOHU
UlWWLJKHWHUVNDGHVlUVNLOGDSU|YQLQJDUVRPVNDVNHHQOLJWNDSSODQRFK
E\JJODJHQ  UHGRYLVDV
5HGRYLVQLQJDYSU|YQLQJDUYLGXSSKlYDQGHDYVWUDQGVN\GG
2PGHWLGHWDOMSODQHQILQQVEHVWlPPHOVHURPXSSKlYDQGHDYVWUDQGVN\GG
VNDEHG|PQLQJHQHQOLJWNDSSODQRFKE\JJODJHQ  UHGRYLVDVL
GHWWDDYVQLWW
5HGRYLVQLQJDYEHUlNQDGHEXOOHUYlUGHQ
2PGHWVNDDQJHVEHUlNQDGHYlUGHQHQOLJWNDSDSODQRFK
E\JJODJHQ  I|URPJLYQLQJVEXOOHUVNDGHWJ|UDVLGHWWDDYVQLWWDY
SODQEHVNULYQLQJHQ
$OOPlQWUnG
2PHQUHGRYLVQLQJDYEHUlNQDGHYlUGHQI|URPJLYQLQJVEXOOHUI|USODQHUDGH
ERVWDGVE\JJQDGHUDQVHVREHK|YOLJHQOLJWNDSDSODQRFKE\JJODJHQ
 E|UGHWWDPRWLYHUDVLSODQEHVNULYQLQJHQ
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%HVNULYQLQJDYKXUGHWDOMSODQHQVNDI|UVWnVRFKJHQRPI|UDV DYVQLWW 
0RWLYHULQJDYSODQEHVWlPPHOVHU
3ODQEHVNULYQLQJHQVNDLQQHKnOODHQUHGRYLVQLQJDYPRWLYHQWLOOGHHQVNLOGD
UHJOHULQJDUQDVRPGHWDOMSODQHQLQQHKnOOHU5HGRYLVQLQJHQVNDJ|UDVXWLIUnQ
GHWDOMSODQHQVV\IWHVDPWNDSHOOHUNDSSODQRFKE\JJODJHQ  
/DJVW|GHWHQOLJWNDSSODQRFKE\JJODJHQ  WLOOUHJOHULQJDUQDVND
DQJHV
3U|YQLQJHQOLJWDQQDQODJ
2PJHQRPI|UDQGHWDYGHWDOMSODQHQNUlYHUSU|YQLQJHQOLJWDQQDQODJVND
GHWUHGRYLVDV
,OOXVWUDWLRQHU
,OOXVWUDWLRQHUVRPHQOLJWNDSDQGUDVW\FNHWSODQRFKE\JJODJHQ
 EHK|YVI|UDWWI|UVWnGHWDOMSODQHQVNDUHGRYLVDVLGHWWDDYVQLWWDY
SODQEHVNULYQLQJHQ
'HWDOMSODQHQVJHQRPI|UDQGH
2PGHWLQRPGHWDOMSODQHQILQQVDOOPlQSODWVVNDGHWIUDPJnYHPVRPVND
YDUDKXYXGPDQI|UGHQQD
2PGHWLQRPGHWDOMSODQHQILQQVEHVWlPPHOVHRPUnGHQVRPXWJ|UDOOPlQ
SODWVVNDGHWIUDPJnYLONDUlWWLJKHWHURFKVN\OGLJKHWHUVRPI|OMHUDY
KXYXGPDQQDVNDSHW'HWVRPVNDUHGRYLVDVlU
 PDUNRFKXWU\PPHVI|UYlUYVRPPnVWHVNHI|UDWWJHQRPI|UDGHWDOMSODQHQ
 PDUNRFKXWU\PPHVRPKXYXGPDQQHQlUVN\OGLJDWWO|VDLQ
 PDUNRFKXWU\PPHVRPVWDWHQlUVN\OGLJDWWO|VDLQ
 PDUNRFKXWU\PPHVRPKXYXGPDQQHQInUO|VDLQRFK
 UlWWLJKHWHUVRPNRPPXQHQInUO|VDLQ
2PKXYXGPDQQDVNDSHWlUNRPPXQDOWVNDGHWIUDPJnYLONDNRQVHNYHQVHUGHWWD
NDQInRPGHWDOMSODQHQLQWHJHQRPI|UWVXQGHUJHQRPI|UDQGHWLGHQ'HWVRPVND
UHGRYLVDVlU
 PDUNRFKXWU\PPHVRPNRPPXQHQInUO|VDLQRFK
 UlWWLJKHWHUVRPInUO|VDVLQ
2PPDUNHOOHUXWU\PPHI|UHQVNLOWE\JJDQGHlYHQVNDDQYlQGDVI|U
DOOPlQOHGQLQJDOOPlQWUDILNDQOlJJQLQJHOOHUWUDILNDQOlJJQLQJVRPlUJHPHQVDP
I|UIOHUDIDVWLJKHWHUVNDVN\OGLJKHWHQDWWI|UYlUYDUlWWWLOOPDUNHQHOOHUXWU\PPHW
UHGRYLVDV
2PGHWDYVHVJHQRPI|UDVQnJRQI|UlQGULQJLIDVWLJKHWVLQGHOQLQJHQVNDGHW
UHGRYLVDV'HWVNDlYHQUHGRYLVDVSnYLONHWVlWWI|UlQGULQJHQlUWlQNWDWW
JHQRPI|UDVRFKYHPVRPVNDVWnI|UNRVWQDGHUQD
'HWVDPPDJlOOHUGnJHPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJHOOHUUlWWLJKHWDYVHVELOGDV
lQGUDVHOOHUXSSK|UDDWWJlOOD
$OOPlQWUnG
2PGHWlUOlPSOLJWDWWHQVDPIlOOLJKHWVI|UHQLQJELOGDVI|U
JHPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJHQE|UGHWUHGRYLVDV
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'HWVNDUHGRYLVDVYHPVRPDYVHVDQVYDUDI|U
XWE\JJQDGRFKGULIWDYDOOPlQQDSODWVHURFK
XWE\JJQDGRFKGULIWDYYDWWHQRFKDYORSSVDQOlJJQLQJDU
,GHIDOOGHWlUNlQWYLGGHWDOMSODQHQVDQWDJDQGHVNDGHWUHGRYLVDVYHPVRP
DYVHVDQVYDUDI|UXWE\JJQDGRFKGULIWDYDQQDQLQIUDVWUXNWXULQRPGHWDOMSODQHQ

2PNRPPXQHQDYVHUDWWLQJnH[SORDWHULQJVDYWDOHOOHUJHQRPI|UD
PDUNDQYLVQLQJDUVNDGHWWDUHGRYLVDVbYHQDYWDOHQVKXYXGVDNOLJDLQQHKnOORFK
NRQVHNYHQVHUDYDWWGHWDOMSODQHQJHQRPI|UVPHGVW|GDYGHVVDVNDUHGRYLVDV

2PGHWDOMSODQHQLQQHKnOOHUDOOPlQSODWVVNDGHWUHGRYLVDVKXUGHQDYVHV
XWIRUPDVRFKI|UYDOWDV
$OOPlQWUnG
2PVlUVNLOGVWDQGDUGXWIRUPQLQJGULIWHOOHUXQGHUKnOODYHQWHNQLVN
DQOlJJQLQJNUlYVI|UDWWWLOOJRGRVHGHEHKRYHOOHUXSSI\OODGHNUDYVRP
VWlOOVSnDQOlJJQLQJHQE|UGHWWDUHGRYLVDV
(QWLGSODQI|UQlURFKLYLONHQRUGQLQJGHWDOMSODQHQlUDYVHGGDWW
JHQRPI|UDVE|UUHGRYLVDV


(QHNRQRPLVNEHG|PQLQJDYYDGJHQRPI|UDQGHWDYGHWDOMSODQHQNDQ
DQWDVLQQHElUDVDPWGHQNRVWQDGVI|UGHOQLQJRFKGHWEHWDOQLQJVDQVYDUVRPNDQ
XSSNRPPDI|UROLNDSDUWHUVRPEHU|UVVNDUHGRYLVDV
$OOPlQWUnG
2PEHWDOQLQJVDQVYDUNDQXSSNRPPDE|UGHQHNRQRPLVNDUHGRYLVQLQJHQ
LQQHKnOODXSSJLIWHURP
 NRVWQDGHUI|UXWE\JJQDGDYDOOPlQQDSODWVHURFKLQIUDVWUXNWXU
 NRVWQDGHUI|UXWE\JJQDGDYJHPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJDU
 NRVWQDGHUI|UGULIWRFKXQGHUKnOO
 NRVWQDGHUI|UPDUNI|UYlUY
 NRVWQDGHUI|ULQWUnQJVHUVlWWQLQJYLGPDUNXSSOnWHOVHU
 NRVWQDGHUI|UHUVlWWQLQJDUSnJUXQGDYGHWDOMSODQHQ
 NRVWQDGHUI|UODQWPlWHULI|UUlWWQLQJDU
 DYJLIWHURFKWD[RUVRPNRPPHUDWWDQYlQGDV
 LQWlNWHUIUnQPDUNI|UVlOMQLQJRFK
YlUGHI|UlQGULQJDU


'HWVNDIUDPJnRPNRPPXQHQDYVHUDWWWDXWSODQDYJLIWLVDPEDQGPHG
E\JJORY

2PGHWDOMSODQHQNDQDQWDVLQQHElUDHQVNDGDVnDWWHQIDVWLJKHWVlJDUHHOOHU
UlWWLJKHWVKDYDUHNDQKDUlWWWLOOHUVlWWQLQJHOOHULQO|VHQDYIDVWLJKHWVNDGHWWD
UHGRYLVDV'HWVNDlYHQUHGRYLVDVYDGVRPSUDNWLVNWNUlYVI|UDWWHUKnOOD
HUVlWWQLQJHQ

.DSbQGULQJDYGHWDOMSODQ
5HJOHUQDRPlQGULQJDYGHWDOMSODQLGHWWDNDSLWHOJlOOHUHQGDVWQlUlQGULQJHQ
DYVHUGHWDOMSODQHUVRPlUXWIRUPDGHHQOLJWGHQQDI|UHVNULIW

(WWEHVOXWRPlQGULQJDYGHWDOMSODQVNDUHGRYLVDVPHGHQXSSGDWHUDG
SODQNDUWDVRPUHGRYLVDUVDPWOLJDJlOODQGHEHVWlPPHOVHULQRPSODQRPUnGHWRFK
HQSODQEHVNULYQLQJVRPXSSGDWHUDWVPHGHQEHVNULYQLQJDYlQGULQJHQ
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(QEDUWGHEHWHFNQLQJDURFKEHVWlPPHOVHUVRPJlOOHUHIWHUDWWlQGULQJHQInWW
ODJDNUDIWVNDUHGRYLVDVSnSODQNDUWDQRFKLOHJHQGHQPHGSODQEHVWlPPHOVHU

9LGEHVOXWRPlQGULQJDYHQGHWDOMSODQVNDGHWI|UXWRPSODQLQIRUPDWLRQHQ
HQOLJWNDSlYHQIUDPJnI|OMDQGHlQGULQJVLQIRUPDWLRQ
lQGULQJHQVGLDULHQXPPHU
YLONHQLQVWDQVLNRPPXQHQVRPKDUIDWWDWDQWDJDQGHEHVOXWHWRPlQGULQJHQ
DYGHWDOMSODQHQ
HQKlQYLVQLQJWLOOEHVOXWVSURWRNROOHW
HQOLJWYLONHQODJVWLIWQLQJlQGULQJHQDYGHWDOMSODQHQlUJMRUG
QlUlQGULQJHQSnE|UMDGHV
QlUlQGULQJHQILFNODJDNUDIW
Q\DRFKlQGUDGHEHVWlPPHOVHURFK
Q\JHQRPI|UDQGHWLGRFKI|UYLONDEHVWlPPHOVHUGHQQ\DJHQRPI|UDQGHWLGHQ
JlOOHU

9LGEHVOXWRPlQGULQJVNDHQEHVNULYQLQJDYlQGULQJHQELIRJDV
SODQEHVNULYQLQJHQ
$YGHQQDVNDGHWIUDPJn
DQOHGQLQJHQWLOOlQGULQJHQ
YDUI|UlQGULQJLVWlOOHWI|UQ\HOOHUXSSKlYDQGH
YDGVRPlQGUDV
NRQVHNYHQVHUDYlQGULQJHQ
|YHUHQVWlPPHOVHPHGGHWDOMSODQHQVV\IWHRFK
SnYLONHWVlWWlQGULQJHQXSSI\OOHUNDSSODQRFKE\JJODJHQ  








'HQQDI|UIDWWQLQJWUlGHULNUDIWGHQMDQXDUL
)|UIDWWQLQJHQVNDWLOOlPSDVSnGHWDOMSODQHURFKSODQEHVNULYQLQJDUVRP
SnE|UMDWVHIWHUGHQGHFHPEHU

3n%RYHUNHWVYlJQDU
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KS/2019:170 - 000

Svar på remiss - Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i
Stockholmsregionen 2021-2027
Region Stockholm har skickat Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i
Stockholmsregionen 2021 – 2026 på remiss till kommunerna i Stockholms län. Svaren ska
inkomma senast den 15 maj. Inom ramen för detta har kommunerna fått möjlighet att belysa
kommunernas lokala förutsättningar för framtida regionalt tillväxtarbete samt förtydliga
regionala prioriteringar ur kommunperspektivet.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) har tagit fram ett gemensamt remissvar, se bilaga 1.
Södertörnskommunerna ser det som mycket positivt att få möjligheten att komma med
synpunkter om regionens prioriteringar avseende tillväxtarbetet.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 maj 2019 samt i Södertörnskommunernas
gemensamma yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Södertörnskommunernas gemensamma yttrande som svar på remiss
- Prioriteringar regional tillväxtarbete Stockholmsregionen.
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Svar på remiss - Prioriteringar regional tillväxtarbete
Stockholmsregionen
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Södertörnskommunernas gemensamma yttrande som svar på
remiss - Prioriteringar regional tillväxtarbete Stockholmsregionen.

Ärendet
Region Stockholm har skickat Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i
Stockholmsregionen 2021 – 2026 på remiss till kommunerna i Stockholms län. Svaren ska
inkomma senast den 15 maj. Inom ramen för detta har kommunerna fått möjlighet att
belysa kommunernas lokala förutsättningar för framtida regionalt tillväxtarbete samt
förtydliga regionala prioriteringar ur kommunperspektivet.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) har tagit fram ett gemensamt remissvar, se bilaga 1.
Södertörnskommunerna ser det som mycket positivt att få möjligheten att komma med
synpunkter om regionens prioriteringar avseende tillväxtarbetet.
</BeslutsText>

Mats Bergström
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Bilagor
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Delges
Region Stockholm

Linnea Edström
Kommunsekreterare

$YVlQGDUH



Södertörnskommunerna
Region Stockholm
registrator.trf@sll.se

<WWUDQGHDQJnHQGH´3ULRULWHULQJDULGHW
UHJLRQDODWLOOYl[WDUEHWHWL
6WRFNKROPVUHJLRQHQ±´
751
,QOHGQLQJ
Region Stockholm har fått i uppdrag av regeringen att redovisa prioriteringar i det
regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 – 2026 (TRN 2018–0166). Inom
ramen för detta har kommunerna fått möjlighet att belysa kommunernas lokala
förutsättningar för framtida regionalt tillväxtarbete samt förtydliga regionala
prioriteringar ur kommunperspektivet.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem, Södertälje och Tyresö) har tagit fram det här gemensamma remissvaret.
Södertörnskommunerna ser det som mycket positivt att vi fått möjligheten att
komma med synpunkter om regionens prioriteringar avseende tillväxtarbetet. Det
kommer även att lämnas kommunspecifika synpunkter från de kommuner som väljer
detta.
Södertörnskommunerna står också bakom det remissvar som är framtaget av
StorSthlm. Det gemensamma svaret från Södertörn har för avsikt att förstärka och
kompletterar yttrandet från StorSthlm i de områden som vi ser som särskilt
prioriterade.
6WRFNKROPVUHJLRQHQVXWPDQLQJDURFKP|MOLJKHWHU
En sammanhållen och balanserad Stockholmsregion är av yttersta vikt för hela
regionens utveckling. På Södertörn bor en halv miljon invånare och näringslivet
växer kraftigt. Genom satsningar på ny infrastruktur och kollektivtrafik skapas goda
möjligheter till resor och transporter mellan alla regionens delar. Därmed ökar
möjligheterna för en positiv utveckling i hela Stockholmsregionen genom att
transportsystemet avlastas och trafikflöden jämnas ut. Det leder i sin tur att
förutsättningarna ökar för god kompetensförsörjning till regionens företag,
näringslivet kan lättare expandera och bostadsmarknaden blir större. Utöver de
ekonomiska incitamenten leder en mer balanserad region till såväl sociala och
ekologiska hållbarhetsvinster. Det är positivt att regionen binds ihop. Många
kommuner har tecknat medfinansieringsavtal med staten om infrastruktur och
bostäder t ex. Sverigeförhandlingen. Det är av yttersta vikt att planerade bostäder och
planerad kollektivtrafik kan byggas enligt avtal. Staten måste därför samordna olika
sektorer och myndigheter för att säkerställa att ingångna avtal kan följas.
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Befolkningstillväxt och behov av bostäder
Den pågående urbaniseringen och befolkningsökningen skapar ett högt tryck på
Stockholmsregionen. Bostadsmarknaden är avgörande för en god tillväxt. Genom en
fungerande och mer dynamisk bostadsmarknad förbättras möjligheten för matchning
mellan företag och arbetstagare, vilket krävs för näringslivets utveckling. Möjligheten
att välja bostadsort underlättar för fler att få jobb.
Risk och sårbarhet
Den snabba expansionstakten i Stockholmsregionen ställer också stora krav på
beredskap för risk och sårbarhet som kan uppstå till följd av klimat- och
miljöförändringar eller osäkerheter i omvärlden. Det krävs att regionen och
kommunerna gemensamt har en beredskap för att säkerställa viktiga
samhällsfunktioner som tex. fungerande kommunikationer och varuförsörjning och
livsmedel samt tillgång till vatten, el, bränsle. Beredskap behövs för att motverka att
den regionala tillväxten begränsas.
Kraftförsörjning en förutsättning för tillväxt
Robusthet och säkerhet i kraftförsörjningen i Stockholmsregionen håller på att bli ett
av de kritiska områdena som måste fungera. En säkerställd kraftförsörjning är av stor
vikt för en fortsatt tillväxt. Södertörnskommunerna anser därför att det är en statlig
uppgift att säkerställa tillräckligt med eleffekt för bostadsbyggande,
näringslivetableringar och omställning till hållbara transporter i tillväxtområden.
Det behöver tas ett samlat grepp kring elförsörjningen som omfattar:
-

ekonomiska incitament för att utjämna behovet av eleffekt över året och
dygnet,
fördelning och tilldelning av kapacitet utifrån samhällsekonomisk nytta, i de
fall brist uppstår i delar av nätet,
effektivisering och kortare ledtider för planering och tillstånd vid utbyggnad
av nätet.

