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Kommunstyrelsen

Tid:

Plats:

Måndagen den 25 maj 2020, kl. 19.00 

Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar och protokoll

4 Uppföljning per mars 2020 för Salems kommun

5 Mål och budget 2021-2023 för Salems kommun

6 Likabehandlingspolicy och plan för Salems kommun

7 Planbesked för Nybyggaren 10, Timmermansstigen 109

8 Planbesked för fastigheten Högantorp 3:8 (Svalbacken), 
Högantorpsvägen 42

9 Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 (T21)

10 Ekonomisk rapport och utökad budget för projekt Karlskronaviken

11 Omdisponering av medel till gatubeläggningsplan 2020

12 Fastighetsstrategi för Salems kommun

13 Ansökan om sponsorstöd från Salems IF 2020-2021

14 Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej verkställts, 
1:a kvartalet 2020

15 Rekommendation från Storsthlm att anta överenskommelse om 
hemlöshet

16 Digitala sammanträden i kommunens nämnder

17 Svar på motion - Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia Franzén (L) 
och Bo Eriksson (L)

18 Svar på motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, 
väckt av Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L)

19 Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders 
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Klerkefors (R)

20 Svar på motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, väckt av 
Berit Karlsson (MP)

21 Svar på motion- Träd och klimat, väckt av Anders Klerkefors (R)

22 Redovisning av obesvarade motioner

23 Revidering av firmatecknare

Lennart Kalderén (M) Linnea Edström
Ordförande Sekreterare

Närvarande på sammanträdet 

Med anledning av coronaviruset och dess spridning i samhället har de politiska 
partierna i Salem tagit ett gemensamt beslut om att enbart ordinarie ledamöter och 
tjänstgörande ersättare deltar på nämndsammanträden tills vidare. Eftersom att ingen 
ledamot eller ersättare kan förbjudas att närvara baseras denna överenskommelse på 
frivillighet.

Lennart Kalderén (M)
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Gruppmöten 

Borgerliga gruppen 

Måndag 2020-05-25 kl 18.00
Konferensrum Bergaholm 

Socialdemokraterna 

Måndag 2020-05-25 kl 17.30 
Konferensrum Lideby 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX

Anmälningsärenden

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-11

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-05-12

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:46 - 059

Delegationsbeslut

Tilldelningsbeslut Anbudsområde 1 arbetskläder Dnr: TI 2019-2003

Tilldelningsbeslut Anbudsområde 3 arbetskläder Dnr: TI 2019-2003

Tilldelningsbeslut - Webbsändning av fullmäktige 2020-2022

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX

Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar 
och protokoll

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av Corona-
virusets spridning.

Enligt § 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar.   

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2020:161 - 040

Uppföljning per mars 2020 för Salems kommun 

Resultatet för perioden inklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 17,8 miljoner 
kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 10,0 miljoner kronor. 
Årets resultat prognostiseras till 9,6 miljoner kronor inklusive VA, mark och 
jämförelsestörande poster och -4,9 miljoner kronor exklusive VA, mark och 
jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster 
beräknas bli 12 miljoner kronor högre än budget för år 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade om reviderad budget för år 2020. Avvikelsen för beräknat 
helårsresultat är i jämförelse med den -5,0 miljoner kronor.  

De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med reviderad budget: 
● Skatter och bidrag (-19,1 miljoner kronor)
● Socialnämnden (-5,6 miljoner kronor). Socialförvaltningen har tagit fram åtgärder för

hela beloppet.
● Barn- och utbildningsnämnden (-1,3 miljoner kronor).
● Kommunstyrelsens förvaltning (-1,0 miljoner kronor)
● Kommunstyrelsens anslag till förfogande (+18,6 miljoner kronor)

Pensionsportföljens prognos för helåret uppvisar en negativ avvikelse mot budget om -7,1 
miljoner kronor. Portföljens värdeförändring räknas inte mot anskaffningsvärdet, utan mot 
portföljens verkliga marknadsvärde per den sista december föregående år. Under första 
kvartalet 2020 blev portföljens utfall -7,2 miljoner kronor vilket bestod delvis av -9,1 miljoner 
kronor i återföring av tidigare års balanserade orealiserade vinster. Detta innebär att när 
börsen går ner jämfört med årsskiftet visar värderingen en minskning. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet per 31 december 2019 tas upp i delårsresultatet.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 maj 2020. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uttalar följande:

"Coronapandemins dramatiska effekter tyder på ett minusresultat 2020. Därför är
det avgörande att nämnderna håller budget och att nämnder och förvaltningar
noggrant bevakar beslutade åtgärder för att nå nollresultat får effekt."

2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att kommunstyrelsens beslut om
delårsrapporten ska anmälas på nästkommande nämndsammanträde.

3. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för 2020.

……………
Ordf. sign. 

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

Kommunstyrelsen 

Uppföljning per mars 2020 för Salems kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för
2020.

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, mark och jämförelsestörande poster är 17,8 
miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 10,0 
miljoner kronor. Årets resultat prognostiseras till 9,6 miljoner kronor inklusive VA, mark 
och jämförelsestörande poster och -4,9 miljoner kronor exklusive VA, mark och 
jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster 
beräknas bli 12 miljoner kronor högre än budget för år 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade om reviderad budget för år 2020. Avvikelsen för beräknat 
helårsresultat är i jämförelse med den -5,0 miljoner kronor.  

De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med reviderad budget: 

● Skatter och bidrag (-19,1 miljoner kronor)
● Socialnämnden (-5,6 miljoner kronor). Socialförvaltningen har tagit fram åtgärder 

för hela beloppet.
● Barn- och utbildningsnämnden (-1,3 miljoner kronor).
● Kommunstyrelsens förvaltning (-1,0 miljoner kronor)
● Kommunstyrelsens anslag till förfogande (+18,6 miljoner kronor)

Bakgrund 
Kommunstyrelseförvaltningen ska upprätta uppföljning per mars för år 2020. Detta ska 
rapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020. 

Driftredovisning 
Uppföljning per mars för nettodriftkostnaderna resulterar i följande budgetavvikelse för 
helårsprognosen (tkr). Budgetavvikelsen för helåret presenteras som två avvikelser, dels 
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gentemot den budgeten som togs i november samt dels gentemot den reviderade 
budgeten som fullmäktige fattade beslut om i april månad 2020.  

Jämförelsen i tjänsteskrivelsen tar upp avvikelserna mot reviderad budget. I bilagan 
delårsrapport per 2020-03-31 är avvikelserna främst mot den budget som beslutades i 
november.  

De största avvikelserna är: 
- Skatteintäkterna har en prognos på -19,1 miljoner som beror på vikande

skatteunderlag beroende på pandemin. En mindre del av det vikande
skatteunderlaget beror även på att befolkningen inte ökar i den takt som
kommunen antog vid budgeteringstillfället.

- Socialnämndens prognos är en negativ avvikelse om -5,6 miljoner kronor. Förslag
till åtgärder är framtagna och med åtgärder bedöms prognosen för helåret kunna 
bli i nivå med beslutad budget.
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- Barn- och utbildningsnämndens prognos är en negativ avvikelse om -1,3 miljoner
kronor. Avvikelsen återfinns inom grundskola samt inom stöd- och
utvecklingsenheten.

- Kommunstyrelsens prognos är en negativ avvikelse om en miljon kronor.
Avvikelsen består av dels IT-relaterade kostnader kopplade till IT-attackerna i
början av året och dels av en extra tjänst på förvaltningen under del av år 2020
som Barn- och utbildningsnämnden har budget för.

- KS till förfogande har en positiv prognos på 18,6 miljoner som avser det extra
statsbidrag kommunerna tilldelades under våren. Posten lades som en kostnad
då  effekterna på skatteintäkterna inte var kända.

-

Pensionsportföljen  
Den snabba börsnedgången till följd av coronavirusets spridning kommer att leda till att 
portföljen inte kommer att nå policyns avkastningskrav per den 31 december 2020, det 
vill säga en snittavkastning som är justerad för inflation på +2,0 % per år under 
femårsperioden. 

Portföljens prognos för helåret uppvisar en negativ avvikelse mot budget om -7,1 
miljoner kronor.  