.ROOHNWLYWUDILNIUDPNRPOLJKHWRFKJRGVWUDILN
Statlig finansiering till infrastruktur behövs
Mer medel bör prioriteras till infrastrukturen i Stockholm i den nationella
transportplaneringen mot bakgrund av den befolkningstillväxt som sker och
regionens roll som landets ekonomiska motor. Avsaknaden av tillräckliga satsningar
på infrastruktur och mycket utdragna sammanlagda utbyggnadstider för det som sätts
i verket hämmar såväl Södertörns utveckling som hela Stockholmsregionens
konkurrenskraft i stort, och det i sin tur får inverkan på resten av landet. Ny
infrastruktur behövs både för att säkra regionens utveckling och för att skapa ett mer
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hållbart resande och störningarna i trafiksystemet behöver vara möjliga att hantera
för näringslivet.
En väl utbyggd kollektivtrafik
Den höga tillväxten i Stockholmsregionen och på Södertörn ställer höga krav på
tillgänglighet och framkomlighet, inte minst för kollektivtrafiken som behöver vara
effektiv och konkurrenskraftig. Utvecklingen av kollektivtrafiken behöver
understödja hela den bebyggelseutveckling som sker. Etapplösningar behövs fram till
dess att stora infrastrukturprojekt är färdigställda såsom Tvärförbindelse Södertörn,
ny passage över Södertälje kanal och Spårväg Syd. Detta är avgörande för att binda
ihop regionen, bryta segregation och utanförskap samt förbättra matchningen på
arbetsmarknaden.
Det behövs effektiva och hållbara förbindelser med tåg, stombuss och regionala
cykelstråk inom Södertörn, särskilt mellan de regionala stadskärnorna, men också till
och från viktiga start- och målpunkter i norra delen av Stockholmsregionen, t ex
Arlanda och Uppsala, för att stärka den storregionala tillgängligheten.
Internationell tillgänglighet
Arlanda flygplats är viktig för att stärka Stockholms konkurrens med städer
internationellt. Korta restider med kollektivtrafik till och från Arlanda är avgörande
för flygplatsens tillgänglighet och för ett ökat hållbart resande. Tillgängligheten till
Arlanda är också beroende av redundans i transportsystemet både på väg och på
spår.
Godstransporterna ökar med tillväxten
En växande storstadsregion innebär större godsflöden och behov av en effektiv
varudistribution. Varuleveranser till målpunkter inom Stockholms län kommer
huvudsakligen att ske med lastbil. Detta kräver satsningar på hållbara transporter och
möjligheter för godset att transporteras så effektivt som möjligt inom
Stockholm/Mälardalen. En väl utbyggd väginfrastruktur (tex. Tvärförbindelse
Södertörn) är en förutsättning för detta.
Stockholmsregionen har också en stor andel tung trafik på väg som är genomgående.
För att minska denna behövs satsningar på utbygg järnvägsinfrastruktur, bra
tillgänglighet till hamnar och godsnoder och utveckling av pråmtrafik inom
regionen. Dagens infrastruktur är mycket sårbar för störningar och främst
gäller det E4/E20 söderifrån och passagen över Södertälje kanal, där de
dominerande godsflödena med lastbil går till och från Stockholm. Det gäller också de
minst tioåriga störningarna på E4/20 där utbyggnaden av Förbifart Stockholm byggs
och Tvärförbindelse Södertörn kommer att byggas. Sträckan har stor betydelse för
svensk exportindustri och nationella godsflöden.
,QQRYDWLRQXWYHFNOLQJQlULQJVOLYRFKNRPSHWHQV
Kompetensförsörjning är en av nyckelfrågorna för den framtida utvecklingen.
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I Stockholmsregionen finns två globala företag inom tillverkningsindustrin Scania
och AstraZeneca som bidrar med en stor del av Sveriges exportintäkter. Tillsammans
står de båda företagen för över 22 000 arbetstillfällen i Södertälje. Behovet av
kompetens är stort vilket medför att bra kommunikationer samt tillgång till högre
utbildning är av stor vikt.
På Södertörn finns Flemingsberg och Södertälje som bidrar till den regionala
balansen i fråga om högre utbildning, innovation och utveckling. Det sker genom ett
aktivt samarbete mellan högskolor, näringsliv och offentlig sektor. I Flemingsberg
finns idag fem högskolor (Södertörns högskola, Karolinska institutet, KTH, Röda
Korsets högskola och Stockholms Musikpedagogiska institut). I Södertälje sker ett
nära samarbete mellan näringsliv och akademin t ex. Södertälje Science Park där
KTH, Scania, Astra Zeneca och Södertälje kommun samarbetar.
Yrkeshögskolan med sina flaskhalsutbildningar spelar en allt större roll för
kompetensförsörjningen. Det är viktigt att säkerställa både inrättandet av nya
utbildningar och tillgång till ekonomiska medel. På Södertörn drivs ett stort antal
YH-utbildningar.
6DPDUEHWHPHOODQVWDWOLJDP\QGLJKHWHURFKNRPPXQHU
Statens myndigheter och institutioner bör anpassa sin planering efter den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). RUFS 2050 har en stark
förankring hos kommunerna. Den ligger till grund för planerade utvecklingsområden
och infrastruktursatsning. Av dessa skäl är det en förutsättning att även statliga
myndigheter anpassar sig efter den regionala planeringen och dess prioriteringar.
Södertörnskommunerna önskar generellt att statliga myndigheter:
x
x
x
x
x
x
x
x

har en högre grad av samarbete och samverkan med kommunerna,
samverkar med varandra och arbetar samlat med kommuner. Det kan krävas
att någon får ett utpekat ansvar,
tillägnar sig nödvändig kunskap om Stockholmsregionens utveckling såsom
den beskrivs i RUFS 2050 samt i enlighet med vad som sägs i denna, aktivt
medverkar till att utveckla Stockholmsregionen,
alltid skickar information till kommuner direkt till respektive kommun,
har en samverkan med våra intresseorganisationer SKL och StorSthlm, och
även sprider information genom deras befintliga nätverk/strukturer
vid direkt information i högre grad nyttjar modern teknik/webbutbildningar
med mera för att sprida information och kunskap till tjänstepersoner och
förtroendevalda,
arbetar med att tydliggöra goda exempel om hur lagstiftningen kan tillämpas i
praktiken utifrån olika typer av kommuner (tex. små respektive stora),
skapar elektroniska lösningar för inlagor och liknande som kommunerna ska
leverera
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FÖR SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA
Ebba Östlin
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka
Meeri Wasberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge
Daniel Dronjak
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge
Bob Wållberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn
Harry Bouveng
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn
Lennart Kalderén
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem
Boel Godner
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje
Anita Matsson
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö
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Diarienummer
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Kommuner i Stockholms län
Att kommundirektör

Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i
Stockholmsregionen 2021 – 2027
Region Stockholm ser fram emot den fortsatta dialogen med kommunerna
gällande Region Stockholms redovisning av prioriteringar i det regionala
tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 – 2026 (TRN 2018–0166) som
ska inlämnas till regeringen.

Bakgrund och skälen
Region Stockholm har fått möjlighet att inkomma till regeringen med en
redovisning av analys och prioriteringar avseende det regionala
tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken (N2018/05320/RTS).
Som ett led i arbetet med att utveckla den regionala tillväxtpolitiken
inklusive sammanhållningspolitiken 2021–2027 behöver regeringen få en
uppdaterad och samlad redovisning av samhällsutmaningar och
prioriteringar i landets 21 regioner.
Redovisningarna ska bidra till en fördjupad kunskap om respektive regions
framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive EU:s
sammanhållningspolitik och europeiskt territoriellt samarbete
(INTERREG). Samtliga 21 regioners redovisningar utgör ett av underlagen
för regeringen inför förhandlingen med EU-kommissionen om inriktningen
av sammanhållningspolitiken för programperioden 2012–2027.

Framtagandet av underlag
En arbetsgrupp under ledning av Region Stockholm med representanter för
Länsstyrelsen i Stockholms län, Storsthlm och Stockholms stad har tagit
fram ett förslag till redovisning i dialog med berörda aktörer. Dialogen med
kommunerna har inte förts på ett för någon part tillfredsställande sätt
varför underlaget nu skickas i sin utkastform, efter tidigare genomförda
dialoger.

Region Stockholm
Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 130 00
E-post: registrator.trf@sll.se
www.sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100–0016

2 (2)
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MISSIV
2019-04-15

Redovisningen i utkastform ska lämnas till regeringen senast den 30 april
2019. Region Stockholm har fått anstånd att inkomma senare med den
slutligt behandlade redovisningen.

Att komma in med synpunkter
Region Stockholm är angelägen att i sin redovisning till regeringen belysa
kommunernas lokala förutsättningar för det framtida regionala
tillväxtarbetet. Utifrån bifogat arbetsmaterial ser Region Stockholm fram
emot kommunernas samlade förslag till ytterligare förtydligande gällande
regionala prioriteringar ur kommunsektorsperspektivet
Svaren behöver lämnas elektroniskt till registrator.trf@sll.se,
diarienummer TRN 2018–0166, senast den 15 maj 2019 så att möjlighet
finns för politisk beredning inom Region Stockholm inför avgivandet av
svar till regeringen.
För eventuella frågor kontakta förvaltningschef Hanna Wiik, telefon 08123 144 99, e-post hanna.wiik@sll.se
Bilaga
Arbetsmaterial Redovisning Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i
Stockholmsregionen 2021 – 2027
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Förord
Kommer att skrivas i samband med inlämnandet av slutrapporten den 15 augusti 2019.
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Inledning
Region Stockholms har fått ett erbjudande att inkomma med en redovisning av analys
och prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken (N2018/05320/RTS) till regeringen.
Redovisningen ska innehålla:
x en sammanfattade analys av samhällsutmaningar, möjligheter och förutsättningar
för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och i olika delar av länet
x prioriteringar och deras inriktning
x en beskrivning av hur analysen och prioriteringarna relaterar till de politiska och
särskilda målen enligt Kommissionens förslag till EU:s förordningar för sammanhållningspolitiken 2021–2027
x en redogörelse för gränsöverskridande samarbete, över såväl läns- som nationsgränser, inom prioriteringarna
x en beskrivning av länets utvecklingsbehov avseende samverkan med statliga myndigheter
x en beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social, ekonomisk och
miljömässig hållbar utveckling.
Regionala utvecklingsstrategier ska vara utgångspunkten för analysarbetet enligt anvisningar i erbjudandet. På grund av övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret
från och med januari 2019 har Region Stockholm inte ännu beslutat om en sådan strategi. Enligt gällande regional praxis, efter RUFS 2001 och RUFS 2010, har den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050 varit utgångspunkten för
analysarbetet liksom Strategisk inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i
Stockholms län 2025+1. Den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 och EU-kommissionens förslag till mål för kommande sammanhållningspolitik har varit referensramar för analysen. En dialog har förts med intressenter i
regionen för att dels aktualisera frågeställningarna och dels ta ansvar för det samordningsuppdrag Region Stockholm har och som ska utmynna i en bredare bild av regionens utmaningar än den Region Stockholm har för egen del. Dialogen har på olika sätt
förts med kommuner, akademier och näringsliv.
Arbetet med att ta fram denna redovisning har genomförts i bred dialog och samverkan
med aktörer från nationell, regional och lokal nivå. En arbetsgrupp under ledning av
Region Stockholms tillväxt- och regionplaneförvaltning med representanter för Länsstyrelsen i Stockholms län, Storsthlm och Stockholms stad har deltagit i arbetet. En hearing genomfördes den 14 februari 2019 för att inhämta synpunkter från regionala aktörer om hur de regionala prioriteringarna kopplas till EU-kommissionens förslag till
politiska mål för den kommande sammanhållningspolitiken. Sammanlagt deltog 68 representanter från regionens kommuner, näringslivet och civilt samhälle i hearingen.
Kommunerna i regionen har bjudits in att beskriva utvecklingsbehov kring samverkan
med statliga myndigheter. 19 av regionens 26 kommuner svarade på förfrågan och
inget svar har behandlats politiskt. Förfrågan var riktat till berörda kommunala förvaltningar. En del svar skickades in av respektive kommuns tillfrågade förvaltning, en del
svar skickades in av respektive kommuns centrala förvaltning.

1

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018
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Näringslivets synpunkter har inhämtats genom intervjuer med utvalda representanter
för Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Svensk handel (se bilaga
2).
För att ytterligare komplettera förankringsarbetet skickas nu förslag till redovisning av
”Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 - 2027” till
kommunerna och deltagande aktörer från näringslivet, en sista gång för att inhämta
eventuella synpunkter inför tillväxt- och regionplanenämndens fastställande av svaret.
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Stockholmsregionens möjligheter och
utmaningar
Huvudstadsregionens möjligheter
Stockholmsregionen är Sveriges huvudstadsregion, Nordens främsta storstadsregion
och en av Europas snabbast växande storstadsregioner med en mycket stark tillväxt, attraktionskraft och hög livskvalitet. Regionen står för närmare hälften av Sveriges befolkningstillväxt, mer än hälften av landets tillväxt och nästan en tredjedel av Sveriges
BNP. Regionen placeras högt i internationella rankingar av konkurrenskraft och innovation. 2018 blev Stockholmsregionen utsett som Nordens mest dynamiska region2 och
för andra gång i rad år 2017 som EU:s mest innovativa region3. Regionen är även en integrerad del av östra Mellansverige, en storregion som har en ledande roll för hela landets utveckling och internationella konkurrenskraft. År 2050 förväntas drygt 5,7 miljoner människor bo i de sju län som ingår i östra Mellansverige, och av dem kommer 3,4
miljoner bo i Stockholmsregionen, vilket är en fjärdedel av landets befolkning och 50
procent av statens skatteintäkter.
Stockholmsregionen konkurrerar främst med andra storstads- och huvudstadsregioner
i Europa och världen. Regionens internationella konkurrenskraft har därför väsentlig
bäring på hela landets ekonomi och dess specifika utmaningar kan bli hinder för hela
den nationella tillväxten. Den stora näringslivsbredden ger unika förutsättningar för
kluster av relaterade företag och erbjuder stordriftsfördelar som skapar ekonomisk tillväxt i hela landet. Konkurrenskraft bygger på en tjänste- och kunskapsintensiv ekonomi med en bred branschsammansättning vilket ger god förmåga att klara ekonomiska kriser. Start-up-scenen är dynamisk och uppmärksammas på många håll i
världen. Sysselsättningsgraden är bland de högsta jämfört med andra europeiska huvudstäder. Regionens närhet till och växelverkan med den internationella forskningsvärlden är en viktig komponent i detta. Med regionens hamnar och en internationell
flygplats gör regionen till ett viktigt handelscentrum för landet. Regionen har unika särdrag med skärgården, sammanhängande gröna kilar, rika landsbygdsmiljöer, historiska
städer och en bebyggd miljö som varierar från medeltid via industrialismens epoker till
dagens moderna boendemiljöer vilket gör regionen till ett populärt besöksmål. Tillväxten och den rumsliga expansionen har varit relativt kontinuerlig och har skapat en storstadsregion med en till stora delar urbaniserad landsbygd men också med många
funktionella samband över länets gränser. Ett stort antal högklassiga miljöer erbjuder
goda utvecklingsmöjligheter, livschanser och upplevelser. Utbildnings- och karriärmöjligheterna är goda. Kulturutbudet och rekreationsmöjligheterna är av internationella
toppklass.
Som landets tredje största landsbygdsregion, i befolkning räknat, är lantbruk och livsmedelssektorn av stor betydelse för regionens utveckling. Detta ger möjlighet till ett
ökat samspel mellan stad och landsbygd, förbättrad folkhälsa, omställningen till biobaserad ekonomi och en minskning av regionens sårbarhet vad gäller livsmedelsförsörjning. Regionen har arbetat länge med omställningen mot en grönare ekonomi och erbjuder på många sätt goda livsmiljöer för invånarna, med närhet till natur och vatten.
Vid sidan av urbaniserad landsbygd finns glesbygd och skärgård med typiska utvecklingsutmaningar.

2
3

State of the Nordic Region 2018, 2018:001, Nordiska ministerrådet
Regional Innovation Scoreboard 2017, EU-Commission, DG Grow
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Utifrån ovan beskrivna situation befinner sig regionen i en utmanande tid. En nationell
utredning avseende kostnadsutjämning har genomförts och remissbehandlas nu. Med
det förslag som finns kommer 16 av regionens kommuner att beläggas med en ytterligare omfördelning av medel och Region Stockholms kostnader kommer att öka med 80
procent, från 2 mdkr till 3,6 mdkr. Sammantaget innebär detta att regionen kommer
att hamna i ett helt nytt ekonomiskt landskap. Om svaret på frågan hur dessa medel ska
kunna omfördelas blir höjd skatt kan det innebära att det ställs krav på högre löner än
tidigare, löneökningstakten kommer att öka, vilja att bosätta sig i regionen kommer att
minska vilket i sig leder till lägre bostadsbyggnadstakt och därmed minskat behov av
arbetskraft i näringslivet i regionen. Detta riskerar att beslutas samtidigt som hela nationen är på väg in i en sämre konjunktur, vilket i sig innebär ett lägre skatteunderlag att
fördela. Sammantaget ser regionens aktörer att detta förslag innebär ett lika stort ingrepp i regionens framtida förutsättningar för tillväxt som flera av de stora strategiska
beslut som har fattats i regionen för den kommande framtiden. En ökad omfördelning
från regionen till andra delar av landet innebär också minskade möjligheter för regionen att utveckla innovativa lösningar för viktiga hållbarhetsfrågor, minskade möjligheter och vilja till risktagande för nya lösningar på miljöproblem och minskade möjligheter för regionen att attrahera internationella företag till regionen, något som skulle
stärka hela landet. Genom det förslag som är ute på remiss kommer inte bara Stockholmsregionen att bli förlorare totalt sett, det kommer att innebära att det blir sämre
även för andra delar av landet i och med att det som också av staten kallas ”motorn” i
svensk ekonomi kommer att hacka betydligt.

Regionens långsiktiga utmaningar
Utifrån regionens i dagsläget unika förutsättningar, den globala påverkan och bedömningar om utvecklingen, har sex långsiktiga utmaningar formulerats i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050:
1. Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa
2. Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa
3. Att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global konkurrens
4. Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt
5. Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen
6. Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osäker
Befolkningstillväxt och behov av bostäder
Urbaniseringen och befolkningsökningen skapar ett högt tryck på Stockholmsregionen.
Regionen står för nästan hälften av Sveriges befolkningstillväxt och växer för närvarande med omkring 35 000 invånare om året. Befolkningsökningen sker till stor del genom ett starkt födelsenetto och invandring, varav omkring en fjärdedel är återvändande utlandssvenskar. Det stora antalet nyanlända flyktingar utgör en
utvecklingspotential som i större utsträckning behöver tas tillvara. Med lyckad inkludering kan Stockholmsregionen få en utvecklingskraft som håller i sig i många år. Detta är
emellertid också en utmaning att hantera där utbildning och arbete står i fokus. Genom
att så många som möjligt har tillgång till och kan tillgodogöra sig en kvalitativ utbildning, ökar förutsättningarna för framtida jobbmöjligheter. Samtidigt innebär möjligheten för vuxna att komma i arbete en viktig förutsättning för att skaffa eget boende i
någon form. Bostadsfrågan blir därmed central också relativt möjligheterna till inkludering. Det går inte att hantera frågor var för sig, de hänger ihop och måste adresseras
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gemensamt. Regionens samlade förutsättningar att hantera dessa utmaningar är en av
anledningarna till att regionen inte kan avlövas ytterligare resurser att omfördela till
andra delar av landet. Möjligheten att upprätthålla en god kvalitet i utbildningen, kollektivtrafikförsörja en växande befolkning och skapa utrymme, samsyn och ekonomiska
förutsättningar för en snabb bostadstillväxt kräver resurser.
Det höga barnafödandet ställer stora krav på barnomsorgen och utbildningssystemet
för kommande decennier. Den demografiska utvecklingen medför dessutom en väsentligt ökad efterfrågan på sjukvård, äldreomsorg och anpassade boenden eftersom andelen invånare över 75 år kommer att öka markant i framtiden.
Bostadsbyggandet har under några år ökat i omfattning och tempo till nivåer som inte
skådats på tiotals år. Detta är en förutsättning för att regionen ska kunna möta befolkningstillväxten. Marknaden har reglerat sig själv genom att delvis styra om från större
lägenheter till mindre. Detta eftersom att kostnaden för bostäder är en förhållandevis
stor andel av enskilda hushålls ekonomi. För att underlätta för fortsatt bostadsbyggande måste reglerna för hur och var bostäder kan byggas förändras. Skatterna måste
ses över och regleringen på hyresmarknaden likaså. Samverkan med statliga länsstyrelserna måste utvecklas och olika rättsinstansers hantering av överklagande påskyndas.
Plan- och planeringsprocesser kan fortsatt ses över för att korta ledtider vid bostadsbyggande. Utan tillräckligt många bostäder, som också av ekonomisk hänsyn kan efterfrågas, kommer vare sig all den arbetskraft som behövs inom olika yrkeskategorier, där
det råder brist i regionen kunna flytta hit och fylla dessa platser eller alla unga som
fötts och vuxit upp här, stanna kvar och arbeta. Möjligheterna till inkludering kommer
avsevärt att försämras om inte bostäder finns att tillgå till rimliga kostnader eftersom
att bristen i sig driver människor till att bo inneboende, köpa svarta kontrakt på bostäder eller omöjliggör en så kallad bostadskarriär för dem som går från utanförskap till
inkludering.
En väl utbyggd kollektivtrafik och god framkomlighet
En transporteffektiv planering är en förutsättning för att kunna utveckla en region med
hög tillgänglighet, goda förutsättningar för bostadsbyggande och verksamheter, samt
ett klimatneutralt transportsystem som även bidra till att nå många andra miljömål. En
förutsättning för en transporteffektiv planering är att kapacitetsstarka och utrymmeseffektiva färdmedel prioriteras, bland annat genom att gaturummet utformas med hänsyn till kollektivtrafikens och nyttotransporternas behov. De olika transportslagen
måste på ett bättre sätt än idag fungera samordnat i ett effektivt och integrerat mobilitetssystem. För att uppnå detta krävs en satsning på bland annat trimningsåtgärder och
mindre investeringar som kopplar samman de olika transportslagen för att öka kapaciteten samt att kollektivtrafiken inom och utanför regionen samordnas. Det finns
också många möjligheter som ryms inom Smarta mobilitetslösningar för att se över
transportbehovet och utnyttja den befintliga trafikinfrastrukturen effektivare, till exempel genom digitala möten och distansarbete istället för arbetsresor respektive reserådgivning.
En funktionell och kapacitetsstark transportinfrastruktur är nödvändig för att alla invånare ska kunna nå viktiga samhällsfunktioner, arbetsplatser och bostäder och för att ge
näringslivet goda förutsättningar för att utvecklas. Omfattande investeringar för transportinfrastruktur har beslutats och många projekt genomförs eller planeras. Investeringarna ska bidra till att förbättra förutsättningarna för den regionala tillgängligheten
under den kommande 20-årsperioden. Nya investeringar i regionens, men också östra
Mellansveriges transportsystem för alla transportslag, kommer att behövas med nat-
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ionell och europeisk medfinansiering för att säkerställa att Stockholmsregionen fortsättningsvis kan vara landets tillväxtmotor. För utvecklingen av ett hållbart transportsystem är även investeringar i cykelfrämjande infrastruktur av stor vikt.
De stora kollektivtrafiköverenskommelserna, Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen, har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till och kommer att bidra till att
både bostäder och arbetsplatser kan planeras på ett mycket bättre sätt än tidigare. De
stora trafiklösningar som byggs eller kommer att byggas för att underlätta för transporter av olika slag, utan att trängsel och köer som är miljöpåverkande uppstår, måste genomföras. Planering för fortsatta åtgärder på vägar i regionen måste prioriteras av staten eftersom det på många sätt bidrar till att regionen fortsatt kan vara landets motor.
Digitalisering i regionens utveckling
Den digitala utvecklingen är snabb och svår att förutse. Digitaliseringen förändrar och
påverkar alla områden, sektorer och verksamheter i samhället. Den snabba förändringskraften är omvälvande för arbetsmarknaden och näringslivet och innebär att befintliga kompetenskrav och roller förändras och att nya roller uppstår. Automatiseringen av arbetsuppgifter som i dag utförs av människor ökar och påverkar i allt större
utsträckning även högkvalificerade yrken. Omställningsförmågan inom såväl näringsliv
och akademi, som inom transportsystemet, utbildning och offentlig service är därmed
avgörande för hur väl regionen kan klara sig i den internationella konkurrensen.
Det finns stora förutsättningar att optimera både fysiska och virtuella system och resurser med hjälp av digital teknik. Uppbyggnad av stora informationsflöden, samt utveckling av artificiell intelligens gör att många tjänster kommer att kunna utföras på nya sätt
samtidigt som nya tjänster uppkommer. Frågor om datasäkerhet, integritetsskydd och
behov av ett kontinuerligt lärande blir också allt mer viktiga för regionens aktörer att
samordna sig och samverka kring.
En väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är grunden för all digital utveckling. I Stockholmsregionen är målet att alla ska ha möjlighet till både mobilt och fast
bredband med höga överföringshastigheter. Idag har över 90 procent av befolkningen
tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/s. Samtidigt finns stora skillnader
inom regionen. På landsbygden och i skärgården saknar fortfarande 9 av 10 invånare
och en lika stor andel arbetsställen dessa möjligheter. Den pågående utbyggnaden av
fjärde generationens mobilkommunikation (4G), liksom femte generationens mobilnät
(5G) som är under utveckling. På landsbygden och i skärgården, där många områden
idag har låg mobiltäckning och det finns kapacitetsbrister i näten, medför detta en påtaglig sårbarhet.
Kompetensförsörjning
En nyckelfråga för regionens konkurrenskraft är att det finns tillräckligt med kompetens av det slag som efterfrågas av arbetsgivare. Regionens hållbara ekonomiska tillväxt
förutsätter att fler har ett arbete som motsvarar deras kvalifikationsnivå där kunskaper,
färdigheter och kompetenser från hela arbetskraften tas tillvara oavsett bakgrund och
härkomst, kön, ålder, funktionsvariationer och bostadsort. Om regionens samlade
sysselsättningsfrekvens ska öka krävs att alla grupper får ett arbetslivsdeltagande. Internationell kompetens hos bland annat nyanlända bör i detta sammanhang i större utsträckning ses som en möjlighet.
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Att säkra behovet av högutbildad arbetskraft är centralt för näringslivets konkurrenskraft och för att klara välfärdssektorns utmaningar. Andelen unga med godkänd gymnasiekompetens behöver därför öka. En effektiv kompetensförsörjning gör att alla invånare kan ta tillvara sina förmågor och att företagen kan klara en global konkurrens och
framtida strukturomvandling. Den framtida kompetensförsörjningen förutsätter kvalitet i utbildningssystemet och bättre matchning på arbetsmarknaden. Tillgången på utbildningar och utbildningsplatser bör vara i balans och arbetslivet bör vara delaktiga i
utbildningarnas utformning och genomförande. Efterfrågan på arbetskraft inom nya
yrkeskategorier ska snabbt och effektivt kunna mötas samtidigt som individers behov
av kompetensutveckling, förmåga till omställning och möjliggörandet av livslångt lärande ska stärkas.
En förstärkning av storregionalt samarbete och pendlingsmöjligheter i östra Mellansverige är ytterligare en framgångsfaktor för effektivare matchning. En infrastruktur som
stärker invånarnas inomregionala tillgänglighet till arbetsplatser kan bidra till ett lättare inträde och en inkludering på arbetsmarknaden. Stockholmsregionen konkurrerar
vidare globalt med andra ledande tillväxtregioner. Regionen behöver samverka mer
kring attraktionskraften av global talang och påtala samt motverka barriärer för regionens attraktivitet. Det är avgörande för att motverka kompetensbristen inom regionens
styrkeområden exempelvis informations- och kommunikationsteknik (IKT), Life Science, högspecialiserad industriell tillverkning men även inom kulturella och kreativa
näringar, hälso- och sjukvård och finans. Staten måste i sin planering ta hänsyn till att
regionens tillväxt också förutsätter fler utbildningsplatser på nationella utbildningar.
Innovation och utveckling och näringsliv
Att stärka samverkan mellan olika aktörer och samla befintliga tillväxtresurser till internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva utvecklingsmiljöer är viktigt. Stockholmsregionen är Sveriges främsta forskningsregion med starka universitet, ett stort
antal forskningsinstitut, bredd i näringslivet och en högutbildad arbetskraft. Flera av
regionens universitet och högskolor har spetskompetens inom olika forskningsområden och är välkända i internationella sammanhang. Karolinska institutet (KI), Kungliga
Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet (SU) finns med på flera internationella rankinglistor över världens bästa lärosäten. För att fortsatt vara internationellt ledande behöver samspelet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor stärkas,
samarbetet mellan länen öka, samt god tillgänglighet till och mellan forsknings- och innovationsmiljöerna säkerställas.
De multinationella företagens investeringar i forskning och utveckling indikerar en
stark tilltro till Sveriges och Stockholmsregionens innovationskraft. Näringslivet står
för cirka 70 procent av alla FoU-investeringar i landet och för 75 procent i Stockholmsregionen. Merparten av alla FoU-investeringar sker i våra globalt verksamma företag.
I en internationell jämförelse har Sverige historiskt sett investerat relativt mycket i
forskning och utveckling. Investeringarna minskade förvisso i samband med finanskrisen 2008 men har återhämtat sig under de senaste åren.
De flesta regioner inom EU har tagit fram forsknings- och innovationsstrategier med
ett smart specialiseringsperspektiv. EU-kommissionen har framfört önskemål om att
Stockholmsregionen ska ta fram en sådan. Då finansiering från EU i framtiden förutsätter smart specialisering kommer aktörsgemensamma strategier att tas fram i närtid.
Globaliseringen innebär både ett ökat samarbete och en ökad konkurrens med andra
regioner om forskningsresurser, forskare och innovatörer. Det ställer krav på att regionen underhåller och fortsatt utvecklar ett ekosystem för innovation, med tillgång till
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relevant kompetens, starka utvecklingsmiljöer, företagskluster, test- och demomiljöer,
samt tillgång till strategiska samarbetspartner inom offentlig sektor, akademi, näringsliv. Den internationella tillgängligheten är avgörande för universitetens och högskolornas utbyte med omvärlden, liksom tillgången på kort- och långtidsboenden för gästforskare.
Det pågår ett ständigt arbete för att utveckla Stockholmsregionen till en attraktiv plats
för företagande, etableringar, besök och utbyten. Regionen har ett brett näringsliv med
ett stort antal branscher och en växande tjänstesektor. Här finns en stark dynamik som
underlättat i samband med tidigare ekonomiska kriser. Stora delar av näringslivet har
en hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential. Det gäller speciellt inom
kunskapsintensiva områden som kunskapsintensiva tjänstenäringar, information- och
kommunikationsteknik och Life Science. Tillverkningsindustrin har näst flest anställda
efter Västra Götaland. Storföretag som Ericson, Scania och Astra Zeneca har en viktig
roll för export, avancerad produktion och samverkan med akademi, offentliga aktörer
och andra delar av näringslivet. Samtliga delar av näringslivet är beroende av utbyggd
kollektivtrafik, god framkomlighet för transporter av varor och personer samt en god
bostadsmarknad. En god hälso- och sjukvård och skolor av hög kvalitet skapar stark
konkurrenskraft för regionen och måste därför värnas och utvecklas.
Stockholmsregionen fortsätter att fånga intresset hos investerare över hela världen.
Möjligheterna att hitta kapital för små och medelstora företag, i ett internationellt perspektiv, under flera år varit mycket goda. Regionen har också blivit en nod för multinationella företags huvudkontor. Stockholmsregionen konkurrerar med andra- och i
många fall väsentligt större regioner om att locka till sig nya investeringar och etableringar. Som region i ett litet och exporterande land i Europas utkant är Stockholmsregionen beroende av att den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital upprätthålls. Det handlar även om att fortsatt vara proaktiv och uppsökande i regionens
internationella marknadsföring. Den internationella tillgängligheten och handeln med
andra marknader behöver stärkas samtidigt som olika hinder så som brist på arbetskraft, regional transportinfrastruktur och tillgängliga bostäder åtgärdas. Kommunernas
roll i det näringslivsfrämjande arbetet behöver utvecklas.
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Prioriteringar för regionalt tillväxtarbete
Flernivåstyrning
Europa 2020-strategin, målen för EU:s sammanhållningspolitik, samt prioriteringarna
i EU:s strategi för Östersjöregionen är utgångspunkter för nationella och regionala mål
samt prioriteringar under nuvarande programperiod. Många av de utmaningar som
drivs av de redovisade globala trenderna de kommande tio åren måste hanteras i städer, storstäder och storstadsregioner. Därför har EU-kommissionen föreslagit att ytterligare stärka den hållbara stadsutvecklingen i EU:s sammanhållningspolitik för programperioden 2021–2027. EU-kommissionen står i början av arbetet inför nästa
programperiod och har hittills lanserat förslag på fem särskilda politiska mål för sammanhållningspolitiken:
1. Ett smartare EU genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling
och stöd till små- och medelstora företag.
2. Ett grönare, koldioxidfritt EU där man genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybar energi och klimatåtgärder.
3. Ett mer sammanlänkat EU med strategiska transportnät och digitala nät.
4. Ett mer socialt EU som följer principerna i den europiska pelaren för sociala
rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård.
5. Ett EU som står närmare medborgarna genom att stödja lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.
Det övergripande nationella målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft
i alla delar av landet, med en stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 konkretiserar regeringens prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna i strategin är:
x Innovation och företagande,
x Attraktiva miljöer och tillgänglighet,
x Kompetensförsörjning,
x Internationellt samarbete.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 är regionplan
och tänkt att utgöra grunden för den regionala utvecklingsstrategin. Den är en sammanvägning av rumsliga och icke-rumsliga utvecklingsfrågor på regional nivå. Planen
visar på regionens långsiktiga utmaningar och uttrycker regionens samlade vilja. Den
fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom
Stockholmsregionen och med länen i östra Mellansverige.
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.
För att möjliggöra visionen har fyra långsiktiga mål formulerats med sikte mot 2050:
x En tillgänglig region med god livsmiljö
x En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
x En ledande tillväxt- och kunskapsregion
x En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
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Prioriteringar för Stockholmsregionen
Sammantaget har en mängd utmaningar, möjligheter och möjliga prioriteringar identifierats. I denna redovisning ligger tyngdpunkten på det som har bedömts vara kritiskt
för en nivåhöjande utveckling i Stockholmsregionen samt det som utgör arenan för det
regionala tillväxtarbetet. Ambitionen är att skapa en konsekvent linje mellan politiska
mål och viljeinriktningar på de olika styrnivåerna och att skapa förutsättningar för
ökad samverkan för att kunna hantera de särskilda utmaningar som Stockholmsregionen har att lösa. Nyckelbegrepp i sammanhanget är hållbar utveckling, resiliens och
uthållighet.
Nio regionala prioriteringar
Nedan beskrivs de nio regionala prioriteringar som identifierats i RUFS 2050. Prioriteringarna är tvärsektoriella och omfattar politikområden där europeiska, nationella, regionala och lokala insatser samt finansiella resurser med fördel kan samordnas. En
kraftsamling behövs för att uppnå visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion, uppnå de långsiktiga regionala målen, bidra till de nationella prioriteringarna och
de förslagna politiska målen för EU:s sammanhållningspolitik.
1. Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer
Æ Kopplar till EU-målen Ett grönare, koldioxidfritt EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
Æ Kopplar till den nationella prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Æ Kopplar till RUFS mål En tillgänglig region med god livsmiljö