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (7 kap. 6 §) reglerar att 
värdeförändringen av de finansiella instrumenten sedan föregående årsskifte ska 
redovisas i resultaträkningen.  Portföljens värdeförändring räknas inte mot 
anskaffningsvärdet, utan mot portföljens verkliga marknadsvärde per den sista december 
föregående år. Under första kvartalet 2020 blev portföljens utfall -7,2 miljoner kronor 
och bestod av:  

● + 1,9 miljoner kronor i realiserade vinster, det vill säga mellanskillnaden mellan
försäljnings- och anskaffningsvärdet. I enlighet med policyns strategi och
riskbegränsning minskade förvaltaren andel aktiefonder i portföljen under
börsnedgången. Realiseringen beror på att kommunens policy följdes när börsen
gick ner och då såldes aktier som gav ett högre pris vid försäljningen än vid
inköpet.

● -9,1 miljoner kronor i återföring av tidigare års balanserade orealiserade vinster.
Detta innebär att när börsen går ner jämfört med årsskiftet visar värderingen en
minskning. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet per 31
december 2019 tas upp i delårsresultatet.

Kommunstyrelseförvaltningen har för avsikt att se över riskpolicyn vid extrema börsfall. 

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 11 miljoner kronor använts och avvikelse mot planerad budget är 68,2 
miljoner kronor. Flertalet investeringar innebär kostnader senare under året, vilket kan 
ses vid en jämförelse med föregående års utfall för samma period och hur mycket det 
investerades för helåret.  
För helåret beräknas investeringarna uppgå till 196,7 miljoner kronor och planerad 
avvikelse beräknas till 120 miljoner kronor. Avvikelsen är helt kopplad till 
senareläggningen av Fågelsångens skola.  

Mats Bergström    Siv Jönsson Westerlund 
Kommundirektör  Ekonomichef 

Bilaga 
Delårsrapport per 2020-03-31 
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Förvaltningsberättelsen 

Den kommunala organisationen 

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. 
För varje nämnd finns en tjänstemannaorganisation som är indelad i förvaltningar. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar dock åt både kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektören. 
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Upplysningar om koncernföretag 

Kommunen ingår inte i en kommunal koncern och har heller inte har något koncernföretag, som 

såväl var för sig som tillsammans, är av väsentlig betydelse för kommunen. Därmed upprättas inte 

sammanställda räkenskaper. I årsredovisningen lämnas upplysningar om intresseföretag.

Översikt över verksamhetens utveckling 

Femårsöversikt 

UTFALL 2020 
prognos 

2019 2018 2017 2016 

Kommunal skattesats (N00901) 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 

Verksamhetens nettokostnader, tkr 971 893 969 323 928 562 874 457 837 858 

Finansnetto -/+, tkr -13 350 2 586 6 325 1 838 -4 882

Årets resultat (inkl. jämf.störande/ 
extraordinära poster), tkr 

9 567 53 116 19 944 46 102 20 403 

Soliditet inkl. totala 
pensionsförpliktelser % (N03002) 

33,0 % 34,1 % 31, 1 % 30,9 % 30,0 % 

Investeringar (netto), tkr 196 650 159 030 88 919 137 263 69 010 

Självfinansieringsgrad (N03103) 34% 82 % 79 % 70 % 107 % 

Långfristig låneskuld (inkl VA), 
kr/invånare (N03046)  

24 150 19 945 17 495 20 552 14 433 

Kassalikviditet (N03105) 90% 128,4 % 106,7 % 151, 2% 109,0 % 

Antal anställda (månadsavlönade) 1 095 1 084 1 105 1 117 1 127 

Befolkning, antal 16 869 16 750 16 786 16 665 16 615 

Befolkningsförändring, antal 119 -36 121 50 189 

Nyckeltalsdefinitioner (N0XXXX)  är enligt Kolada. 

De flesta prognostiserade nyckeltalen indikerar en del tillfälliga försvagningar jämfört mot senaste 
fyra åren. Däremot beräknas  att befolkningen kommer att öka med 119 personer  efter en 
försvagning under år 2019.  Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster kommer att landa på 
cirka 1 procent av skatter och bidrag, men exkl. jämförelsestörande poster beräknas årets resultat till 
-0,5% av skatter och bidrag. Det prognostiserade balanskravsresultatet  slutar på +18 miljoner kronor
som lämnar resultatutjämningsreserven oförändrat för att möta framtida utmaningar.

Självfinansieringsgraden minskar med anledning av att kommunen  nu allt mer  går in i en 
investeringsexpansiv period, och denna trend  kommer att fortsätta några år till. Den långfristiga 
låneskulden per invånare inklusive VA beräknas öka kraftig till följd av högre investeringstakt i 
kombination av svagare ekonomiskt läge på grund av corona krisen. Kassalikviditeten och soliditet är 
tillfredsställande även om trenden är nedåtgående jämfört mot tidigare år. 

Den sammanfattande bilden av kommunen utifrån ett finansiellt perspektiv, är en kommun med 
mycket god ekonomi i grunden. Det oförutsedda ekonomiska läget samt  prognosen på BNP-bortfall 
sätter en del press och utmaningar på kommunens  kortsiktiga ekonomi. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsanalys  

Sveriges ekonomiska utveckling 

Källa: SKR april 2020 
 

Konjunkturen har kollapsat med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de 
flesta regioner/länder världen över. Ännu finns ingen klar bild över hur stora tapp det rör sig om, 
utan det kommer att ses något längre fram. Det råder en betydande ovisshet kring vad som väntar 
framöver.  
 
Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring 
smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsade åtgärderna, kring ekonomisk-politiska 
krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna blir på 
samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.  
 
SKR gör av den anledningen ingen konjunkturprognos, utan gör en beräkning utifrån ett scenario. 
Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver 
en tänkbar utveckling. Scenariot liknar hur utvecklingen såg ut vid 1990-talskrisen och vid den 
globala finanskrisen 2008-2009. I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och 
sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år.  
 
Återhämtningen beräknas starta under kvartal tre, men BNP för helåret 2020 bedöms till en 
minskning om 4,1 procent. Till 2021 förväntas BNP lyfta med 3,3 procent då återhämtningen får 
helårseffekt.  
 
Antal arbetade timmar faller markant under 2020, då det är inhemsk tjänstesektor som framförallt 
drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Antal arbetade timmar 
minskar också till följd av hög sjukfrånvaro och permitteringar. Antalet arbetslösa förväntas stiga till 
strax under nio procent.  
 
I scenariot antas lågkonjunkturen bestå till slutet av 2023, då en jämvikt finns för antalet sysselsatta 
och antalet arbetade timmar befinner sig i ett jämviktsläge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.  
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Kommunsektorns ekonomiska utveckling 

Källa: SKR april 2020 

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta drabbar 

sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också skatteunderlaget, trots de åtgärder som 

satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin.  

För år 2020 är orsaken till en låg skatteunderlagstillväxt att antalet arbetade timmar i kombination 

med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Det motverkas lite av att 

enskilda näringsidkare väntas deklarera större inkomster för 2020 än för 2019, då de inte kan avsätta 

stora delar av vinsterna till periodiseringsfond längre. Det kommer också stora utbetalningar av 

framför allt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning.  
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Jämfört med den prognos som publicerades i februari räknar SKR nu med väsentligt lägre 

skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020. Utvecklingen 2021 är uppjusterad, då SKR nu räknar med en 

starkare konjunkturåterhämtning än i februariprognosen, men från en lägre nivå.  

 

Regeringen har en mindre pessimistisk syn på skatteunderlagstillväxten än SKR. Huvudförklaringen är 

att SKR:s scenario visar svagare utveckling 2020 än regeringen då SKR utgår från ett större fall i 

arbetade timmar. För de kommande åren är bilden olika i synen på i vilken takt ekonomin 

återhämtar sig. År 2021 antar SKR större lönehöjningar än i regeringens beräkningar och för år 2023 

har regeringen en större ökning av arbetade timmar än SKR.  

Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) beräkningar gjordes innan förslaget om möjlighet för enskilda 

näringsidkare att avsätta stora delar av vinsten för 2019 till periodiseringsfond. SKR beräknar också 

att antalet arbetade timmar minskar betydligt mer än vad ESV antar. För de kommande åren är SKR:s 

bedömning att återhämtningen på arbetsmarknaden är större.  

Befolkning  

Salems befolkning uppgick till 16 781 invånare den 31 mars 2020. Det var en ökning med 31 
personer (+ 0,2 %) jämfört med årsskiftet 2019/2020 då befolkningen var 16 750. Under samma 
period ökade Stockholms län med 6 188 personer (+ 0,3 %). 
 
SCB tar årligen fram en prognos på rikets befolkningsutveckling, årets prognos har räknats ner något 
utifrån tidigare bedömningar. SCB är tydliga med att årets prognos är osäker då effekterna av 
Coronapandemin är svår att bedöma, de räknar med en befolkningsutveckling på ungefär 1 %. 
Främsta orsaken till nedskrivningen av prognosen beror inte på själva viruset i sig utan de 
ekonomiska effekter pandemin har på befolkningsutvecklingen. En uppdaterad befolkningsprognos 
för Salems kommun presenteras under hösten.  

Finansiella risker 

Under januari-mars 2020 hanterades finansiella risker i enlighet med de av fullmäktige beslutade 
finanspolicyn och policyn för förvaltning av pensionsmedel.  

Vissa finansiella risker, som refinansierings-, kreditrisk och marknadens likviditetsrisk, har förändrats 
marginellt jämfört med den senaste årsredovisningen. För detaljerad beskrivning av kommunens 
verktyg för hantering av finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för år 2019 sidan 21. 

Ränterisk  

Per balansdagen den 31 mars 2020 var kommunens totala upplåning hos kreditinstitut oförändrat 
jämfört med årsskiftet och uppgick till 338,2 miljoner kronor. Ett omlån på 100 miljoner kronor 
kommer att ske under året.  

Upplåningen planeras att öka med 150 miljoner kronor i slutet av året om budgeterade investeringar 
blir genomförda. Det nya lånet innebär högre räntekostnader från och med nästa år. 

Per den 31 mars 2020 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 0,1 år (0,2 år vid 
årsskiftet) och den genomsnittliga räntan var 0,4 (0,4) procent. En ökad ränta med en procentenhet 
skulle medföra ökade kostnader på 3,4 miljoner kronor per år.  
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Marknadsrisk i finansiella placeringar 
Per den 31 mars 2020 låg pensionsportföljen inom de marknadriskslimiter som definieras för 
respektive tillgångsslag i policyn:  

● andelen aktier uppgick till 5 procent (35 procent i årsskiftet), den fick uppgå till maximalt 8
(39) procent av portföljens värde.

● Svenska aktier uppgick till 29 (29) procent av aktieandelen, fick uppgå till maximalt 50 (50)
procent av aktieandelen.

Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel 

Per den 31 mars 2020 uppgick kommunens pensionsförpliktelser till 384,8 miljoner kronor (377,9 vid 
årsskiftet).  

För att bemöta kommande pensionsutbetalningar har kommunen medel i en placeringsportfölj. Per 
den 31 mars 2020 uppgick portföljens marknadsvärde till 96,7 (92,3) miljoner kronor.  

I enlighet med placeringspolicyns krav på finansiering för att från och med år 2021 minska 
belastningen från kommunens pensionsförpliktelser på resultaträkningen och likviditeten beslutade 
Kommunstyrelsen (KS §137 dat. 2019-12-02) om nyinsättningar i pensionsportföljen med totalt 50 
miljoner kronor under perioden 2019-2021. Av dessa, placerades 11,6 miljoner kronor i portföljen 
under januari-mars 2020 (3,9 i år 2019). Konsolideringsgraden, det vill säga andelen av 
pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av förvaltade pensionsmedel, förbättrades till 29,1 
(28,5) procent. 

Den snabba börsnedgången till följd av coronavirusets spridning kommer att leda till att portföljen 
inte kommer inte att nå policyns avkastningskrav per den 31 december 2020, det vill säga en 
snittavkastning  som är justerad för inflation på +2,0 % per år under femårsperioden. 

Under första kvartalet 2020 blev portföljens utfall -7,2 miljoner kronor och bestod av + 1,9 miljoner 
kronor i realiserade vinster samt -9,1 miljoner kronor i återföring av tidigare års balanserade 
orealiserade vinster.  

Portföljens prognos för helåret uppvisar en negativ avvikelse mot budget om -7,1 miljoner kronor. 

Tabellen nedan uppställd i enlighet med RKR rekommendation 15 och redogör för kommunens 
pensionsförpliktelser och dess finansiering, i miljoner kronor: 
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Händelser av väsentlig betydelse 

● Under våren har arbetet med att flytta lönehanteringen till Håbo kommun genomförts.  

● Coronapandemin, Covid-19, har påverkat verksamheten under första månaderna på året. 
Krisledningsnämnd och krisledningsgrupp är aktiverad. I verksamheterna har det vidtagits 
åtgärder för att bromsa och förhindra smittspridning genom bland annat distansundervisning på 
gymnasiet, besöksförbud på äldreboenden, stängda sysselsättningar för äldre och 
funktionsnedsatta och inställda evenemang, information till medborgare och medarbetare sker 
kontinuerligt. 

Väsentliga budgetavvikelser per nämnd 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av 
att bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Av nämndernas redovisning framgår att 
budgetavvikelsen är positiv och uppgår vid mars månads utgång till 7,9 miljoner kronor.  Samtliga 
nämnder förutom Socialnämnden uppvisar positiva resultat mot budget för perioden. Nämndernas 
prognoser för helåret visar på en positiv avvikelse mot budget på 4,0 miljoner kronor, beroende på 
en ersättning från Naturvårdsverket som kommunen fått beslut om avseende naturmark.  
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Kommunstyrelsens förvaltning har för perioden en positiv avvikelse  med 1,3 miljoner kronor och 
prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse med en miljon kronor.  
För perioden består den positiva avvikelsen av att inga medel hittills använts av det som avser KS till 
förfogande samt att kostnaderna för vissa poster är svåra att beräkna när under året de uppstår.  
Prognosen för kommunstyrelsen består av att en tjänst flyttats från Barn- och 
utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsen under delar av år 2020. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har motsvarande överskott för samma period, då de frigjort en resurs och 
inte ersatt denna under tiden. IT-enhetens avvikelse för helåret på -0,5 miljoner kronor är kostnader 
kopplade till it-attacker i början på året.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  exklusive VA och markförsäljning redovisar för perioden 
en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor. För helåret beräknas inte någon avvikelse mot årets 
budget. 
  
Bygg- och miljönämndens avvikelse för perioden är 0,6 miljoner kronor och prognosen uppvisar en 
positiv avvikelse om 0,1 miljon kronor.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har en positiv avvikelse för perioden om 0,4 miljoner kronor och för 
helåret beräknas ingen avvikelse mot budget.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse med 4,4 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret beräknas till 3,0 miljoner kronor. Nämnden har lägre volymer än vad som 
räknades vid budgeteringstillfället inom förskola och grundskola. För helåret beräknas förskola och 
grundskola ha resultat som är bättre än budget, medan särskola och stöd- och utvecklingsenheten 
ser ut att få resultat som är sämre än budget.  
Fullmäktige har i april beslutat om en reviderad budgetram för Barn- och utbildningsnämnden som 
innebär att de har 4,3 miljoner mindre i budget. Detta innebär att prognosen för nämnden är en 
avvikelser med -1,3 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns inom en av grundskolorna samt inom stöd- 
och utvecklingsenheten.  
 
Socialnämnden har för perioden en negativ avvikelse med -1,3 miljoner kronor och prognosen 
beräknas till -3,5 miljoner kronor.  
För helåret beräknas avvikelser återfinnas inom äldreomsorgens egen regi och störst negativ 
prognos återfinns inom hemtjänsten, där obalanser finns mellan den intäkt som hemtjänsten 
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erhåller per timme för att utföra verksamheten och den kostnad de har för att utföra den. Inom 
funktionshinderområdet finns obalans inom personlig assistans avseende tunga ärenden.  
Förvaltningen har tagit fram åtgärder på samtliga obalanser, vilket gör att om dessa får önskvärd 
effekt kommer nämndens budget att vara i balans vid årsskiftet.  
Fullmäktige har i april beslutat om en reviderad budgetram för Socialnämnden som innebär två 
miljoner kronor mindre i budget. Det innebär att årets prognos är - 5,5 miljoner kronor. 
Förvaltningen har  tagit fram åtgärder för att hantera hela underskottet.  
 
Övriga nämnder består av överförmyndarnämnd och revisionsnämnd. Båda nämnderna har för 
perioden små avvikelser mot budget och för överförmyndarnämnden prognostiseras med en positiv 
avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor beroende på färre antal ärenden.  
 