2. Styra mot ett transporteffektivt samhälle
Æ Kopplar till EU-målen Ett grönare, koldioxidfritt EU; Ett mer sammanlänkat EU; Ett EU närmare medborgarna
Æ Kopplar till den nationella prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Æ Kopplar till RUFS mål En tillgänglig region med god livsmiljö

3. Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden
Æ Kopplar till EU-målen Ett smartare EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
Æ Kopplar till den nationella prioriteringen Kompetensförsörjning
Æ Kopplar till RUFS mål En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

4. Nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet
Æ Kopplar till EU-målen Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
Æ Kopplar till de nationella prioriteringarna Attraktiva miljöer och tillgänglighet; Kompetensförsörjning
Æ Kopplar till RUFS mål En jämställd, jämlik och inkluderande region

5. Stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier
och arbete
Æ Kopplar till EU-målet Ett smartare EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
Æ Kopplar till nationell prioritering Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Æ Kopplar till RUFS mål En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
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6. Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer
Æ Kopplar till EU-målet Ett smartare EU, grönare, mer sammanlänkat EU
Æ Kopplar till den nationella prioriteringen Innovation och företagande
Æ Kopplar till RUFS målet En ledande tillväxt- och kunskapsregion

7. Stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök
och ökad internationell handel
Æ Kopplar till EU-målen Ett smartare EU, grönare; Ett mer sammanlänkat EU
Æ Kopplar till nationell prioritering Innovation och företagande
Æ Kopplar till RUFS mål En ledande tillväxt- och kunskapsregion

8. Öka andelen förnybara drivmedel och el i transportsektorn
Æ Kopplar till föreslagna EU-målen Ett smartare EU; Ett grönare, koldioxidfritt EU; Ett EU närmare medborgarna
Æ Kopplar till de nationella prioriteringarna Innovation och företagande; Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Æ Kopplar till RUFS mål En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

9. Utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor
Æ Kopplar till EU-målen Ett koldioxidfritt E; Ett mer sammanlänkat EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
Æ Kopplar till de nationella prioriteringarna Innovation och företagande; Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Æ Kopplar till RUFS mål En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
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Bilaga 1 Utvecklingsbehov avseende
samverkan med myndigheter
Flertalet myndigheter har idag instruktioner om att samverka med ”berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra berörda parter” i sina verksamheter. Länsstyrelsen har därtill uppdraget att främja andra statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet.
Fem av tio tillfrågade myndigheterna svarade på förfrågan om utvecklingsbehov kring
samverkan. Dessa var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelsen, Polismyndigheten och Naturvårdsverket. Givet de stora skillnaderna i de svarande myndigheternas uppdrag och komplexiteten i dessa, är respektive myndighets utvecklingsbehov mycket verksamhetsspecifika. I regionen finns en stor vilja från myndigheterna att
fortsätta bidra till att utveckla samverkan med olika regionala aktörer i det regionala
tillväxtarbetet.
19 av regionens 26 kommuner svarade på förfrågan om utvecklingsbehov kring samverkan med statliga myndigheter. Förfrågan var riktad mot berörda kommunala förvaltningar. En del svar skickades in av respektive kommuns tillfrågade förvaltning, en del
svar skickades in av respektive kommuns centrala förvaltning.
Inom regionen finns ett omfattande samarbete mellan kommunerna och myndigheter
kring det regionala tillväxtarbetet. Ett flertal myndigheter förekommer i flera olika
verksamhetsområden. De statliga myndigheter som de svarande kommunerna nämnt i
detta sammanhang är främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och
Länsstyrelsen.
De svarande kommunerna upplever generellt att det finns ett behov av högre grad av
samarbete och samverkan med statliga myndigheter och att det finns stora utvecklingsbehov. Region Stockholm har valt att nedan specificera några av dessa behov:
x Det finns en efterfrågan att statliga myndigheter i sig måste samverka i större utsträckning och att det även där finns utvecklingsbehov, till exempel rörande målkonflikter, där myndigheter ibland ger dubbla budskap som motverkar varandra.
x Det efterfrågas en förbättrad dialog, samverkan och samarbete och detta spänner i
stort sett över varje kommunalt verksamhetsområde. Bland annat beskriver kommunerna att det behöver utvecklas tydliga, strategiska och gemensamma arbetssätt
mellan myndighet och kommun för att nå gemensamma målgrupper.
x Myndigheternas förståelse för den kommunala nivåns förutsättningar, utveckling
och behov kan förbättras genom tätare dialog. Ett utvecklingsområde kopplat till
denna utmaning är att förbättra samordningen av olika insatser utifrån lokala förutsättningar.
x Det finns ett behov av ökad tydlighet i rollfördelning samt ansvarsfördelning mellan kommuner och olika statliga aktörer. I vissa fall finns också en otydlighet om
var ansvaret för vissa frågor ligger på den nationella nivån och vart kommunerna
ska vända sig. En väg framåt kan vara en sömlös samverkansmodell med en förbättrad samsyn på gemensamma uppdrag samt mer etablerade formella samverkansstrukturer. Detta skulle innebära en ökad tillgänglighet, transparens och snabbhet.
x Ett annat generellt utvecklingsbehov rör informationsutbyte och digital kommunikation samt utveckling av e-tjänster riktade till medborgarna.
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Bilaga 2 Näringslivets syn på regionala
prioriteringar
I dialogen med näringslivets representanter framkommer att de i stort delar de regionala prioriteringarna. Det som lyfts fram av flest och som ses som mest akut är att öka
bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer. Bostadsmarknaden anses inte fungera tillfredsställande i regionen idag och det gäller både för låg- och höginkomsttagare. Bostadsmarknaden ses som en grundsten för att ha en fungerande region och är i
förlängningen en fråga om kompetensförsörjning. Den kompetens företagen behöver
måste också ha någonstans att bo. Dagens bostadssituation försvårar rekrytering och
utveckling av företagen.
Kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden är också något som prioriteras högt. Företagen lider idag av kompetensbrist på många områden och efterlyser
satsningar på livslångt lärande, arbetskraftsinvandring, matchning med mera. Företagen ser också utmaningar i en snabbt föränderlig arbetsmarknad till följd av digitalisering och ser i det perspektivet behov av yrkesutbildning och omställningsbarhet samt
livslångt lärande.
Även effektiva transporter prioriteras högt. Miljöfrågan ses som självklar och det efterlyses kollektivtrafiksatsningar och elektrifiering. Effektiva transporter krävs både för
långväga gods, inomregional logistik samt för persontransporter och arbetskraftens
rörlighet. Mer samordning och dialog kring godstransporter efterlyses särskilt.
Eftersom näringslivet i Stockholmsregionen till stora delar är globalt och kunskapsintensivt välkomnas också prioritering av starka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer. Det ses som viktigt för näringslivets långsiktiga utveckling och ställning i
den globala konkurrensen.
Perspektiv där näringslivets representanter efterlyser utveckling och fördjupning rör
främst digitalisering, trygghet och företagsperspektiv. Digitalisering ses som en fråga
som skär tvärs över prioriteringarna och som utsätter samhället för ett stort förändringstryck. Trygghetsfrågorna efterlyses främst i perspektiv av personlig trygghet:
trygghet på arbetsplatsen, trygghet i det offentliga rummet och tillit mellan människor.
Företagarperspektivet lyfts upp både i perspektiv av vilka konsekvenserna blir för företagen utifrån offentliga satsningar men också i betydelsen av satsning på småföretagande och entreprenörskap.
Avslutningsvis konstateras samfällt att många EU-satsningar har fokus på små- och
medelstora företag men att dessa sällan har resurserna för att hantera den administrativa kostnad som är förknippad med att delta i EU-program. Här efterlyses ett smidigare regelverk och minskad byråkrati kring stödprogram och satsningar.
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Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020
(T20)
Trafikförvaltning skickar ut remissen trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20) till
berörda kommuner för synpunkter. Pendeltågstrafiken visar inga förändringar för
kommunens del. Det är önskvärt att kommunen kan ta ställning till pendeltågsförändringar
samtidigt med övriga trafikslag.
Det är en förbättring att busslinje 725 mellan Söderby Park och Tumba station utökas till 7,5minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik kl. 7 – 9 och i riktningen Tumba station till
Söderby Park kl. 16–18. Förändringen förutsätter ur Salems kommuns synvinkel en ny
hållplats vid nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en riktning.
Utökningen övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan. Det är också en
förbättring att två nya avgångar för busslinje 725 från Tumba station till Rönninge ca kl 19.10
och 19.40 övervägs.
Det är en försämring att busslinje 745 dras in under högsommar och att linjen förlängs från
Mosshagen till Uttran i båda riktningarna, bussen riskerar att vara ännu mer fullsatt från
Mosshagen. Busslinje 745 hade när den etablerades som huvudsyfte att betjäna tätorten
Salem. Sedan dess har området norr om f d Uttrans sjukhus i Botkyrka byggts ut och behöver
betjänas av busstrafik, men detta måste lösas genom busstrafik mot Tumba genom dialog
med Botkyrka kommun. Salems kommun kan inte acceptera försämringar i kollektivtrafiken
för Salemsborna. Kommunen avstyrker således båda förändringarna.
Kommunen vill ha tätare avgångar för busslinje 731. Trots att Salem byggt ut
pendelparkeringen vid Rönninge centrum riskerar denna att överbelastas om inte
turtätheten från sydvästra Rönninge utökas. Dessutom vill kommunen att linjen trafikeras
kvällstid och på helger.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 56.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2019 som svar på remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20).
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Just. sign.
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KSTU § 56

KS/2019:139

Svar på remiss. Trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020
(T20)
Landstingets trafikförvaltning skickar ut remissen trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020
(T20) till berörda kommuner för synpunkter. Pendeltågstrafiken visar inga förändringar för
kommunens del. Det är önskvärt att kommunen kan ta ställning till pendeltågsförändringar
samtidigt med övriga trafikslag.
Det är en förbättring att busslinje 725 mellan Söderby Park och Tumba station utökas till 7,5minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik kl. 7 – 9 och i riktningen Tumba station till
Söderby Park kl. 16–18. Förändringen förutsätter ur Salems kommuns synvinkel en ny
hållplats vid nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en riktning.
Utökningen övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan. Det är också en
förbättring att två nya avgångar för busslinje 725 från Tumba station till Rönninge ca kl 19.10
och 19.40 övervägs.
Det är en försämring att busslinje 745 dras in under högsommar och att linjen förlängs från
Mosshagen till Uttran i båda riktningarna, bussen riskerar att vara ännu mer fullsatt från
Mosshagen. Busslinje 745 hade när den etablerades som huvudsyfte att betjäna tätorten
Salem. Sedan dess har området norr om f d Uttrans sjukhus i Botkyrka byggts ut och behöver
betjänas av busstrafik, men detta måste lösas genom busstrafik mot Tumba genom dialog
med Botkyrka kommun. Salems kommun kan inte acceptera försämringar i kollektivtrafiken
för Salemsborna. ommunen avstyrker således båda förändringarna.
Kommunen vill ha tätare avgångar för busslinje 731. Trots att Salem byggt ut
pendelparkeringen vid Rönninge centrum riskerar denna att överbelastas om inte
turtätheten från sydvästra Rönninge utökas. Dessutom vill kommunen att linjen trafikeras
kvällstid och på helger.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-08.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse
daterad 2019-04-08 som sitt svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020
(T20).
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Svar på remiss trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020
(T20)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse
daterad 2019-04-08 som sitt svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2019/2020 (T20).

Sammanfattning
Landstingets trafikförvaltning skickar ut remissen trafikförändringar i SL-trafiken
2019/2020 (T20) till berörda kommuner för synpunkter. Pendeltågstrafiken visar inga
förändringar för kommunens del. Det är önskvärt att kommunen kan ta ställning till
pendeltågsförändringar samtidigt med övriga trafikslag.
Det är en förbättring att busslinje 725 mellan Söderby Park och Tumba station utökas till
7,5-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik kl. 7 – 9 och i riktningen Tumba station till
Söderby Park kl. 16–18. Förändringen förutsätter ur Salems kommuns synvinkel en ny
hållplats vid nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en
riktning. Utökningen övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan. Det är också
en förbättring att två nya avgångar för busslinje 725 från Tumba station till Rönninge ca kl
19.10 och 19.40 övervägs.
Det är en försämring att busslinje 745 dras in under högsommar och att linjen förlängs
från Mosshagen till Uttran i båda riktningarna, bussen riskerar att vara ännu mer fullsatt
från Mosshagen. Busslinje 745 hade när den etablerades som huvudsyfte att betjäna
tätorten Salem. Sedan dess har området norr om f d Uttrans sjukhus i Botkyrka byggts ut
och behöver betjänas av busstrafik, men detta måste lösas genom busstrafik mot Tumba
genom dialog med Botkyrka kommun. Salems kommun kan inte acceptera försämringar i
kollektivtrafiken för Salemsborna. ommunen avstyrker således båda förändringarna.
Kommunen vill ha tätare avgångar för busslinje 731. Trots att Salem byggt ut
pendelparkeringen vid Rönninge centrum riskerar denna att överbelastas om inte
turtätheten från sydvästra Rönninge utökas. Dessutom vill kommunen att linjen
trafikeras kvällstid och på helger.

Ärendet
Remissen innehåller förslag på trafikförändringar avseende bland annat linjesträckningar,
turtäthet och trafikeringstid. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan
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beslut om eventuellt genomförande tas. Förändringar ska gälla från den 15 december
2019.
Den 20 maj vill landstingets trafikförvaltning ha remissvar för att göra beställningar av
trafiken för 2020 men kommunen har fått förlängd svarstid till den 1 juni. Planen är att
kommunstyrelsens tekniska utskott behandlar remissvaret den 25 april och att
kommunstyrelsen beslutar remissvaret den 27 maj.

Pendeltåg
Avseende pendeltågstrafiken presenterar remissen inga ändringar. Kompletterande
information mottagen i mitten av april visar inga förändringar av pendeltågstrafiken för
Salems del.

Buss
Linje 725 Tumba station – Nytorp
Två nya avgångar från Tumba station till Rönninge ca kl 19.10 och 19.40 övervägs.
Vidare övervägs en justering av turtätheten mellan Söderby Park och Tumba vardagar
från
15- till 7,5-minuterstrafik mellan kl 07.00 – 09.00 och i andra riktningen mellan kl 16.00
och 18.00.
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby
Trafikförvaltningen överväger att förlänga linje 745 från Mosshagen till Uttran i båda
riktningarna vilket gör det enklare för boende vid Segersjö samt Uttran att åka med
linjens
avgångar.
Vidare övervägs att linjen dras in under högsommaren pga minskad efterfrågan.
Resenärer hänvisas till linje 725 och pendeltåg mot Stockholm City samt anslutande
tunnelbana och tvärbana.

Södertörnskommunernas gemensamma synpunkter
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta ställningstagande vad gäller
kollektivtrafikens utveckling på Södertörn som del av kommunernas egna remissvar på
Region Stockholms förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken 2019/2020 (T20).
Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler företag och
fler jobb och har just nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Åren
2018–2030 förväntas 70 000 bostäder och 90 000 arbetstillfällen tillkomma på Södertörn.
Antalet anställda har växt med 19 % (2012 – 2017) vilket är mer än Stockholms län och
Sverige. Det ställer höga krav på tillgänglighet och framkomlighet, inte minst för
kollektivtrafiken som behöver vara effektiv och konkurrenskraftig jämfört med bilen.
Utvecklingen av kollektivtrafiken behöver understödja hela den bebyggelseutveckling
som sker på Södertörn. Etapplösningar behövs fram till dess att stora infrastrukturprojekt
är färdigställda såsom Tvärförbindelse Södertörn, ny passage över Södertälje kanal och
Spårväg Syd. Detta är avgörande för att binda ihop regionen, bryta segregation och
utanförskap samt förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
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Pendeltågstrafiken är ryggraden i kollektivtrafiken för större delen av Södertörn. Det är
viktigt att den fungerar, är pålitlig och att turtätheten anpassas efter efterfrågan vid de
stationer där det råder kapacitetsbrist. För stationer längre ut i pendeltågssystemet är
det extra viktigt att restider hålls nere. Vi anser också att det bör finnas en valmöjlighet
mellan spår och buss i stråk med många resenärer (s k parallelltrafik). Det skapar en
robusthet i kollektivtrafiksystemet vid störningar och ger fler människor möjlighet att
resa med kollektivtrafiken.
För stråk med många resande och där spårtrafik saknas in mot Stockholm (exempelvis
väg 73) är det extra viktigt att öka framkomligheten för och bibehålla direktbussarna,
med goda omstigningsmöjligheter i centrala Stockholm. Det behöver också finnas
tillräckligt med kapacitet i busstrafiken, då det idag finns stråk där efterfrågan överstiger
utbudet. Alternativen till attraktiv busstrafik är ett omfattande resande med bil, vilket
begränsar kapaciteten än mer på vägarna in mot Stockholm.
På Södertörn finns två kommuner (Tyresö och Nykvarn) samt många bostadsområden,
glesbygd och skärgård som saknar SL-spårbunden trafik in mot Stockholm. En attraktiv
och tillgänglig busstrafik är extra viktig för dessa kommuner, områden och platser.
Flemingsberg, Gullmarsplan och Liljeholmen är idag viktiga knutpunkter för Södertörn
och kommer bli än viktigare i framtiden. För att säkerställa Resecentrum Flemingsberg
och omhänderta den utveckling som sker i området måste samplanering ske mellan
Trafikverket och Region Stockholm. Det krävs för att skapa den knutpunkt mellan
trafikslagen som kommer att definiera utvecklingen av stadskärnan. Det är också viktigt
med fungerade flöden till/från regionala målpunkter t ex. Södra Porten i Botkyrka.
För Gullmarsplan visar analyser av resandets utveckling på Södertörn att efterfrågan på
bussresor till Gullmarsplan förväntas öka med ca 45% till år 2030. Det ställer stora krav på
utformning och lokalisering av nya Gullmarsplan. Under den långa tid då tunnelbanans
utbyggnad pågår behövs en temporär lösning som fungerar för de busslinjer som har
störst behov, dvs de busslinjer som kommer till och från Tyresö, Haninge och
Nynäshamn. Det är positivt att det finns nya busslinjer i trafikplan 2020 som avlastar
Gullmarsplan, t ex. mellan Tyresö och Älvsjö. Det är av största vikt att det i samband med
ombyggnationen av Gullmarsplan också tillskapas ytterligare busslinjer med fler
målpunkter. Södertörnskommunerna önskar att Trafikförvaltningen tar ett samlat grepp
om kommunikationen kring Gullmarsplans ombyggnad. Med tunnelbanans utbyggnad
skapas nya möjligheter att byta till blå linjen och resa direkt till City från Gullmarsplan,
vilket troligen kommer öka attraktiviteten av Gullmarsplan som bytespunkt än mer
genom att fler målpunkter kan fås.
Det är angeläget att planerade stombusslinjer enligt Stomnätsplanen startas snarast. I
avvaktan på ny infrastruktur, t ex Förbifart Stockholm eller Tvärförbindelse Södertörn,
bör delsträckor av de planerade stombusslinjerna startas tidigare. Den långsiktiga
inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Haninge, Kungens
kurva och Södertälje knyts samman med attraktiv kollektivtrafik. Södertälje är exempel
på en regional stadskärna som inte har en utredd stombusslinje. Det är idag en ineffektiv
kollektivtrafik för den som vill resa på tvären mellan viktiga målpunkter på Södertörn.
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Stombussar är särskilt viktiga, t ex. bör utredning för stråket mellan Nykvarn och
Östertälje startas. Det ställer höga krav på tillgänglighet och framkomlighet, inte minst
för
kollektivtrafiken som behöver vara effektiv och konkurrenskraftig.
Från hela Södertörn behövs effektiva förbindelser med tåg till och från viktiga start- och
målpunkter i norra delen av Stockholmsregionen, t ex Arlanda och Uppsala, för att stärka
den storregionala tillgängligheten.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Pendeltågstrafiken visar inga förändringar för Salems del eftersom vi inte fått ta del av
eventuella förändringar än. Det är önskvärt att kommunen kan ta ställning till
pendeltågsförändringar samtidigt med övriga trafikslag. Salems kommun efterlyser den
högre turtäthet på pendeltåget som utlovades i samband med Citybanans öppnande.
Det är en förbättring att busslinje 725 mellan Söderby Park och Tumba station utökas till
7,5-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik kl. 7 – 9 och i riktningen Tumba station till
Söderby Park kl. 16–18. Förändringen förutsätter ur Salems kommuns synvinkel en ny
hållplats vid nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i en
riktning. Utökningen övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan. Det är också
en förbättring att två nya avgångar för busslinje 725 från Tumba station till Rönninge ca kl
19.10 och 19.40 övervägs.
Det är en försämring att busslinje 745 dras in under högsommar och att linjen förlängs
från Mosshagen till Uttran i båda riktningarna, bussen riskerar att vara ännu mer fullsatt
från Mosshagen. Busslinje 745 hade när den etablerades som huvudsyfte att betjäna
tätorten Salem. Sedan dess har området norr om f d Uttrans sjukhus i Botkyrka byggts ut
och behöver betjänas av busstrafik, men detta måste lösas genom busstrafik mot Tumba
genom dialog med Botkyrka kommun. Salems kommun kan inte acceptera försämringar i
kollektivtrafiken för Salemsborna. ommunen avstyrker således båda förändringarna.
Kommunen vill ha tätare avgångar för busslinje 731. Trots att Salem byggt ut
pendelparkeringen vid Rönninge centrum riskerar denna att överbelastas om inte
turtätheten från sydvästra Rönninge utökas. Dessutom vill kommunen att linjen
trafikeras kvällstid och på helger.

Mats Bergström
Kommundirektör

Jan Lorichs
Planeringsstrateg

Bilagor
1. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20)
Delges
Trafikförvaltningen SLL (registrator.tf@sll.se), diarienr TN 2018-1821 samt Salems kommun i
ärendemeningen
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1(143)
Trafikavdelningen

PM
2019-02-19

Diarienummer

TN 2018-1821
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Handläggare

Malin Lindberg

Remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik
2019/2020 (T20)
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2019. Detta
arbete innefattar både utökning och reducering av trafiken samt omfördelningar.
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte
i december 2019 (T20). Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat
linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Den har tagits fram i samarbete med
trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik
samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.
Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt
genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag
att kunna genomföras.
Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av dessa förslag
utifrån kommunernas lokalkännedom, samt utifrån kunskap och erfarenhet som
funktionshindersorganisationerna besitter.
Avseende pendeltågstrafiken presenterar detta dokument trafikförvaltningens inriktning
för trafiken under T20. Då planeringshorisonten för pendeltågstrafiken är längre än för
övrig trafik uppmanas remissinstanserna utnyttja den här remissen för att inkomma med
synpunkter även för kommande tågplaner såsom T21. I mitten av april kommer
trafikförvaltningen att informera länets kommuner om den tåglägesansökan inför T20 som
trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket. Kommuner med pendeltågstrafik kommer
under våren att bli inbjudna till möten avseende pendeltågstrafiken.

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Trafikavdelningen

PM
2019-02-19

Diarienummer
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K1 (Öppen)

Trafikförvaltningen önskar ha era synpunkter senast den 20 maj 2019.
Skicka era synpunkter till registrator.tf@sll.se. Uppge aktuellt diarienummer samt namn på
remissinstans i ärendemeningen. Vid frågor, kontakta ansvarig handläggare.

Med vänliga hälsningar
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§ XX

KS/2019:162 - 007

Svar på revisionsrapport - Inköp och upphandling
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens inköps- och
upphandlingsprocess.
KPMGs sammanfattande bedömning är att berörd nämnd i huvudsak har utövat tillräcklig
intern kontroll vad gäller inköp och upphandling. Dock finns utpekade utvecklingsområden
såsom att tillse att en inköpsstrategi upprättas, tillse att det genomförs kontinuerliga
kontroller av att upphandlingar sker enligt gällande rutin och därtill dokumenteras.
Kommunen ska även tillse att det finns en samlad dokumentation av genomförda
upphandlingar och att dokumentationen är tillräcklig för att motivera kommunens beslut
under upphandlingarnas samtliga skeden.
För att stärka inköpshanteringen har kommunstyrelseförvaltningen anordnat utbildningar i
inköp och upphandling samt tagit fram en policy och mallar för direktupphandlingar. Under
våren 2019 kommer utbildningsinsatserna att fortsätta gällande rutinen för
direktupphandling.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 29 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2019 som svar på
revisionsrapport - Granskning av inköp och upphandling.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller
Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Granskning av inköp och
upphandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2019 som svar på
revisionsrapport - Granskning av inköp och upphandling.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens inköps- och
upphandlingsprocess.
KPMGs sammanfattande bedömning är att berörd nämnd i huvudsak har utövat tillräcklig
intern kontroll vad gäller inköp och upphandling. Dock finns utpekade
utvecklingsområden såsom att tillse att en inköpsstrategi upprättas, tillse att det
genomförs kontinuerliga kontroller av att upphandlingar sker enligt gällande rutin och
därtill dokumenteras. Kommunen ska även tillse att det finns en samlad dokumentation
av genomförda upphandlingar och att dokumentationen är tillräcklig för att motivera
kommunens beslut under upphandlingarnas samtliga skeden.
För att stärka inköpshanteringen har kommunstyrelseförvaltningen anordnat
utbildningar i inköp och upphandling samt tagit fram en policy och mallar för
direktupphandlingar. Under våren 2019 kommer utbildningsinsatserna att fortsätta
gällande rutinen för direktupphandling.

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens inköps- och
upphandlingsprocess. Syftet med granskningen har varit att granska om berörd nämnd
utövat tillräcklig intern kontroll vad det gäller inköp och upphandling. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2018.
Kommunens inköp och upphandlingar regleras dels via de krav som ställs i Lagen om
Offentlig upphandling (LOU) samt genom de krav och riktlinjer som ingår i kommunens
upphandlingspolicy. Ett komplement till policyn har tagits fram i form av en rutin för
direktupphandlingar som ska implementeras i verksamheterna under 2019.
Upphandlingspolicyn innehåller riktlinjer som kommunen ska beakta vid upphandling och
inköp och finns att tillgå på kommunens intranät. Interna fortbildningar har anordnats i
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syfte att öka kompetensen om upphandling och inköp.
I policyn fastställs kommunstyrelsen som det ansvarsbärande organet för att kommunens
inköp och upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt och formellt
korrekt sätt. Kansliet biträder kommunstyrelsen i detta arbete. Facknämnderna ansvarar
för att all upphandling sker på motsvarande sätt inom ramen för respektive
verksamhetsområde.
Varje förvaltning ska även utnämna en eller flera inköpssamordnare med uppdraget att
vara en kontakt mellan kommunstyrelsens stab och förvaltningen. I enlighet med policyn
ska förvaltningschefer och inköpssamordnare informeras löpande om nyheter inom
upphandlingsområdet. Inköpssamordnarna ska även löpande erhålla information om nya
ramavtal samt övriga förhållanden som kan vara av vikt. Beloppsgränser för inköp
regleras av nämndens delegationsordningen. Telge Inköp AB biträder Salems kommun i
inköpsverksamheten. Enligt policyn ska samverkan med andra kommuner och
kommunala bolag eftersträvas i upphandlingsverksamheten.
Revisorerna bedömer vid granskningen att det finns viss möjlighet till utveckling kring det
strategiska arbetet med inköp. De bedömer dels att en inköpsstrategi bör upprättas, som
ska utgå från verksamhetsmålen och vara en vägvisare i arbetet.
Ytterligare ett utvecklingsområde som belyses är att kommunen i allt högre grad bör
samordna fler upphandlingar för att minska administrationen, vilket är i linje med
kommunens upphandlingspolicy.
Revisorerna rekommenderar även kommunstyrelsen att tillse att det finns en samlad
dokumentation av genomförda upphandlingar och att dokumentationen är tillräcklig för
att motivera kommunens beslut under upphandlingarnas samtliga skeden.
Vid granskningen bedöms uppföljningen av avtalstroheten inte vara heltäckande, utifrån
att alla avtal inte finns inrapporterade i avtalsdatabasen och därmed inte ger en
rättvisande bild av kommunens avtalstrohet.

Kommunstyrelseförvaltningens slutsatser och bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen är medveten om att enstaka avtal saknas i
avtalsdatabasen, vilket ofta beror på att förvaltningarna ej har skickat in sina avtal till
Telge Inköp AB. Detta har dock förbättrats under 2018 och 2019, vilket också visas i att
avtalstroheten har ökat från 72 procent år 2017 till 83 procent år första kvartalet 2019,
vilket enligt Telge Inköp är klart över förväntan.
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2018 erbjudit utbildning i inköp och
upphandling till chefer och övrig personal som är involverad i inköps- och
upphandlingsprocessen. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en rutin för
direktupphandlingar som innehåller tydliga instruktioner och mallar och under våren
2019 kommer utbildningsinsatser att genomföras för personalen gällande detta. Med nya
dokument och utbildningsinsatser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att
inköpshanteringen kommer att stärkas.
I den information som finns på kommunens intranät gällande inköp, finns den nya
rutinen för direktupphandlingar upplagd. För att säkerställa att upphandlingarna
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dokumenteras på ett tillfredsställande och ordnat sätt har även mallar för
direktupphandling upprättats. I rutinbeskrivningen finns länkar till mallarna för de
arbetsmoment som behövs för att utföra en direktupphandling på korrekt sätt. Därmed
har även en mall upprättats för dokumentation av direktupphandling, med tydliga
rubriker på vad som ska dokumenteras, såsom antal tillfrågade leverantörer, antal
inkomna offerter och motivering av vald leverantör.
I kommande översyn av kommunens rutiner för att internkontrollplan kommer
kommunstyrelseförvaltningen att se över hur kommunen kan komplettera denna med
kontroller för hur vi följer och dokumenterar upphandlingar och inköp.
Revisorerna gör en bedömning att kommunen bör stärka det strategiska arbetet med
inköp kopplat till kommunens verksamhetsmål. Kommunen har utifrån dess storlek
begränsade resurser att avsätta enbart för inköpsområdet, för att få draghjälp i det
inköpsstrategiska arbetet har kommunen valt att samarbete med Telge Inköp AB. Utifrån
revisorernas bedömning i granskningen, ska kommunen inleda dialog med Telge Inköp
beträffande hur den strategiska inriktningen för inköp kan stärkas.
Med dessa kompletterande rutiner bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det finns
goda förutsättningar för en korrekt hantering och dokumentation av inköp och
upphandling.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Bilagor
Bilaga 1 Revisionsrapporten - Granskning av inköp och upphandling.