Del av finansförvaltning innebär de delar av finansförvaltningen som hanterar kostnader och 
intäkter som är hänförbara till verksamhetsresultatet. Det är bland annat avskrivningskostnader och 
ränta på avskrivningar samt kostnader för semesterlöneskuld och pensionskostnader. För perioden 
ligger avvikelsen på en positiv avvikelse om 2,0 miljoner och prognosen visar en avvikelse om 5,2 
miljoner kronor. Vid delårsbokslutet har kommunen svårt att uppskatta kostnaderna för pensioner 
för helåret. Den post som gör att avvikelsen är positiv totalt sett är de medel som kommunen 
erhåller från Naturvårdsverket avseende naturmark på 5,9 miljoner kronor.  

Investeringar 

Flertalet projekt är ännu i uppstartsfasen för året, och fakturor har inte kommit till kommunen, vilket 
gör att investeringsredovisningen har stor avvikelse mellan budget och utfall för perioden.  

 

Per mars månad har 11 miljoner av periodens budget om 79,2 miljoner använts. En avvikelse på 68,2 
miljoner kronor. För helåret beräknas avvikelsen hamna på 120 miljoner kronor.  Största avvikelsen 
avser senareläggning av Fågelsångens skola med 123,5 miljoner.  

Balanskravsresultat  
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott 
som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och 
förvaltningsorganisation.  

Kommunen har sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet, och det finns således inte något 
underskott att återställa. Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 59,8 miljoner kronor. 
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Årets prognostiserat balanskravsresultat är positivt och uppgår till 18 miljoner kronor (46,5), vilket 
därmed lever upp till lagens krav. Jämfört mot tidigare år är balanskravsresultat mycket lägre på 
grund av kommunens ansträngda ekonomi under kraftig vikande skatteunderlagsprognoser. 

Vid avstämning av balanskravet (prognostiserat resultat) i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) 
görs följande slutsatser: 

● Det finns inte något historiskt underskott att återställa. 

● Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på 0,7 miljoner kronor som har 
räknats bort. 

● Återföring av orealiserade vinster i värdepapper uppgick till -9,1 miljoner kronor och räknas 
bort.  

● Resultatet innehåller realisationsvinster, netto,  på exploateringsverksamheten om  17 
miljoner kronor samt en ersättning från Naturvårdsverket för naturmark på 5,9 miljoner 
kronor. 

● Det finns ingen planerad reservering till resultatutjämningsreserven, då nuvarande nivå på 
resultatutjämningsreserven anses vara tillräcklig (59,8 miljoner kronor). 

 
Balanskravsutredning för prognostiserat resultat i årsbokslut 2020  (miljoner) 

 

Väsentliga personalförhållanden  

Antalet anställda den 31 mars 2020 var totalt 1 584 personer (år 2019; 1638 personer), varav 959 
(971) tillsvidareanställda. Omräknat till årsarbetare uppgår det till 980,81 (903 årsarbetare), för 
tillsvidareanställda. 
 

Sjukfrånvaron januari till mars för tillsvidareanställda och månadsavlönade var i snitt 6,72 % år 2020 

och 8,12 % för samma period år 2019.  
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Förväntad utveckling  

 

Kommunen påverkas av att befolkningen under 2019 minskade jämfört med år 2018. Ekonomin 
påverkas både under år 2020 och år 2022 med lägre skatteintäkter som följd. Detta påverkar även 
kostnaderna. En reviderad budget som avser 2020 utifrån dess påverkan samt skatteintäkternas 
svängningar har upprättats och beslutats i slutet på april. Arbete kring ram/budget för år 2021-2023 
är under bearbetning utifrån senaste kända befolkningsprognos per 2020-02-15.  

 2020 2021 2022 2023 

Prognos folkmängd vid tillfället för budget 2020-2022 17 130 17 330 17 359 - 

Prognos folkmängd vid tillfället för ramar 2021-2023 16 869 17 162 17 191 17 259 

Differens -261 -168 -168  

 
Effekten av att folkmängden minskat mellan den prognos som användes för budgeten 2020 och den 
som används för ramarna till år 2021-20225 innebär att volymerna för verksamheterna för år 
2021-2022  kommer att bli relativ lägre än de som meddelats i budgeten för år 2020-2022. Det som 
ses är att det är främst barn i förskoleåldern samt vuxna upp till 40-årsåldern som minskar mest. 
Effekten blir att kommunen behöver se över behoven av förskole- och skolplatser till följd av att 
befolkningsprognosen förändrats. Det påverkar även till viss del äldreomsorgen, till exempel 
förskjuts behovet av att bygga nytt särskilt boende etc. 

För att klara de kortsiktiga ekonomiska utmaningarna antog kommunfullmäktige en reviderad 
budget för år 2020 efter delårsuppföljningen per mars, och det innebär att bar barn -och 
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens budget justerats ner utifrån volymer i 
befolkningen med respektive  4,3 miljoner och 2 miljoner kronor . I  samband med 
ram/budgetarbetet för år 2021 och plan 2022–2023 pågår en redan beslutat effektivisering (del av 
1,3%) för att matcha mot befolkningsvolymerna samt för BNP svängningarna. Kommunens 
preliminära resultat inför kommande år är lägre än tidigare år för att kommunen ska kunna möta ett 
allt kärvare ekonomiskt läge.  

Under våren 2020 arbetade kommunen fram ett planeringsunderlag för investeringar åren 
2021-2023. I ram/budgetberedningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende 
verksamhetslokaler, bland annat för förskola och skola. Behoven är beräknade med hjälp av 
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan.  
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Ekonomiska sammanställningar

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. För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år 
2019 sidan 45.

Resultaträkning

* Enligt kommunfullmäktiges beslut §52 dat. 2019-11-21 avseende budgeten för år 2020.
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Balansräkning
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Drift- och investeringsredovisning  
Driftredovisning 

 
* Enligt KF-beslut §52 2019-11-21 avseende budget för år 2020.  

** Justeringsposter specificeras i bilaga till delårsrapporten i enlighet med RKR rekommendation R14.  
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Investeringsredovisning

 

  

17 



 
 

 

Investeringsredovisning med större** pågående projekt särredovisade. Faktiska och 
prognostiserade utfall. 

 
 

** Som större investeringsprojekt definieras de investeringsprojekt, som har över 3 miljoner kronor i 

budget för år 2020. Projekten genomförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De 

investeringsprojekt, som avser exploateringsavtal/-områden, specificeras inte i tabellen, utan i 

rapport Exploateringsredovisning i avsnitt Gata och VA. Exploateringsredovisningen finns som bilaga 

till delårsrapporten. 

I enlighet med RKR rekommendation 14 finns det följande upplysningar till drift- och 

investeringsredovisning som bilaga till delårsrapporten: 

● upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad, 

● upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper  

● beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga 

delar. 
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Bilagor 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisning 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Allmänt  
Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till 

kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör 

därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. 

 

Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår i juni. Nämnderna och 

kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade detaljbudgetar för sina ansvarsområden för 

beslut i nämnderna under oktober.  

Driftbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna 

ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av 

taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av 

fullmäktige på nämnder och verksamhetsområden. Omdisponering av anslag mellan 

verksamhetsområden och nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året.  

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på 

intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive 

nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge 

de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.  

Ekonomin för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör 

budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår.  

Investeringsbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige 

tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier och transportmedel 

samt för komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov.  

 

Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två 

därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars 

planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive 

planeringsår.  
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Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt beslutas av fullmäktige att överföras till 

kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. Ej förbrukade investeringsmedel som 

ingår i ramanslag överförs normalt inte som tilläggsanslag i nästa års budget.  

VA-verksamhet 
Den löpande VA-verksamheten finansieras med  egna brukningsavgiftser. VA-verksamhetens 

investeringar finansieras med VA-ansluttningsavgifter. VA:s drift- och investeringsbudget regleras 

och beslutas av fullmäktige.  

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för driftredovisningen  

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 

ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av 

omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast 

innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, 

såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 

resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.  

 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är: 

● avskrivningar och periodiserade investeringsinkomster (med undantag för VA-verksamheten: 

VA-verksamhetens avskrivningar och periodiserade anslutningsavgifter finns i 

driftredovisningen)  

● skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

● finansiella intäkter och kostnader, extraordinära poster  

● statsbidrag Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen 

● statsbidrag för naturmark från Naturskyddsverket 

● gatu- och exploateringsersättningar från privata aktörer 

● VA-verksamhetens överskott skuldfört till VA-kollektivet 

● pensionsutbetalningar och förändring i pensionsavsättningar. 