Delges
Kommunfullmäktige
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KS/2018:184 - 007

Svar på revisionsrapport - Bygg- och miljönämndens tillsyn av
avloppslösningar och avfallƐhantering
På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat bygg- och
miljönämndens tillsyn av avloppslösningar och avfallshantering. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2018.
Revisorerna finner en diskrepans mellan behovsutredning rörande miljötillsynen och
kommunens tillsynsplan motsvarande ca en tjänst. Detta medför att prioriteringar måste
göras av arbetsuppgifter och enskilda ärenden kan dra ut på tiden.
Bygg- och miljöenheten upplever att de har personalbrist på miljösidan vilket får till följd att
många handlingsstyrda ärenden är pågående men drar ut på tiden till avslut. Revisorerna har
inte kunnat verifiera att ärenden kring enskilda avloppslösningar eller dumpning av avfall har
hanterats felaktigt av nämnden.
Mot bakgrund av granskning rekommenderar revisorerna nämnden att:
-överväga utifrån behovsutredningen huruvida bygg- och miljöenheten har tillräckliga
resurser för att fullgöra sitt uppdrag på ett skyndsamt och rättssäkert sätt
- Fortsätta gå igenom rutiner och processbeskrivningar för att stämma med förändrad
lagstiftning inom området
- För nämndbeslut som rör miljöbalken och Länsstyrelsens strandskydd inte kan ske på
delegation. En stark rekommendation är att enskild tjänsteman måste påvisa för den
beslutande nämnden, alternativt ordförande, att beslutet har fått ändrade förutsättningar att
det kan ske på delegation.
Bygg- och miljönämnden bedömer att i enlighet med behovsutredningen att bygg- och
miljöenheten är i behov av ytterligare resurser för att rättssäkert och skyndsamt kunna
handlägga ärenden inom miljöbalkens område. Bygg- och miljönämnden delar förslaget att
fortsätta granska rutiner och processbeskrivningar och ska fortsätta göra detta i samband
med årsbokslutet. Bygg- och miljönämnden anser till skillnaden från förslaget att dispens från
strandskydd ska kunna ske på delegation i enlighet med delegationsordningen (punkt 3.3.1).
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 28 augusti 2018 § 42.

Förslag till beslut
1. <ommunstyrelsen har tagit del av bygg- och miljönämndens beslut den 28
augusti 2018 § 42.
2. <ommunstyrelsen uttalar följande:
“Bygg- och miljönämnden har, som enda nämnd i vår kommun, möjlighet att genom
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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en kalkylmodell påvisa att ytterligare resurser behövs till tillsynsverksamheten. Andra
nämnder skulle säkert också uppskatta en sådan möjlighet att ställa krav för sin
verksamhet. Kravet på kommunalt självstyre med en demokratisk beslutsprocess
bjuder dock att en kommun kan göra övergripande bedömningar av om sådana
utökningar är rimliga, med hänsyn taget till kommunens ekonomi och en samlad
behovsbedömning. Kommunstyrelsen anser därför att bygg- och miljönämndens krav
på fler resurser för närvarande måste stå tillbaka med hänsyn taget till kommunens
övergripande ekonomi.”

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX

KS/2018:208 - 101

Svar på motion- Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer,
väckt av Anders Klerkefors (R)
Anders Klerkefors (R) har lämnat en motion "Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer"
där det föreslås att Salems kommun ska ändra reglerna så att även organisationer och
föreningar för pensionärer kan hyra verksamhets- och möteslokaler fritt.
Kultur- och fritidsnämnden har att föreslå vilka grupper av föreningar som som skall ha
subventionerade lokaler. Detta fastställs av kommunfullmäktige. Idag för föreningslivet barnoch ungdomsverksamhet 5-20 år disponera kommunala lokaler utan avgift. Föreningar som
har vuxenverksamhet och pensionärsverksamhet disponerar kommunens lokaler enligt en
subventionerad avgift som varierar efter lokalen. Det kostar till exempel 85 kr/tim att
disponera en mindre idrottshall. Övriga privatpersoner, företag, eller föreningar från andra
kommuner disponerar lokaler enligt ej subventionerad taxa.
En förändring av pensionärsorganisationernas uthyrningstaxa till nolltaxa kommer minska
intäkter för främst kommunstyrelseförvaltningens serviceavdelning vilka erhåller intäkter för
uthyrning av Murgrönan och Lilla Murgrönan, men även för Salems Hembygdsförening som
hyr ut och tar intäkter för Villa Skönvik, enligt avtal med kommunen.
Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 § 18.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-16
Dnr KS/2018:208
1 av 1
Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Svar på motion- Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer,
väckt av Anders Klerkefors (R)
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet
Anders Klerkefors (R) har väckt motion "Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer" där
han föreslår att Salems kommun ska ändra reglerna så att även organisationer och
föreningar för pensionärer kan hyra verksamhets- och möteslokaler fritt.
Kultur- och fritidsnämnden har att föreslå vilka grupper av föreningar som som skall ha
subventionerade lokaler. Detta fastställs av kommunfullmäktige. Idag får föreningslivets
barn- och ungdomsverksamhet 5-20 år disponera kommunala lokaler utan avgift.
Föreningar som har vuxenverksamhet och pensionärsverksamhet disponerar kommunens
lokaler enligt en subventionerad avgift som varierar efter lokalen. Det kostar till exempel 85
kr/tim att disponera en mindre idrottshall. Övriga privatpersoner, företag, eller föreningar
från andra kommuner disponerar lokaler enligt ej subventionerad taxa.
En förändring av pensionärsorganisationernas uthyrningstaxa till nolltaxa kommer minska
intäkter för främst kommunstyrelseförvaltningens serviceavdelning vilka erhåller intäkter
för uthyrning av Murgrönan och Lilla Murgrönan, men även för Salems Hembygdsförening
som hyr ut och tar intäkter för Villa Skönvik, enligt avtal med kommunen.
Kommunens inriktning är att inte ytterligare subventionera pensionärsorganisationers
avgifter ytterligare. I det nuvarande ekonomiska läget för kommunen är det inte aktuellt
med ytterligare rabatter.
Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 § 18.
</BeslutsText>
Mats Bergström
Kommundirektör

Linnea Edström
Kommunsekreterare

Bilagor
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (R)
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
Fritidskonsulent
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion om “Hyra av lokaler för
pensionärsorganisationer”
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser motionen “Hyra av lokaler för
pensionärsorganisationer” såsom besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anders Klerkefors (R) har lämnat en motion “Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer” där det föreslås att Salems kommun ska ändra reglerna så att även
organisationer och föreningar för pensionärer kan hyra verksamhets- och möteslokaler
fritt.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att föreslå vilka grupper av föreningar som som skall ha
subventionerade lokaler. Detta fastställs av kommunfullmäktige. Idag för föreningslivet
barn- och ungdomsverksamhet 5-20 år disponera kommunala lokaler fritt enligt s k
nolltaxa. Föreningar som har vuxenverksamhet och pensionärsverksamhet disponerar
kommunens lokaler enligt en subventionerad avgift som varierar efter lokalen. Det kostar
ex 85 kr/tim att disponera en mindre idrottshall. Övriga ex privatpersoner, företag,
föreningar från andra kommuner mm disponerar lokaler enligt ej subventionerad taxa.
Pensionärsföreningarna disponerar idag främst lilla Murgrönan, Villa Skönvik och
Murgrönan. Man disponerar även lokaler i Säbyhemmet, dagcentralen Eternellen, vilken
regleras via Socialnämnden och Seniornet utbildningslokal i Säbyskolan vilken regleras via
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ställningstagande
Vilka föreningar eller grupper av medborgare som ska erhålla nolltaxa, subventionerad
taxa eller ej subventionerad taxa fastställs av kommunfullmäktige och speglar vilka
verksamheter som skall ha särskilt samhälleligt stöd. I dag är de prioriterade grupperna
och föreningarna barn och ungdomar upp till 20 år samt funktionsnedsatta. Övriga
föreningar som har erhållit föreningsregistrering hos kultur- och fritidsnämnden får
subventionerad taxa.

Finansiering
En förändring av pensionärsorganisationernas uthyrningstaxa till nolltaxa kommer minska
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intäkter för främst Kommunstyrelsekontoret, serviceavdelning vilka erhåller intäkter för
uthyrning av Murgrönan och Lilla Murgrönan, men även för Salems Hembygdsförening
som hyr ut och tar intäkter för Villa Skönvik, enligt avtal med kommunen.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmetz
Fritidskonsulent

Bilagor
Anders Klerkefors, motion “Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer”
Salems Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen “Avgift lokaler”, 2018

Delges
Kommunstyrelsen

Motion, Kommunfullmäktige
Datum: 2018-05-17

Rönningepartiet, Anders Klerkefors

Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer
Salems kommun upplåter sina lokaler hyresfritt till organisationer och föreningar som har
verksamhet för barn och unga. Organisationer och föreningar i övrigt betalar hyra. En del
organisationer och föreningar för pensionärer anser att hyreskostnaderna tynger dem.
Vi anser därför att Salems kommun ska ändra sina regler så att även organisationer och
föreningar för pensionärer får hyra verksamhets och möteslokaler hyresfritt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas
att Salems kommun ska ändra sina regler så att även organisationer och föreningar för
pensionärer får hyra verksamhets och möteslokaler hyresfritt.

___________________________
Anders Klerkefors
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Kommunstyrelsen

2019-05-27
1 av 1



§ XX
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Svar på motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson
(KD)
Håkan Paulsson (KD) motionerade under mars 2018 om porrfilter i skolorna och konstaterade
då att det inte finns något filter i Salems skolor. Frågan har diskuterats tillsammans med ITenheten och en lösning med ett filter med "svartlistade sidor" i brandväggen håller för
närvarande på att tas fram. Alla läromedlen och dess infrastruktur ska dock användas endast
till lärande. Därför tillstyrker barn- och utbildningsnämnden att porrfilter sätts in enligt ITenhetens plan och kommer samtidigt att arbeta tillsammans med verksamheterna för att i
övrigt prata sexualitet, synen på varandra och pornografi inom ramen för skolornas
undervisning.
Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämnden den 19 mars 2019 § 19.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KF § 22
Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C)
och Gunny Jörlén (C)
Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

2019-05-27
1 av 1



§ XX

KS/2018:167 - 000

Svar på motion - Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt
av Anders Klerkefors (R)
Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion att kommunen ska utreda tekniska lösningar för
eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på Berga bollplan samt utreda
ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att installera ett planvärmesystem, både
gällande investering och drift.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 10 mars 2008 att förslaget om
värmeanläggning på Berga bollplan skulle strykas för att istället satsa på belysning,
vinterutrustning och plog.
År 2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning. Under
senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är skadligt för
miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019 § 39 samt på
kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 § 17.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-03-28
1 av 1
Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 39

KS/2018:167

Svar på motion. Uppvärmning av konstgräs Berga bollplan,
väckt av Klerkefors (R)
Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion väckt 2018-04-14 att kommunen ska utreda
tekniska lösningar för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på Berga
bollplan samt utreda ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att installera ett
planvärmesystem, både gällande investering och drift.
År 2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning. Under
senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är skadligt för
miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar.
Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06.

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

______________________
Sändlista
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-06
Dnr KS/2018:167
1 av 2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatu- och trafikingenjör
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om uppvärmning konstgräsplanen på Berga
bollplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Bakgrund
Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion väckt 2018-04-14 att kommunen ska utreda
tekniska lösningar för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på
Berga bollplan samt utreda ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att
installera ett planvärmesystem, både gällande investering och drift.
År 2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning.
Under senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är
skadligt för miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar.

Ärendet
Anders Klerkefors, (R), yrkar i en motion att det är tid för att planera för nästa byte av
gräset och att det i samband med det bör överväga möjligheterna till uppvärmning av
planen. Enligt den beräknade längden för konstgräset hållbarhet torde nästa omläggning
i så fall genomföras ca 2025. Konstgräsplaner med uppvärmning gör att fotbollssäsongen
förlängs. Detta innebär att bollspel kan genomföras året om vilket ger fotbollsklubbar
stor möjlighet till ökade tränings- och matchtillfällen.
Planvärmesystemet i konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system, uppvärmt
av värmeväxlare som värms upp via ett fjärrvärmesystem. Planen måste grävas upp och
anslutas till fjärrvärmenätet. Ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och
drift och det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för
att hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå.
År 2007 gjorde FVB i uppdrag av kommunen en kostnadskalkyl på driften för
värmecentral för fotbollsplan och kom fram till att energiförbrukningen för fjärrvärme för
ett normalår kan vara ca 1000-1500 MWh vilket skulle uppgå till en kostnad på ca. 550
tkr/år.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-06
Dnr KS/2018:167
2 av 2
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillfrågat kommuner i länet som har uppvärmda
konstgräsplaner om kostnader. De svar som inkommit är lite varierande. Ex redovisar
Tyresö en årlig driftkostnad på 711 tkr med fjärrvärmematning. Täby redovisar kostnad
för år ett 450 tkr men med bergvärme och lagring av solenergi, vilket är en högre initial
kostnad. Kostnaderna förändras efter vilket vinterväder som förekommer.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2008-03-10 att förslaget om
värmeanläggning på Berga bollplan skulle strykas för att istället satsa på belysning,
vinterutrustning och plog.
Gatuenhetens och kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Gatuenheten bedömer att ingen vidare utredning om installation och drift av ett
planvärmesystem för Berga bollplan ska göras i dagsläget.

Finansiering
Medel för drift av uppvärmd bollplan på Berga finns ej i budget och även
investeringsmedel saknas.

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Per-Johan Hurtig
Gatuchef

Bilagor
1. Motion om Uppvärmning konstgräs på Berga bollplan, Rönningepartiet, väckt 2018-04-14
2. Minnesanteckningar KSTU 2018-03-10
3. Kostnadskalkyl 2007

Delges
Gatu- och trafikingenjör
Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-26
Dnr. KFN/2019:26
1 av 2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatu- och trafikingenjör
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion om uppvärmning konstgräsplanen på Berga
bollplan
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.

Bakgrund
Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion att kommunen ska utreda tekniska lösningar
för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på Berga bollplan samt
utreda ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att installera ett
planvärmesystem, både gällande investering och drift.
2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning.
Under senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är
skadligt för miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar. Det finns miljövänliga
konstgräs som bör undersökas inför nästa byte av konstgräset på Berga bollplan.

Ärendet
Anders Klerkefors, (R), yrkar i en motionen att det är tid för att planera för nästa byte av
gräset och att det i samband med det bör överväga möjligheterna till uppvärmning av
planen. Enligt den beräknade längden för konstgräset hållbarhet torde nästa omläggning
i så fall genomföras ca 2025. Konstgräsplaner med uppvärmning gör att fotbollssäsongen
förlängs. Detta innebär att bollspel kan genomföras året om vilket ger fotbollsklubbar
stor möjlighet till ökade tränings- och matchtillfällen.
Planvärmesystemet i konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system, uppvärmt
av värmeväxlare som värms upp via ett fjärrvärmesystem. Planen måste grävas upp och
anslutas till fjärrvärmenätet. Ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och
drift och det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för
att hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå.
2007 gjorde FVB i uppdrag av kommunen en kostnadskalkyl på driften för värmecentral
för fotbollsplan och kom fram till att energiförbrukningen för fjärrvärme för ett normalår
kan vara ca 1000-1500 MWh vilket skulle uppgå till en kostnad på ca. 550 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillfrågat kommuner i länet som har uppvärmda

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-26
Dnr. KFN/2019:26
2 av 2
konstgräsplaner om kostnader. De svar som inkommit är lite varierande. Ex redovisar
Tyresö en årlig driftkostnad på 711 tkr med fjärrvärmematning. Täby redovisar kostnad
för år ett 450 tkr men med bergvärme och lagring av solenergi, vilket är en högre initial
kostnad. Kostnaderna förändras efter vilket vinterväder som förekommer.
I KSTU 2008-03-10 beslutades att förslaget om värmeanläggning på Berga bollplan skulle
strykas för att istället satsa på belysning, vinterutrustning och plog.
Gatuenhetens och kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Gatuenheten bedömer att ingen vidare utredning om installation och drift av ett
planvärmesystem för Berga bollplan ska göras i dagsläget. Gatuenheten och Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.

Finansiering
Medel för drift av uppvärmd bollplan på Berga finns ej i budget och även
investeringsmedel saknas.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Anders Klerkefors (R) Motion om Uppvärmning konstgräs på Berga bollplan
2. Minnesantecknigar KSTU 2018-03-10
3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: Kostnadskalkyl 2007
Delges
Gatu- och trafikingenjör
Arkiv

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-05-17
1 av 1
Kommunfullmäktige

KF § 22
Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C)
och Gunny Jörlén (C)
Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-05-27
1 av 1
Kommunstyrelsen



§ XX

KS/2018:162 - 000

Svar på motion - Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders
Klerkefors (R)
Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från tågtrafik.
Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att
det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser
Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda
områden som en bullervall mot järnvägen.
Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-05-15
1 av 1
Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 68

KS/2018:162

Svar på motion, Ljudnivåer från tågtrafik, fr Anders Klerkefors
(R)
2018-04-14 väckte Rönningepartiet en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. Motionen
beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att det
upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser
Rönningepartiet att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda områden
som en bullervall mot järnvägen.
Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.
Ärendet finnns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23.

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

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-23
Dnr KS/2018:162
1 av 2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatu- och trafikingenjör
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om ljudnivåer från tågtrafik
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet
2018-04-14 väckte Rönningepartiet en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. Motionen
beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att det
upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser
Rönningepartiet att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda
områden som en bullervall mot järnvägen.
Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.
</BeslutsTex
Bygg- och miljöenhetens yttrande
I bygg- och miljönämnden 2019-02-12 yttrade sig bygg- och miljöenheten angående denna
motion (se bilaga 2). Bygg- och miljöenheten anser i detta yttrande att de rådande
omständigheterna och rutinerna fungerar samt att buller från tågtrafiken inte är en generell
olägenhet då det endast inkommit ett sådant klagomål under 2018. Enheten anser därför
att kommunen inte behöver ta initiativ till nya bullermätningar utmed tågsträckan och inte
heller ta kontakt med Trafikverket för att öppna en dialog om åtgärder för att minska
bullret från järnvägen. Bygg- och miljönämnden beslutar även att anta detta yttrande som
sitt eget.
Gatuenhetens bedömning
Gatuenheten ställer sig bakom bygg- och miljönämndens beslut.

Finansiering
Finansiering inte aktuellt.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatuchef

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-23
Dnr KS/2018:162
2 av 2
Bilagor
1.
otion om ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RP)
2.
oM 12 2019/15 Remissyttrande om ljudnivåer från tågtrafik
Delges

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen
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1 av 1



§0

KS/2019:183 - 101

Redovisning av obesvarade motioner 2019
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.
Totalt är 30 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 juni kommer 24 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. Av
dessa 24 planeras fyra att behandlas på sammanträdet. En motion är återremitterad och har
passerat beredningstiden på ett år.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 3 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-03
Dnr KS/2019:183
1 av 1
Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner
<BeslutsText>

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

Ärendet
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt.
Totalt är 30 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 juni kommer 24 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år.
Av dessa 24 planeras fyra att besvaras på sammanträdet. En motion är återremitterad och
har passerat beredningstiden på ett år.
</BeslutsText>

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner

Linnea Edström
Kommunsekreterare

PM
2019-05-03
Dnr KS/2019:183
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner 2019
<BeslutsText>
Diarienummer

Motion

Motionen
väcktes

Notering

KS/2017:209

Motion - Upprättande av en klimatplan
i Salems kommun. Väckt av Anne
Henningsson (MP)

Återremitterad på KF
2017-07-05 2018-05-17

KS/2017:329

Motion - Uppföljning av bifallna
motioner, väckt av Mats Nittve (MP)

2017-12-14 Under beredning

KS/2018:78

Motion - Flytt av kommunens
grusdeponi. Väckt av Mia Franzén (L)

2018-02-22 Under beredning

KS/2018:77

Motion - Trygghetsspår i Salems
kommun väckt av Mia Franzén (L)

2018-02-22 Under beredning

KS/2018:76

Motion - Historisk jämställdhet i Salems
kommun, väckt av Mia Franzén (L)

2018-02-22 Under beredning

KS/2018:75

Motion - HBTQ-certifiering för ökad
respekt och tolerans för olikheter.
Väckt av Mia Franzén (L)

2018-02-22 Under beredning

KS/2018:167

Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga
bollplan, väckt av Anders Klerkefors
(RÖP)

Planeras besvaras KF
2018-04-16 2019-06-13

KS/2018:163

Motion - Stipendier för
demokratiprojekt, väckt av Anders
Klerkefors (R)

2018-04-16 Under beredning

KS/2018:162

Motion - Ljudnivåer från tågtrafik,
väckt av Anders Klerkefors (R)

Planeras KF 2019-062018-04-16 13

PM
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Dnr KS/2019:183
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KS/2018:160

Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet,
väckt av Anders Klerkefors (R)

2018-04-16 Under beredning

KS/2018:159

Motion - Cykelmål för Salems kommun,
väckt av Anders Klerkefors (R)

2018-04-16 Under beredning

KS/2018:174

Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av
Håkan Paulsson (KD)

Planeras KF 2019-062018-05-17 13

KS/2018:202

Motion- Om konstnärlig utsmyckning
vid torget i Rönninge centrum, väckt av
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén
(C)

2018-05-17 Under beredning

KS/2018:201

Motion - Syn- och hörselinstruktör,
väckt av Anders Klerkefors (RÖP)

2018-05-17 Under beredning

KS/2018:208

Motion- Hyra av lokaler för
pensionärsorganisationer, väckt av
Anders Klerkefors (RÖP)

Planeras KF 2019-062018-05-17 13

KS/2018:207

Motion- Kreativ mötesplats för alla
åldrar i Rönninge C, väckt av Anders
Klerkefors (RÖP)

2018-05-17 Under beredning

KS/2018:200

Motion - Hörselinstruktör, väckt av
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén
(C)

2018-05-17 Under beredning

KS/2018:243

Motion - "Små grodorna" i Salems
kommun, väckt av Mia Franzén (L)

2018-06-14 Under beredning

KS/2018:242

Motion - Om Valfrihetstimme i
hemtjänsten, väckt av Mia Franzén (L)

2018-06-14 Under beredning

KS/2018:240

Motion - Ny len sand på Mölle Strand
Väckt av Mia Franzén (L)

2018-06-14 Under beredning

KS/2018:239

Motion - Det ska vara lätt att göra rätt.
Väckt av Mia Franzén (L) och Bo
Eriksson (L)

2018-06-14 Under beredning

KS/2018:238

Motion - Företagsstöd, väckt av Ankie
Bosander och Gunny Jörlen. (C)

2018-06-14 Under beredning

PM
2019-05-03
Dnr KS/2019:183
3 av 3

KS/2018:241

Motion - Bättre tio sopor på
återvinningen än en i skogen. Väckt av
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L)

2018-06-14 Under beredning

KS/2018:237

Motion - Stängning av skola och
fritidshem för gemensam
kompetensutveckling och planering,
väckt av Maria Trap (R)

2018-06-14 Under beredning

KS/2018:328

Motion - Trafiklekplats, väckt av Mats
Nittve (MP)

2018-09-27 Under beredning

KS/2018:327

Motion - Hållbart materialval vid
byggen och reparationer, väckt av Mats
Nittve (MP)

2018-09-27 Under beredning

KS/2018:326

Motion - Dricksvattenfontäner, väckt
av Mats Nittve (MP)

2018-09-27 Under beredning

Motion- Inrättande av Miljöstipendium,
väckt av Berit Karlsson (MP)

2018-12-12 Under beredning

Motion - Anslut Salems kommun till
Fossilfritt Sverige, väckt av Berit
Karlsson (MP)

2019-02-21 Under beredning

Motion - Mål och riktlinjer för
klimatarbete, väckt av Anders
Klerkefors (R) och Maria Trap (R)

2019-04-25 Under beredning

KS/2019:43

KS/2019:87

KS/2019:183

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen
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§ XX

KS/2019:177 - 000

Ansökan om extra medel för feriearbeten 2019
Behovet och önskemålen av feriearbeten är avsevärt större än de 100 platser för feriearbete
som finns budgeterat. 2017 och 2018 beslutades om en utökning från 50 till 100 platser.
Socialnämnden föreslår att 2019 öka antalet platser till 119. Anledning till detta är att
kommunen har utökat antalet i den kommunala försäkringen så att ett större antal
ungdomar är försäkrade och fler kan erhålla feriearbete samt att antalet erbjudna platser
från näringslivet är fler i år.
Feriearbete ger en möjlighet till att få arbetserfarenhet, sysselsättning under ett långt
sommarlov och en bra start i arbetslivet. Medel behöver tillföras
Arbetsmarknadsavdelningens budget med 190 tkr, för att kunna utöka åtagandet till 119
feriearbeten. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medel ianspråktas från
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträdet den 25 mars 2019 § 35.

Förslag till beslut
1. <ommunstyrelsen beslutar att utöka antalet ferieplatser från 100 till 119 sommaren
2019.
2. <ommunstyrelsen beslutar att 190 tkr från kommunstyrelsen medel till
förfogande avsätts för utökning av antalet ferieplatser.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ XX
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KS/2019:176 - 003

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Under hösten 2018 gjordes en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med
det har även ett behov av att uppdatera rådet för funktionshinders reglemente uppstått då
reglementet senast antog den 3 mars 2011.
I förslag till reglemente för rådet för funktionshinder har mandatperioden för val av
ledamöter ändrats till två år från fyra. De organisationer och föreningar som representeras i
rådet för funktionshinder har förtydligats avseende namn. Kallelse till sammanträde har
förtydligats i linje med övriga reglementen.
Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 25 mars 2019 § 39.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för pensionärsrådet daterat den 12 februari 2019 att
gälla från och med kommunfullmäktiges beslut..

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-05-27
1 av 1
Kommunstyrelsen



§ XX

KS/2019:175 - 003

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Under hösten 2018 gjordes en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med
det har även ett behov av att uppdatera pensionärsrådets reglemente uppstått då
reglementet senast antog den 3 mars 2011.
I förslag till reglemente för pensionärsrådet har mandatperioden för val av ledamöter och
ersättare ändrats till två år från fyra. De organisationer och föreningar som representeras i
pensionärsrådet har förtydligats avseende namn. Sammanträdesarvode föreslås utgå för
både närvarande ledamöter och ersättare. Kallelse till sammanträde har förtydligats i linje
med övriga reglementen.
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 25 mars 2019 § 39.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för pensionärsrådet daterat den 12 februari 2019 att
gälla från och med kommunfullmäktiges beslut.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-12
Dnr KS/2019:72
1 av 1
Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Reglemente för pensionärsrådet
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för pensionärsrådet daterat den 12 februari 2019 att
gälla från och med kommunfullmäktiges beslut.

Ärendet
Under hösten 2018 gjordes en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med
det har även ett behov av att uppdatera pensionärsrådets reglemente uppstått då
reglementet senast antog den 3 mars 2011.
I förslag till reglemente för pensionärsrådet har mandatperioden för val av ledamöter och
ersättare ändrats till två år från fyra. De organisationer och föreningar som representeras i
pensionärsrådet har förtydligats avseende namn. Sammanträdesarvode föreslås utgå för
både närvarande ledamöter och ersättare. Kallelse till sammanträde har förtydligats i linje
med övriga reglementen.

</BeslutsText>

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilagor
Förslag till reglemente för pensionärsrådet
Delges
Socialnämnden

Linnea Edström
Kommunsekreterare

PROTOKOLLSUTDRAG
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KS/2019:159 - 001

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning
till förtroendevalda
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt
bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige beslut den 22 november 2018 § 57 att bedriva
överförmyndarverksamheten gemensamt med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn
och Tyresö kommuner i Södertörns överförmyndarnämnd. En ledamot och en ersättare från
Salems kommun valdes till Södertörns överförmyndarnämnd.
Enligt den antagna bilaga till “Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda”
hade ordförande i överförmyndarnämnden i Salems kommun 90 000 kr i arvode per år. Vice
ordförande hade 30 000 kr i arvode per år och gruppledare 7 600 kr i arvode per år.
Ärendet behandlades på utskottet för nämndorganisationens sammanträde den 29 april
2019 § 1.

Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer arvoden för Salems representanter i Södertörns
överförmyndarnämnd:
Ordförande: 65 000 kr per år
Vice ordförande: 30 000 kr per år
Ledamot/ersättare/gruppledare: 15 000 kr per år

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
¶¶
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hƚƐŬŽƚƚĞƚĨƂƌŶćŵŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

UNO § 1

KS/2019:159 - 001

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning
till förtroendevalda
På grund av jäv deltar inte Lillemor Gladh (S) i handläggningen av ärendet.
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt
bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige beslut den 22 november 2018 § 57 att bedriva
överförmyndarverksamheten gemensamt med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Tyresö kommuner i Södertörns överförmyndarnämnd. En ledamot och en ersättare från
Salems kommun valdes till Södertörns överförmyndarnämnd.
Enligt den antagna bilaga till “Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda”
hade ordförande i överförmyndarnämnden i Salems kommun 90 000 kr i arvode per år. Vice
ordförande hade 30 000 kr i arvode per år och gruppledare 7 600 kr i arvode per år.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 18 april 2019.

Utskottet för nämndorganisationens beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer arvoden för Salems representanter i Södertörns
överförmyndarnämnd:
Ordförande: 65 000 kr per år
Vice ordförande: 30 000 kr per år
Ledamot/ersättare/gruppledare: 15 000 kr per år

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-18
Dnr KS/2019:159
1 av 1
Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning
till förtroendevalda
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer arvoden för Salems representanter i Södertörns
överförmyndarnämnd͘

Ärendet
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt
bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige beslut den 22 november 2018 § 57 att bedriva
överförmyndarverksamheten gemensamt med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn
och Tyresö kommuner i Södertörns överförmyndarnämnd. En ledamot och en ersättare
från Salems kommun valdes till Södertörns överförmyndarnämnd.
Enligt den antagna bilaga till “Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda”
hade ordförande i överförmyndarnämnden i Salems kommun 90 000 kr i arvode per år. Vice
ordförande hade 30 000 kr i arvode per år och gruppledare 7 600 kr i arvode per år.
</BeslutsText>

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilagor
Delges
Lön

Linnea Edström
Kommunsekreterare

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen
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KS/2019:159 - 001

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun
Det lokala partistödet är avsatt för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna och är till som stöd för de politiska partierna som syftar till att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin.
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 12 beslutade kommunfullmäktige att “Regler för kommunalt
partistöd i Salems kommun” daterat den 30 april 2014 fortsätter att gälla och uppräknas
årligen enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet med basår 2015.
Det nya förslaget till partistöd är uppdaterat enligt gällande lagstiftning. Reglerna har även
förtydligats avseende återbetalning av partistöd till partier med tomma stolar i
kommunfullmäktige. Ändringar och tillägg är markerade med kursiv text.
Ärendet behandlades på utskottet för nämndorganisationens sammanträde den 29 april
2019 § 2.

Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer följande partistöd 2020-2022:
Ett grundstöd om 34 000 kronor per parti och år
Ett mandatstöd om 17 000 kronor per mandat och år
2. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska följa ändringar i inkomstbasbeloppet
3. Kommunfullmäktige antar “Regler för partistöd i Salems kommun” daterat den 4
april 2019.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
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hƚƐŬŽƚƚĞƚĨƂƌŶćŵŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

UNO § 2

KS/2019:159 - 001

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun
Det lokala partistödet är avsatt för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna och är till som stöd för de politiska partierna som syftar till att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin.
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 12 beslutade kommunfullmäktige att “Regler för kommunalt
partistöd i Salems kommun” daterat den 30 april 2014 fortsätter att gälla och uppräknas
årligen enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet med basår 2015.
Det nya förslaget till partistöd är uppdaterat enligt gällande lagstiftning. Reglerna har även
förtydligats avseende återbetalning av partistöd till partier med tomma stolar i
kommunfullmäktige. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 18 april 2019.

Utskottet för nämndorganisationens beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer följande partistöd 2020-2022:
2. Ett grundstöd om 34 000 kronor per parti och år
3. Ett mandatstöd om 17 000 kronor per mandat och år
4. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska följa ändringar i inkomstbasbeloppet
5. Kommunfullmäktige antar “Regler för partistöd i Salems kommun” daterat den 4
april 2019.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-18
Dnr KS/2019:159
1 av 1
Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Utskottet för nämndorganisation

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer följande partistöd 2020-2022:
Ett grundstöd om 34 000 kronor per parti och år
Ett mandatstöd om 17 000 kronor per mandat och år
2. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska följa ändringar i
inkomstbasbeloppet
3. Kommunfullmäktige antar “Regler för partistöd i Salems kommun” daterat den 4
april 2019.

Ärendet
Det lokala partistödet är avsatt för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna och är till som stöd för de politiska partierna som syftar till att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 12 beslutade kommunfullmäktige att “Regler för kommunalt
partistöd i Salems kommun” daterat den 30 april 2014 fortsätter att gälla och uppräknas
årligen enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet med basår 2015.
Det nya förslaget till partistöd är uppdaterat enligt gällande lagstiftning. Reglerna har även
förtydligats avseende återbetalning av partistöd till partier med tomma stolar i
kommunfullmäktige. Ändringar och tillägg är markerade med kursiv text. </BeslutsText>

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilagor
Förslag till regler för partistöd i Salems kommun
Delges
Samtliga politiska partier
Ekonomi

Linnea Edström
Kommunsekreterare

FÖRSLAG TILL REGLER
2019-04-04
Dnr KS/2017:290.001
1 av 2

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun1
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Salems kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Salems kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till om 34 000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 17 000 kronor per mandat och år.
Partistödet justeras årligen enligt förändringar i inkomstbasbeloppet med basår 2020.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Om ett partis representation minskar reduceras den mandatbundna delen av partistödet i
motsvarande grad. Om en fullmäktigeledamot byter parti eller lämnar sitt parti men
fortsätter i fullmäktige under mandatperioden påverkas inte partistödet. Ett mandat är
obesatt först om länsstyrelsen inte kan utse någon ny ledamot på grund av att ytterligare
kandidater saknas efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
Upphör ett parti att vara representerat utgår partistöd under tre månader efter det att
representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningsperioden
är 1 januari till 31 december. Redovisningen ska inlämnas till kommunstyrelsen senast
den 30 juni, året efter redovisningsperioden.

5 § Årlig utbetalning
Beslut om årlig utbetalning av partistöd fattas av fullmäktige normalt genom beslut
om kommunen årsbudget. Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari.
1

Antagna av kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx § xx

FÖRSLAG TILL REGLER
2019-04-04
Dnr KS/2017:290.001
2 av 2
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen
inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

6 § Återbetalning
Återbetalning av utbetalat partistöd kan komma att begäras av kommunen. Då fattas
särskilt beslut om detta.