  

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:  

● VA-verksamhetens kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. 

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består 

av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på 

tillgångarnas bokförda restvärde. Internräntan 2020 för VA-verksamheten har satts 

preliminärt till 0,4 % och motsvarar den genomsnittliga räntan för kommunens lån i banker 

och kreditinstitut.  

 

De väsentliga kostnader som interndebiteras till kommunens olika verksamheter är:  

● hyreskostnader: internhyran för inhyrda lokaler interndebiteras av fastighetsförvaltningen 

till några av socialförvaltningens verksamheter; 

● VA-brukaravgifter. 
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De gemensamma kostnader som interndebiteras av Kommunstyrelsens förvaltning  till 

VA-verksamheten är kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader, löne- och 

ekonomiadministration samt försäkring.  

Upplysningar till tabellen för driftredovisning 

Justeringsposter består delvis av tillägg av de verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas 

centralt inom finansenheten; och delvis av avdrag av de poster som finns inom nämnder, men ej är 

hänförbara till verksamhetens kostnader och intäkter i resultaträkningen. 

 

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för 

investeringsredovisningen 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 

anläggningspersonals timkostnader.  

VA-verksamhetens extern och intern fakturering av anläggningsavgifter sker till en och samma taxa.  
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Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga 

delar  
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Exploateringsredovisning 
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 Kommunstyrelsen 

 

§ XX KS/2020:165 - 041

Mål och budget 2021-2023 för Salems kommun 

Salems kommun har en stabil ekonomi, men Coronapandemin skadar ekonomin avsevärt. 
Budgetförslaget bygger på SKR:s indikationer som beräknar att den ekonomiska 
återhämtningen startar i höst. Efter beredning av underlag för Mål och budget 2021 samt 
ekonomisk plan 2022-2023 med den politiska majoriteten föreslås nedanstående 
resultatnivåer.  

(mnkr) 2021 2022 2023 

Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 2,0 5,3 0,6 

I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2021-2023 bedöms kommunen, givet 
dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems kommun ska ha en 
skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år eftersom skattesatsen föreslås 
lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 “Salems kommun ska ha en stabil 
ekonomi” uppnås delvis för år  2022 samt beräknas i dagsläget inte nås för år 2021 och 2023. 
För år 2021 ligger målet på 0,2 % av skatter och bidrag och är en effekt av försämrat 
ekonomiskt läge till följd av Covid-19-pandemin. Vanligt är att sista året i planperioden stärks 
(genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar 
inom kommunens målsättning för stabil ekonomi. 

I budgeten finns kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till förfogande som en buffert om 
skatteunderlaget försämras ytterligare mot de prognoser SKR lämnat. Ny prognos kommer i 
augusti och om indikationen då är att återhämtningen kommer senare än vad som hittills har 
sagt, kan ekonomin för planperioden komma att påverkas.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 maj 2020 samt i ordförandeförslag, “Att ta 
ansvar i kristider”, daterat den 15 maj 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2021-2023
enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2021-2023 enligt bilaga Mål och budget
2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2021-2023
enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
4. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn/utvärdering avseende
volymtilldelningen för gymnasieskolan.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att förbereda kommunen på
alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen 2021 och framåt.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023. 
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2021-2023 enligt bilaga Mål och 

budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.  
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.  
  

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn/utvärdering avseende 

volymtilldelningen för gymnasieskolan.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Efter beredning av underlag för Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 
med den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.  
 
(mnkr) 2021 2022 2023 
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 2,0 5,3 0,6 

 
I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2021-2023 bedöms 
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems 
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år 
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås delvis för år  2022 samt beräknas i 
dagsläget inte nås för år 2021 och 2023. För år 2021 ligger målet på 0,2 % av skatter och 
bidrag och är en effekt av försämrat ekonomiskt läge till följd av Covid-19-pandemin. 
Vanligt är att sista året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv 
ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar inom kommunens målsättning 
för stabil ekonomi. 
 
I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert om skatteunderlaget försämras 
ytterligare mot de prognoser SKR lämnat. Ny prognos kommer i augusti och om 
indikationen då är att återhämtningen kommer senare än vad som hittills har sagt, kan 
ekonomin för planperioden komma att påverkas.  
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Inledning 
SKR:s cirkulär 20:20 daterat 20200429 och ekonomirapporten maj 2020  ligger till grund 
för ekonomienhetens beräkningar över kommunens skatte- och bidragsintäkter för 
2021-2023. Ramberedningen bedömer att det ekonomiska läget är påfrestande för 
planperioden med anledning av att det är svårt att bedöma hur länge de första insatserna
med anledning av pandemin kommer att pågå och därmed är det också svårt att bedöma 
när ekonomin kommer att vända uppåt igen.  
I beräkningarna har hänsyn tagits till den befolkningsprognos som gjordes i februari 2020. 
Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det bostadsbyggande kommunen planerar för 
med stöd av beslutad översiktsplan.  

Sveriges ekonomiska utveckling  
Källa: SKR cirkulär 20:20 april, ekonomirapporten  maj 2020 
 

Konjunkturen har kollapsat med exceptionella ras för produktion, inkomster och 
sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Ännu finns ingen klar bild över hur 
stora tapp det rör sig om, utan det kommer att ses något längre fram. Det råder en 
betydande ovisshet kring vad som väntar framöver.  
 
Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad kring en rad osäkerhetsfaktorer: 
kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsade åtgärderna, kring 
ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de 
negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.  
SKR gör av den anledningen ingen konjunkturprognos, utan gör en beräkning utifrån ett 
scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp 
och analysen beskriver en tänkbar utveckling. Scenariot liknar hur utvecklingen såg ut vid 
1990-talskrisen och vid den globala finanskrisen 2008-2009. I scenariot beräknas ett 
dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant 
rekyl under det andra halvåret i år.  
Återhämtningen beräknas starta under kvartal tre, men BNP för helåret 2020 bedöms till 
en minskning om 4,1 procent. Till 2021 förväntas BNP lyfta med 3,3 procent då 
återhämtningen får helårseffekt.  
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Antal arbetade timmar faller markant under 2020, då det är inhemsk tjänstesektor som 
framför allt drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Antal 
arbetade timmar minskar också till följd av hög sjukfrånvaro och permitteringar. Antalet 
arbetslösa förväntas stiga till strax under nio procent.  
I scenariot antas lågkonjunkturen bestå till slutet av 2023, då en jämvikt finns för antalet 
sysselsatta och antalet arbetade timmar befinner sig i ett jämviktsläge då varken hög- 
eller lågkonjunktur råder.  

Kommunsektorns ekonomiska utveckling  
Källa: SKR cirkulär 20:20 april, ekonomirapporten  maj 2020 
 

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. 

Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk 

ekonomi av pandemin.  

 

För år 2020 är orsaken till en låg skatteunderlagstillväxt att antalet arbetade timmar i 

kombination med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Det 

motverkas lite av att enskilda näringsidkare väntas deklarera större inkomster för 2020 

än för 2019, då de inte kan avsätta stora delar av vinsterna till periodiseringsfond längre. 

Det kommer också stora utbetalningar av framför allt arbetsmarknadsersättningar och 

tillfällig föräldrapenning.  
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Jämfört med den prognos som publicerades i februari räknar SKR nu med väsentligt lägre 

skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020. Utvecklingen 2021 är uppjusterad, då SKR nu 

räknar med en starkare konjunkturåterhämtning än i februariprognosen, men från en 

lägre nivå.  

 

Regeringen har en mindre pessimistisk syn på skatteunderlagstillväxten än SKR. 

Huvudförklaringen är att SKR:s scenario visar svagare utveckling 2020 än regeringen då 

SKR utgår från ett större fall i arbetade timmar. För de kommande åren är bilden olika i 

synen på i vilken takt ekonomin återhämtar sig. År 2021 antar SKR större lönehöjningar 

än i regeringens beräkningar och för år 2023 har regeringen en större ökning av arbetade 

timmar än SKR.  

Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) beräkningar gjordes innan förslaget om möjlighet för 

enskilda näringsidkare att avsätta stora delar av vinsten för 2019 till periodiseringsfond. 

SKR beräknar också att antalet arbetade timmar minskar betydligt mer än vad ESV antar. 

För de kommande åren är SKR:s bedömning att återhämtningen på arbetsmarknaden är 

större.  

 
Prognostiserade skatter och bidrag 2021 - 2023 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 
budget-/planåren.  
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För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas 
följande exempel: 
 
Känslighetsanalys 2021 2022 2023 
Antal invånare den 1 november året före 
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning varje 
enskilt år 

16 914 17 162 17 191 

Differens mnkr (intäkt minskning) -2,9 -4,8 -0,6 

 
Ramar för åren 2021 - 2023 - Driftbudget 
I ramarna för åren 2021-2023 har kommunens nya modell för fördelning av budgetramar 
till nämnderna använts.  
I ramarna har budgeten för år 2020 varit ingångsvärde och därefter har volymer 
beräknats utifrån prognostiserade förändringar i befolkningen i olika åldersgrupper.  
 
(mnkr) 2021 2022 2023 
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 2,0 5,3 0,6 

 
Volymer 
Befolkningen har minskat under år 2019, och bedömningen för kommande år är lägre än 
vid tidigare prognoser. Det gör att volymtilldelningen för år 2021-2023 är mindre än 
normalt. För år 2021 är volymdelen i ramarna totalt 3,3 miljoner kronor.  
De flesta nämnder har därmed fått måttliga volymtilldelningar. Störst påverkan av 
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förändrade volymer har Barn- och utbildningsnämnden fått, där det har inneburit 
minskade volymer med 2,6 miljoner år 2021. Detta med anledning att volymreserven 
flyttats till KS/KF till förfogande samt att befolkningen för år 2021 totalt sett är lägre för 
grupperna inom förskola, grundskolans åk 1-6 samt fritidshem. Grundskolans åk 7-9 och 
gymnasieskolan har ökande volymer i underlaget. År 2022 ökar befolkningen åter, men i 
en betydligt långsammare takt än vad som sagts i tidigare prognoser.  
 
Kompensation för löne- och prisökningar 
I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 procent och vissa nämnder har 
kompenserats för ökade kostnader för indexeringar av avtal.  
 
Effekter av tidigare beslut 
I budgetarbetet för år 2020 fattades beslut om effekter även för år 2021 och framåt, och 
dessa är medräknade i den budget som föreslås.  
 
Politiska prioriteringar 
De prioriteringar som gjorts i detta läge är medel till Bygg- och miljönämnden för att 
kunna hantera viltvården i kommunen samt medel för att Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna hantera beredskapsersättningar.  
 
Investeringar 2021-2023 
I beredningen har särskilt 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. I budgeten för planperioden har en inrikting per investeringstyp 
angetts. Därutöver har de stora lokalprojekten samt fastighetsstrategin angetts med 
projektbelopp. 
 
Investeringsvolymen som finns med i Mål- och budget för 2021-2023 innebär en 
låneskuld per invånare om 28 000 kronor vid utgången av ramperioden. Detta ska ställas i 
relation till övergripande mål nummer nio, där det anges som indikator att långfristiga 
skulder per invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt. 
Länssnittet uppgidk år 2018 till 25 700 kronor per invånare och vi kan anta att 
kommunens låneskuld vid utgången av ramperioden sannolikt kommer att ligga så att 
kommunens mål kommer att uppnås.  
 
Bland de större investeringarna märks en grundskola som planeras att byggas i 
Fågelsången under planeringsperioden. De preliminära kalkylerna omfattar för 
planeringsperioden 173,7 miljoner kronor inklusive skolidrottshall, skolgård, 
anslutningsväg mm. Totalt omfattar projektet 442,5 miljoner kronor under perioden 
2018-2023. För år 2023 har 34,7 miljoner lagts till i kalkylen utifrån det tilldelningsbeslut 
som är taget.  

Planeringsunderlaget för investeringar återfinns i bilaga 1. 
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God ekonomisk hushållning 
Salems kommun har fyra mål för god ekonomisk hushållning. Två verksamhetsmässiga 
mål. 
Övergripande mål 6 - 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.” 
 
Målet följs upp med två indikatorer 
 1. Barn och utbildningsnämndens mål för  Lärande - ansvar och inflytande. Alla elever 
ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna 
arbetet. För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: 
Nästan uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.  

2. Barn- och utbildningsnämndens mål för kunskapsnivå. Eleverna ska nå en kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.  
För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan 
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.  
 
Övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare 
“Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare” 
 
Målet följs upp med fyra indikatorer 

1. Personal - avgångna tillsvidareanställda- Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl 
pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med antal tillsvidareanställda 
månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det senast kända 
genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. För grönt värde ska Salems kommun 
ha samma värde som Stockholms län eller lägre. Gult: Över genomsnittet för Stockholms 
län med max 2 procentenheter. Rött: Över genomsnittet för Stockholms län med mer än 
2 procentenheter.  

2. Personal - andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen. 
För grönt värde ska andelen vara 88 % eller högre.  Gult: 85,1-87,9 %. Rött: 85 % eller 
lägre. 

3. Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst). För grönt värde ska 
kommunen ha uppfyllt 12 sökande eller fler per tjänst. Gult: 9-11 sökande. Rött: 8 eller 
färre sökande. 

4. Personal - Total sjukfrånvaro i jämförelse med Stockholms län. För grönt värde ska 
kommunen ha en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Stockholms län. Gult: Inte mer än 
genomsnittet + 0,5 %-enheter. Rött: Mer än genomsnittet + 0,5 %enheter. 

 
Två av målen för god ekonomisk hushållning är finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning, vilka är vägledande i kommunens ram- och budgetprocess: 
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Övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats 
“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 
2021 - 2023 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är för närvarande 
19,67 jämfört med Södertörnskommunernas genomsnitt på 19,91 år 2020. 
 
Det andra övergripande finansiella målet är följande: 
Övergripande mål 9 - Stabil ekonomi 
“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 2022, vilket motsvarar gult och att indikatormålet delvis att uppnås. Resultatet för år 
2021 och 2023  visar på nivå indikatorvärde för rött och indikatormålet uppnås ej. 
 
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 
2021-2023.  

 
 
 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 
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Inledning 

1.1. Vision 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 

naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. 

Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil 

ekonomi. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 

föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och 

nytänkande är värdeord för kommunens arbete. 

1.2. Kommunens styrmodell 

Kommunens styrmodell utgår från den politiska visionen och värdeorden. Den politiska visionen 

löper ner i organisationen via målstyrning som ger ett systematiskt arbetssätt. Resultaten i 

uppföljningen skapar förutsättningar för en grund till god dialog såväl inom som mellan de olika 

nivåerna i organisationen och bidrar därmed till ständig förbättring.  

För att skapa balans i kommunens styrning används fem perspektiv; Medborgare, Miljö, Utveckling 

och lärande, Medarbetare samt Ekonomi.  

De övergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och knyter an till visionen, dessa mål är 

långsiktiga och gäller vanligen över en mandatperiod men kan ändras vid behov. En viktig 

förutsättning är mål om god ekonomisk hushållning och att hålla budget. Målen följs upp med hjälp 

av indikatorer och vägs samman till ett index som visar den samlade måluppfyllelsen för respektive 

övergripande mål.  

Nämndernas mål är en nedbrytning av de övergripande målen och omfattar målsättningar utifrån 

nämndens verksamhetsområde. Nämndmålen beslutas av respektive nämnd som också kan 

komplettera med ytterligare mål som inte direkt knyter an till de övergripande målen. Nämnderna 

kan få direkta uppdrag att uppfylla ett mål formulerat av fullmäktige och ska då svara upp mot det. 

Även nämndernas mål följs upp med hjälp av sammanvägda indikatorer.  

Nämndens mål bryts ned till enhetsaktiviteter. Aktiviteterna arbetas fram på enheten i samverkan 

mellan enhetschef och medarbetare och beslutas efter avstämning med förvaltningschef. För att 

öka måluppföljningen ska det ske kontinuerlig uppföljning av aktiviteterna under året. Enhetens 

aktiviteter utvärderas i samband med delårs- och årsredovisningen. 
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1.3. Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning 

Det politiska ansvaret 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut om mål och fördelar 

ekonomiska ramar utifrån politiska prioriteringar i en rambudget. Den tilldelade ramen ska rymma 

nämndernas verksamhet under budgetåret.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 

för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 

styrning och leda arbetet med hjälp av framtagande av styrdokument för kommunen. 

Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning, följa 

det fullmäktige beslutat att nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och 

utförs inom anvisade ekonomiska ramar. Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den 

behandling som sker av personuppgifter inom dess verksamhet. Nämnderna ansvarar även för att 

den verksamhet som utförs inom dess område drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och svarar för 

en god arbetsmiljö. Nämnderna beslutar om en fördelning inom sitt verksamhetsområde i en 

nämndbudget.  
 

Förvaltningarnas ansvar 

Kommundirektören är chef över och leder förvaltningschefernas arbete med de 

kommungemensamma frågorna. Kommundirektören är också förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen.  

Förvaltningschefernas uppdrag är att leda respektive förvaltnings arbete i enlighet med den budget 

samt mål, riktlinjer och föreskrifter som finns för förvaltningen. Förvaltningschef beslutar om en 

fördelning av nämndsbudgeten i en detaljbudget som innehåller en konteringsanvisning på 

detaljnivå. 

Budgetansvariga ansvarar inför närmaste chef för en avgränsad verksamhet och dess resurser att 

arbeta för att antagna mål uppfylls inom ramen för anvisad budgetram och andra riktlinjer. 

2. Mål för 2021-2023 

Perspektiv Medborgare  

Kommunens övergripande mål 1 - Tillgänglighet 
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 

effektivitet skapa förtroende. 
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Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet  
Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån 
kommunens struktur i utjämningssystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror.  
Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött 
- 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)  

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog (Nöjd-inflytande-index)  
Mäts med SCB:s medarborgarundersökning vartannat år. Nöjd inflytandeindex (NII)  
Grönt - NII 50 el högre Gult - NII 41-49 Rött - NII 40 el lägre  

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)  
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post 
inom tre dagar.  
Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre  

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)  
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun 
i procent.  
Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre 

 

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

Stockholms län. 

 

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål  

Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans.  

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål  
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Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för 

ungdomar och övriga medborgare.  

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar)  

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)  

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt på 18,6 eller lägre dvs 0-16,6 (19,6 år 2018) Gult - 

Mellan 1,9 dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 16,7-18,6 Rött - 0,1 dagar 

högre än genomsnitt Sthlm län eller mer = 18,7 eller högre  

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus  

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus  

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige)  

Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år.  

Grönt - Ranking 1-15 Gult - Ranking 16-29 Rött - Ranking 30 eller sämre 

 

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

utvecklas. 

 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital  
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde. Grönt - 2 
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö  
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö Grönt - 2 
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet  
VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet Grönt - 2 
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

6 



 
 

Perspektiv - Miljö  

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

 

Beskrivning: Boende - Boendeformer (index)  
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer? 
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) 
för en kommun i Sthlms län  

Beskrivning: Boende - Bostäder (Index)  
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på möjligheten att hitta bra boende?  

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) 
för en kommun i Sthlms län  

Beskrivning: Boende - Trivsam bebyggelse (index)  
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?  

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) 
för en kommun i Sthlms län 

 

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

 

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning  
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska 
uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021  
Grönt - Målet är uppfyllt = 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1 Rött - Målet är inte uppfyllt = 0  
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Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2021 (procent)  
Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta 
antalet personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla 
förvaltningar, dividerat med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. Grönt: 60 % - 100 % 
fossilfria bilar Gult: 50 % - 59,9 % fossilfria bilar Rött: 0 % - 49,9 % fossilfria bilar  

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning 2017 
Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter, ska inte öka i jämförelse med föregående år, 
inom kommunens fastigheter.  
Grönt: ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år (= 2) Gult: maximalt 1-% 
ökning i jämförelse med föregående år (= 1) Rött: mer än 1-% ökning i jämförelse med föregående 
år (= 0)  

Perspektiv - Utveckling och lärande 

Kommunens övergripande mål 6 - 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. 

 

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande  
Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna 
skolans arbete  
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå  
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län  
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Perspektiv - Medarbetare 

Kommunens övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare 
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
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Beskrivning: Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent)  
Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat 
med antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller 
under det senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216.  
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2 
procentenheter Rött: Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter  

Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar (procent)  
Andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen.  
Grönt - 88 % eller högre Gult - 85,1-87,9 % Rött - 85 % eller lägre  

Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst)  
Antal sökande per tjänst  
Grönt - 12 sökande eller fler Gult - 9-11 sökande Rött - 8 eller färre sökande  

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent)  
Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse.  
Grönt - Bättre än genomsnittet Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter Rött - Mer än 
genomsnittet + 0,5 %-enheter Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med 
Stockholms län som jämförelse. (2017 - 6,6%) 

Perspektiv - Ekonomi 

Kommunens övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats 
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. 

 

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats  
Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn. 
Grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet, Gult 1-9 öre högre, Rött: 10 öre 
eller högre 
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Kommunens övergripande mål 9 - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi 

  

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare  
Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat med antal invånare. Nyckeltalet jämförs med 
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, taget ur Kolada exklusive kommunkoncern och exkl 
VA-lån.  
Grönt - Lika med eller lägre än föregående års länssnitt, Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller 
högre  

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag  
Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag  
Grönt - resultat uppgående till 1 % eller högre. Gult - 0,5-0,99 % Rött - 0,49 % eller lägre. 

3. Ekonomiska driftsramar per nämnd 2021-2023 
Enligt kommunens målformulering om stabil ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1% av skatter 

och bidrag exkl VA. Varierande skatteintäkter och kostnader kopplade till volymförändringar visar 

att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på både kort som lång sikt ha en budget i 

balans med goda marginaler vilket skapar utrymme för nödvändiga investeringar.  

För år 2021 beräknas skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgå till 1 025 miljoner 

kronor. Resultatet bör då uppgå till 10,2 miljoner kronor. I budgeten ligger ett resultat på 2,0 

miljoner kronor som motsvarar 0,2% av skatter och bidrag. Anledningen till att året har ett lägre 

resultat än tidigare beror på de effekter som finns kvar avseende Covid-19-pandemin. Den 

lågkonjunktur som kom under 2020 med kraftigt försämrade skatteintäkter ger ett sämre 

ingångsläge 2021 som kommunen parerar med ett tillfälligt sämre resultat.  

Beräkningen av förväntade skatteintäkter utgår från skatteprognosen från Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) daterad den 29 april 2020. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,86. 

Befolkningsprognosen visar på lägre befolkningsökning än vad tidigare prognoser visat. Med ett 

resultat på 2,0 miljoner kronor så har 942,4 miljoner kronor fördelats i verksamhetskostnader. För 

år 2020 var den sammanlagda ramen 928,7 miljoner kronor. Förändringen mellan åren är en ökning 

med 13,7 miljoner kronor.  

Samtliga nämnder har volymtilldelning utifrån beräknad befolkningstillväxt för året. Därutöver har 

lönekompensation på två procent lagts ut i ramarna. Vissa nämnder har dessutom fått viss 
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avtalskompensation. Den effektivisering som beslutades i budget 2020 som även gällde år 2021 

finns kvar för berörda nämnder.  

Utöver ramar till nämnderna finns 8,9 miljoner kronor i KS/KF till förfogande för att täcka 

oförutsedda kostnader som till exempel volymökningar.  

 

 

3.1. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- 
och kommunikationsverksamhet, utveckling och användning av informations- och 
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete. 
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Kommunstyrelsen har tilldelats volymer, 2 % lönekompensation samt kompensation för 
avtalsuppräkningar. För år 2022 finns medel för ett riksdagsval och för år 2023 medel för 
utbildning.  
I budgeten för år 2020 fattades beslut om effektivisering på 107 tkr som gällde år 2021.  
Budgeten ökar med 1,8 % år 2021, 2,7 % år 2022 samt 1,8 % år 2023.  
 

Övrigt särskilt budgeterade medel i kommunstyrelsen 

Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF 

Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med totalt 10 kommuner. 

Medlemskommunerna är Haninge, Nacka, Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Ekerö, 

Södertälje och Nykvarn. Medlemsavgiften för år 2021 beräknas till ca 7,8 miljoner kronor. Det 

exakta beloppet har ännu inte fastställts.  
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Södertörns överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämndens verksamhet finansieras av Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, 

Salem och Haninge och ska alltid visa ett nollresultat. Eventuella underskott eller överskott 

hanteras i respektive kommun. Från år 2021 är kostnaderna för tidigare överförmyndarnämnden 

placerade under KS, precis som Södertörns brandförsvarsförbund, då kommunen köper 

verksamheten. Beräknad kostnad för år 2021 är 1,8 miljoner kronor.  