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen

§ XX


KS/2017:303 - 299

Regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems
kommun
Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är
lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Gällande regler samt föreskrifter för
båtplatser i kommunen fastställdes 2013. Gällande avgifter fastställdes samtidigt. Det finns
behov av att uppdatera både regler samt avgifternas storlek. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att reglerna samt föreskrifter för dessa
båtplatser ska uppdateras. Samtidigt genomförs en översyn av gällande avgifter och förslag
på nya avgifter lämnas i förslag till beslut.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 66.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar nya regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i
Salems kommun.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avgifter för köplats samt årshyra för en
båtplats att gälla från 1 januari 2020:
a. Årsavgift/köplats för administrering av registret: 250 kronor.
b. Årshyra båtplats: 1600 kronor plus moms
c. Årlig höjning av avgifterna sker enligt konsumentprisindex.

______________________
Sändlista

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-05-15
1 av 1
Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 66

KS/2017:303

Nya regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i
Salems kommun
Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är
lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dagens regler samt föreskrifter för
båtplatser i kommunen fastställdes 2013. Dagens avgifter fastställdes samtidigt. Det finns
behov av att uppdatera både regler samt avgifternas storlek. Förvaltningen föreslår därför att
reglerna samt föreskrifter för dessa båtplatser ska uppdateras. Samtidigt genomförs en
översyn av gällande avgifter och förslag på nya avgifter lämnas i förslag till beslut.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25.

Tekniska utskottets beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta nya regler
samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems kommun.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag
till nya avgifter för köplats samt årshyra för en båtplats som föreslås gälla från 1
januari 2020:
- Årsavgift/köplats för administrering av registret: 250 kronor.
- Årshyra båtplats: 1600 kronor plus moms
Kommunen har rätt att höja avgiften en gång per år. Höjningen ska ske utifrån
konsumentprisindex.

______________________
Sändlista
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE/PM
2019-04-25
Dnr KS/2017:303
1 av 6
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Markus Ek
Verksamhetsutvecklare
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Förslag till nya regler samt föreskrifter inklusive avgifter för
båtplats i Salems kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta nya
regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems kommun.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
förslag till nya avgifter för köplats samt årshyra för en båtplats som föreslås gälla
från 1 januari 2020:
- Årsavgift/köplats för administrering av registret: 250 kronor.
- Årshyra båtplats: 1600 kronor plus moms
Kommunen har rätt att höja avgiften en gång per år. Höjningen ska ske utifrån
konsumentprisindex.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser
som är lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dagens regler samt
föreskrifter för båtplatser i kommunen fastställdes 2013. Dagens avgifter fastställdes
samtidigt. Det finns behov av att uppdatera både regler samt avgifternas storlek.
Förvaltningen föreslår därför att reglerna samt föreskrifter för dessa båtplatser ska
uppdateras. Samtidigt genomförs en översyn av gällande avgifter och förslag på nya
avgifter lämnas i förslag till beslut.

Ärendet
Kommunstyrelsen är idag ansvariga för fyra kommunala bryggor med båtplatser som
finns i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt
Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn och skötsel utförs av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och detta består av följande delar:
-

hantering av kön för att få en båtplats. I detta arbete ingår även att ta ut en årlig
köavgift
fördelning av båtplatser utifrån kön
administration för de båtägare som idag har en båtplats vid någon av de fyra
bryggorna. I detta arbete ingår även att ta ut en årlig avgift för båtplatsen.
tillsyn av bryggorna och skötsel av dessa. I detta arbete ingår att laga bryggorna
vid behov.
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-

tillsyn av att båtarna har tagits upp respektive lagts i höst/vår. Båtar som inte har
tagits upp på hösten eller lagts i på våren ska hämtas och lagras av kommunen.

De gällande reglerna med nuvarande avgifter antogs 2013-05-02. Ingen höjning av
avgifterna har genomförts under sex år. Förvaltningen ser därför ett behov av att
uppdatera och förenkla gällande regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i
Salems kommun. Förslag till nya regler finns i bilaga 1. I samband med översynen av
gällande regler föreslås en höjning av avgifterna för båtplats samt köplats.
I nedanstående tabell redovisas förändringar mellan nuvarande regler och förslaget

Nuvarande text

Förslag ny text

Kommentar

Under rubrik registrering:
Som registrerad med
erlagd årsavgift får man
information om antalet
lediga båtplatser i
kommunen samt behålla
den individuella platsen i
kommunens båtplatskö.
Det finns numera endast
EN kö till kommunens
samtliga båtbryggor.

Texten tas bort helt i nya
förslaget

Genom att ta bort denna
del av reglerna förenklas
arbetet för förvaltningen.

Den som anmält sig för en
båtplats men vid tilldelning
av båtplats beslutar att
vänta på ledig båtplats vid
annan brygga, behåller sin
plats i kön om årsavgift
erlagts och näste person
på kölistan blir istället
tillfrågad om båtplats
önskas.

§5
Båtägare har rätt att nyttja
hyrd båtplats årligen under
1 april - 31 oktober. Är inte
båten sjösatt senast den 1

§5
Båtägare har rätt att nyttja
hyrd båtplats årligen under
1 april - 31 oktober.
Andrahandsuthyrning är

Detta innebär en
förenkling för
förvaltningen. Det är
tidskrävande att utöva
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juli och båtägaren inte
meddelat orsaken till detta
per brev eller e-post, äger
förvaltningen rätt att
upplåta båtplatsen till en
annan intressent.
Andrahandsuthyrning kan
accepteras, dock först
efter särskilt godkännande
från förvaltningen. Detta
ska skriftligen godkännas
och kunna uppvisas vid
anmodan.

inte tillåten.

§6
Önskas båtplatsen
disponeras längre än efter
den 31 oktober skall detta
anmälas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen och godkännas
skriftligen.

§6
Båtar som ligger kvar efter
den 31 oktober har
kommunen rätt att ta bort
på ägarens bekostnad.
Önskas båtplatsen
disponeras längre än efter
den 31 oktober skall detta
anmälas till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen.

§8
Den som hyr båtplats får
tillgång till en bryggring att
förtöja båten med.
Akterförtöjningsanordning
eller liknande anskaffas på
egen bekostnad efter att
ha rådgjort med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen.

§8
Den som hyr båtplats får
tillgång till en bryggring att
förtöja båten med.
Förtöjningsanordning för
akter och liknande
anskaffas på egen
bekostnad.

Pkt 4 ordningsföreskrifter
Tillse att förtöjningar och
annat materiel är i fullgott
skick samt att omedelbart
utbyta av kommunen
underkänt förtöjningsgods.

Pkt 4 ordningsföreskrifter
Tillse att förtöjningar och
annat materiel är i fullgott
skick.

tillsyn samt följa upp
tillsynen med brev och
efterföljande åtgärder.

Förslaget innebär att
förvaltningen kan ta bort
båtar som ligger kvar efter
den 31/10 utan att först
hantera en anmälan.

Förslaget innebär en
förenkling för båtägarna
som inte behöver rådfråga
förvaltningen.

Förslaget innebär en
förenkling för både
båtägare som kommun då
tillsynen av dessa
förtöjningar tar resurser.
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I förslaget har även kontaktuppgifter till felanmälan uppdaterats för att tydliggöra vem
som ska kontaktas beroende på typ av ärende.
I dag kan det uppstå situationer då en båtägare inte betalar sin båtavgift i tid eller lägger
sin båt på fel plats. Det är ekonomiavdelningens roll att följa upp gjorda inbetalningar och
vid behov driva ärendet till inkasso. Kontoret ser inget behov av att utöka
administrationen med ytterligare moment som att markera på båtarna att de har betalat
avgiften.
Det har förekommit att en båt kan ligga på fel plats. I dessa fall kan kontoret sätta en lapp
på båten med en uppmaning om att flytta båten. I de flesta fall räcker den åtgärden till
för att avhjälpa problemet.

Översyn av avgifter
Avgifterna för en båtplats är för närvarande 1000 kr inkl moms. Avgiften för en köplats är
150 kr. Avgifterna har varit på samma nivå sedan 2013. Under 2018 fanns det 126 båtar
med båtplats samt 42 personer som stod i kö. Detta ger en intäkt för kommunen på 107
100 kr. Då är momsen avdragen för båtplatserna eftersom momsen inte kan dras av för
kommunen.
Kostnaderna för hanteringen av båtar består av två delar:
-

administration av kundregister, fakturor, köhantering och övrig administration.
tillsyn och skötsel av båtplatser inkl hantering av felanmälan

Uppskattningsvis tar dessa moment 280 timmar totalt enligt nedanstående fördelning:

Arbetsuppgift

Total tid för arbetsmomentet

Hantering av kundregister, samtlig
fakturahantering, köhantering, övrig
administration

200 timmar/år

Hantering av felanmälan, tillsyn, skötsel,
upptag av båtar, lagning av bryggor mm

70 timmar/år

Total tid

270 timmar/år

Kostnaderna för att administrera båtplatser och båtkön är enligt ovan ca 270 timmars
arbete. Detta motsvarar en kostnad på ca 216 000 kr/år med en timkostnad på 800
kr/timme. I detta arbete ingår att hålla register aktuella, administrera fakturor och
påminnelser, fördela platser, svara på frågor, hantera felanmälningar samt utöva tillsyn
och skötsel av bryggorna. Till detta tillkommer kostnader för material för att hålla
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bryggplatserna i gott skick. Arbetet utförs av både administratör och driftorganisationen
på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Intäkterna som tillfaller kommunen är ca
107 100 kr/år. Med dagens modell blir det en nettokostnad för kommunen på 109 000
kr/år. Till detta tillkommer materialkostnader för att underhålla bryggorna och åtgärda
eventuella skador. Även licenskostnader för IT-system för att administrera båtkön
tillkommer. För att få en bättre kostnadstäckning föreslår förvaltningen att avgifterna
höjs från och med 2020.
Kommunen kan höja avgiften en gång per år baserat på konsumentprisindex (KPI).

Förslag på nya avgifter
Under en längre tid har förvaltningen sett att denna verksamhet går med underskott.
Detta har även tagits upp med kommunstyrelsens tekniska utskott i december 2017 som
då gav förvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av verksamheten och se vilka
alternativ som fanns till nuvarande utformning.
Under 2018 bjöd därför förvaltningen in alla båtägare till ett möte för att få en dialog
kring utformningen av administration av båtkö samt båtplatserna. Kommunen
presenterade ett förslag om att lämna över all hantering av båtkö samt båtplatser till
båtägarna. Tillsyn och skötsel av bryggor skulle stanna hos kommunen. För att uppnå
detta skulle båtägarna gemensamt gå ihop och bilda en eller flera båtklubbar.
Mötet genomfördes den 19 mars 2018 och ca hälften (70 st) av båtägarna deltog på
mötet. Minnesanteckningar från mötet bifogas. Intresset för att starta en förening och
överta administrationen var mycket lågt. Kommunen informerade om att det inte fanns
kostnadstäckning för verksamheten och att det fanns behov av att höja avgifterna. Detta
mottog inga protester.
För att få bättre kostnadstäckning så föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
nya avgifter för båtkö samt båtplatser enligt nedan:
Årsavgift/köplats för administrering av registret 250 kronor.
Årshyra båtplats är 1600 kronor plus moms
Baserat på antalet båtar som hanteras idag i båtkön samt antalet som har båtplats i
kommunen blir intäkterna enligt följande:
Antal båtar (stk)

Ny avgift (kr)

Ny intäkt

42 i båtkön

250

10 500

126 med båtplats

1600*

201 600

* Moms på 25 % tillkommer för båtägare med båtplats. Moms tas inte ut för plats i
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båtkön.
Dagens kostnader för Salems kommun beräknas till 216 000 kr. Med de nya avgifterna får
en bättre kostnadstäckning då intäkterna blir ca 212 000.
Förvaltningen anser att det nya förslaget till avgifter bättre speglar kostnaderna för att
hantera båtplatserna i kommunen. Förvaltningen anser även att denna verksamhet ska
finansieras via avgifter då skattemedel ska komma hela kollektivet till del och då det
endast är ett fåtal av kommunens invånare som har en båt så är det inte rimligt att denna
verksamhet finansieras med skattemedel.

Christina Lood
Förvaltningschef

Filip Tilja
Fastighetschef

Bilagor

Bilaga 1 Förslag till registrering, allmänna regler samt föreskrifter för båtplats vid Salems
kommuns båtbryggor
Bilaga 2. Minnesanteckningar från möte med båtägare i Salems kommun den 19 mars
2018.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Markus Ek

Båtägare i Salems kommun

0LQQHVDQWHFNQLQJDUIUnQP|WHPHGEnWlJDUH
L6DOHPVNRPPXQ
Mötet genomfördes den 19 mars 2018 i Villa Skönvik av Filip Tilja och Markus Ek från
Salems kommun. Alla cirka 140 båtägare med en båtplats vid någon av de kommunala
bryggorna i Uttran bjöds in till mötet och av dessa kom cirka 50 personer. Några har
svarat att de inte kunde närvara på plats, men att de vill få information om vad som
beslutats på mötet.
Kommunens representanter inledde med en kort information om dagens situation och
att hanteringen av båtplatserna och båtkön innebär stor administration för kommunen.
Kommunen vill därför undersöka intresset för att bilda en båtklubb i Salem. Ett antal
fördelar med detta presenterades för båtägarna. Bland annat att de får möjlighet att
påverka och styra över utvecklingen på ett annat sätt jämfört med idag. Bryggorna ska
fortsätta att vara allmänna och kommunen ansvarar fortsatt för underhåll och
reparationer.
Tanken med mötet var att lyssna efter om det finns intresse hos båtägarna för att bilda
en båtklubb och driva i föreningsform. Om det finns intresse för frågan ska en
arbetsgrupp med representanter från båtägarna och kommunen ta fram stadgar, regler
och ansvarsfördelning mellan båtägarna och kommunen.
Ordet var sedan fritt. Det fanns ett stort engagemang och flera tog upp frågan om vilka
fördelar det kan bli för båtägarna jämfört med hur det är idag?
- som kommunen ser det så kan kostnaderna för båtägarna bli lägre jämfört med
idag.
- kommunen tänker också att båtlivet i Uttran skulle kunna utvecklas om det finns
en förening som driver denna fråga.

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge
Besök: Säby Torg 16, Salem

Telefon: 08-532 598 00
Fax: 08-532 598 87

E-post: info@salem.se
Webb: www.salem.se

Org nr: 212000-2874
Bankgiro: 210-9569

2018-03-28
2 av 3
-

-

-

en båtklubb ger också båtägarna möjligheten att samlas runt ett gemensamt
intresse och utveckla detta tillsammans med olika aktiviteter inom föreningen. En
båtklubb kan till exempel samordna i- och upptagningen av båtarna, de kan
förbättra skötseln av båtuppläggningsplatserna, de kan förbättra säkerheten på
bryggorna genom att de har ökad tillsyn med mera.
någon lyfte fördelarna med eget ansvar i en gemensam förening och tänkte att
en båtklubb har större intresse av att bryggor, båtar med mera är i gott skick och
hålls efter.
någon lyfte idén om att bygga en gemensam bastu i anslutning till en av
bryggorna.

Flera mötesdeltagare lyfte frågan om att kommunen borde förenkla rutinerna och
administrationen internt och automatisera delar av processen genom att till exempel
börja med autogiro. Flera förslag lyftes fram om att ta in extraarbetare för denna
arbetsuppgift, till exempel att hyra in Veterankraft i Salem eller ungdomar på
sommarjobb.
Flera mötesdeltagare ansåg också att kommunen skulle vara hårdare mot de som inte
skötte sig. Ta bort övergivna båtar snabbare, städa upp båtar som inte läggs i på våren.
Tydligare regler och tuffare uppföljning.
En majoritet av mötesdeltagarna ansåg att det var okej att höja avgifterna för att få
bättre kostnadstäckning.
Ett antal frågor som kom upp handlade om var gränsdragningen mellan kommunen och
båtklubben skulle gå i framtiden jämfört med idag.
- Vad ingår egentligen i avgiften idag och hur kommer det se ut framåt?
- Vad är kommunens ansvar och uppgift när båtklubben tar över ansvaret för själva
båtplatserna?
- Hur stort ansvar har kommunen för respektive brygga i framtiden?
Dessa frågor måste utredas vidare tillsammans med en arbetsgrupp som får jobba vidare
med alla frågor innan en förening bildas.
Det var flera som ville att kommunen undersökte intresset för att gå vidare med att bilda
en arbetsgrupp och en enklare omröstning genomfördes. Tre personer var intresserade
av att gå vidare med frågan medan övriga inte tyckte kommunen skulle gå vidare med
frågan. Ett par av deltagarna var neutrala. Detta innebär att frågan om att bilda båtklubb
tillsammans med båtägarna blir vilande och att kommunen ska fundera på alternativa
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lösningar. Ett förslag som kom upp under kvällen var att fråga Rönninge
fiskevårdsförening. Detta kommer att göras under våren för att undersöka deras intresse
av att ta över båtplatserna inom deras existerande förening.
Kommunen tackade för intresset och avslutade mötet. Flera deltagare tackade för mötet
och framförde att de var glada för att kommunen bjudit in båtägarna i ett tidigt skede. De
var positiva till att få komma till tals och att vi frågar dem först innan något beslutas.
Båtägarna vill ha en fortsatt dialog kring båtplatserna, bryggorna och hur båtlivet kan
utvecklas i Uttran.
Kommunen kommer nu att fundera vidare på hur båtplatserna vid bryggorna ska
hanteras framåt och vilka eventuella förändringar som ska genomföras. Båtägarna
kommer få information framåt om vad som händer.
Antecknat av Markus Ek
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