 

Gemensam lönenämnd  

Från den 1 januari 2020 ingår Salem i en gemensam lönenämnd tillsammans med Håbo kommun 

och Trosa kommun. Syftet är att samverka angående löneadministration. Lönenämnden har ansvar 

för löneutbetalningar för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Salems, Håbo och Trosa 

kommun, där Håbo är värdkommun. Beräknad kostnad för år 2021 är 2,3 miljoner kronor. 

3.2. Tekniska utskottet 

Tekniska utskottet är ett utskott kopplat till kommunstyrelsen. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag att arbeta med samhällsbyggnadsprocessens 

alla delar. MSB är en verkställande förvaltning med tillsynsansvar inom miljö- och 

samhällsbyggnadsområdet i Salems kommun. I uppdraget ingår drift, underhåll och nyproduktion 

av infrastruktur och kommunala fastigheter samt  drift och underhåll av parker och övrig kommunal 

mark. Framtagande av detaljplaner, kartproduktion och utförande av mätverksamhet.  
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Tekniska utskottet har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2 % samt viss 

kompensation för avtalsuppräkningar. Som särskilt riktad insats har medel för 

beredskapskompensation tillförts utskottet. I budgeten för år 2020 fattades beslut om 

effektivisering på 121 tkr som gällde år 2021.  

3.3. Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövning samt att övriga åtgärder sker mot en 

hållbar utveckling inom nämndens ansvarsområde. Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens 

tillsyn samt övriga myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendets och den nämnd som 
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miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden är även 

den nämnd som enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen samt smittskyddslagen fullgör kommunens 

uppgifter inom respektive område. 

 

 

Bygg- och miljönämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2 %. Som 

särskilt riktad insats har medel för kommunjägare tillförts nämnden.  

3.4. Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidslivet i kommunen i frågor rörande bildnings- 

och studieverksamhet, kulturverksamhet och idrottsverksamhet, samt verka för bevarandet av 

estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i kommunen. När det gäller barns 

och ungdomars uppväxtmiljö ska nämnden ha ett nära samarbete med kommunens socialnämnd, 

barn- och utbildningsnämnd och ungdomsråd. Kultur- och fritidsnämnden leder och ansvarar för 

verksamheterna inom bibliotek, allmänkultur, föreningsstöd, fritidsgårdar, ungdomsråd samt drift 

och uthyrning av kommunala idrottsanläggningar.  
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Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att stimulera unga och flickors fritid. Detta kan ske i form 

av stöd till föreningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra 

verksamheterna mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har kompenserats så att ramen för den del som gäller volymer inte ska 

minska. Därutöver har lönekompensation med  2 % och avtalskompensation tilldelats nämnden.  

3.5. Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, grundutbildning för 

16 



 
 
vuxna, utbildning i svenska för vuxna invandrare, särskola och kulturskola. De olika verksamheterna 

bedrivs i kommunal och fristående regi.  

Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och för fristående 

pedagogisk omsorg. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i samtliga skolformer från förskola till kommunal 

vuxenutbildning för att systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen med syfte att 

uppfylla de nationella målen som finns för utbildningen. 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. I detta ligger att eleverna ska nå en god kunskapsnivå.  

Barn- och utbildningsnämnden skall också uppmärksamt följa alla frågor som rör barns och 
ungdomars levnadsförhållanden och ta erforderliga initiativ för att främja en god uppväxt- och 
utbildningsmiljö. I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära 
samarbete med kommunens socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt medverka i den 
kommungemensamma modellen “Ung i Salem”. 
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Barn- och utbildningsnämndens volymer för perioden innebär minskade medel, då 

befolkningsförändringen är negativ för perioden i berörda åldersgrupper för år 2021.Den största 

befolkningsförändringen avser förskola , grundskolans åk 1-6 samt fritidshem. Grundskolans åk 7-9 

och gymnasieskolan har ökande volymer i underlaget. Från år 2022 ökar befolkningen åter igen, 

men något mindre än vad tidigare prognoser visat.  Kompensation gällande ökade löner med 2 % är 

inlagd. I budgeten för år 2020 fattades beslut om effektivisering på 841 tkr som gällde år 2021.  

3.6. Socialnämnden 

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom individ- och familjeomsorgen, 

äldreomsorgen, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om psykiskt och fysiskt 

funktionshindrade, åtgärder för arbetslösa, det kommunala flyktingmottagandet och 

riksfärdtjänsten.  

Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden 

har myndighetsansvar för insatser inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om 

psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige 

beslutade åtaganden med anknytning till socialtjänsten fullgörs.  

Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden 

skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens tjänster. 

I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete med 

kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt samverka i den 

kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”. 

Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till 

Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel enligt lag 

om anordnande av visst automatspel. 

Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i tobakslagen, alkohollagen 

och skuldsaneringslagen.  
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Socialnämnden har fått volymkompensation i två delar, den ena delen är specifik volymrelaterad 

utifrån äldreomsorg och LSS-området. I stort sett hela den volymkompensationen gäller ökningarna 

i den äldre delen av befolkningen. Den generella volymkompensation gäller samtliga övriga delar 

inom socialnämndens område.  

Lönekompensation på 2 % har erhållits samt tidigare beslutade effektiviseringar från 

budgetbeslutet för år 2020-2022.  
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3.8. Revision 

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som ska granska verksamheten. 

Antalet förtroendevalda revisorer i Salem är sju stycken. 

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet inom nämnder och styrelser. Revisorerna 

prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Om revisorerna i sin granskning finner att verksamheten inte sköts på ett 

korrekt sätt skall de anmäla det till berörd nämnd. Då uppdraget som revisor är ett 

förtroendeuppdrag som fritidspolitiker har revisorerna externa revisorer till sin hjälp för att sköta 

uppdraget. 
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4. Investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 
Kommunen står inför stora investeringar den kommande perioden och behoven består 

huvudsakligen av investeringar i nya skolor och förskolor, men också av reinvesteringar. 

Investeringar kan självfinansieras genom uppnådda resultatöverskott eller finansieras genom 

upplåning. Ökad upplåning leder till ökade kapitaltjänstkostnader och ett minskat finansiellt 

utrymme för kommunens verksamheter. Att ha ett budgeterat resultat på en procent och likvida 

medel från avskrivningar/avsättningar på 65 miljoner kronor kan kommunen självfinansiera 

investeringar om motsvarande 75-80 miljoner kronor per år. Överskjutande investeringskostnader 

måste finansieras genom upplåning.  

För att lokaler över tid ska kunna möta förändrade volymbehov och alternativa 

användningsområden krävs att byggnader uppförs med beaktande av en långsiktig flexibel 

användning samtidigt som en hög yteffektivitet beaktas. Detta måste säkerställas i början av 

investeringsprocessen.  

I investeringsbudgeten för år 2021 uppgår kommunens investeringar till 204,9  miljoner kronor. Till 

detta kommer kommunens exploateringar, som för år 2021 beräknas till 6 miljoner kronor. Den 

totala investeringsvolymen för år 2021 är 210,9 miljoner kronor.  

Investeringarna för 2021-2023 är indelade i de störst lokalinvesteringarna samt fastighetsstrategin 

som särskilda projekt. Därutöver är övriga projekt indelade i grupperingar, där en bilaga finns med 

samtliga förslag till enskilda projekt finns i bilaga1, Planeringsunderlag för investeringsprojekt. I 

planeringsunderlaget finns neddragningar i grupperna för att minska storleken på investeringarna 

totalt sett i kommunen.  
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5. Ekonomisk plan 2021-2023  
5.1. Resultaträkning 
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6. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
6.1. Intern kontroll 

Den interna kontrollen är till för att skapa trygghet i organisationen för såväl tjänstemän som 

politiker. Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll där ansvarsfördelningen 

beskrivs mellan kommunstyrelse, nämnd och förvaltningar.  Varje nämnd och styrelse är ansvariga 

för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt, att tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten lämnas 

samt att efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande. 

Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över samtliga nämnder inom kommunen.  

Varje nämnd ska årligen ta fram en internkontrollplan över vilka rutiner/system/processer som ska 

följas upp och vid vilka tidpunkter. Utöver dessa ska nämnderna även utföra kontroller enligt 

kommunstyrelsens kontrollplan. Om avvikelser upptäcks vid kontroll ska en alltid ett belut om 

åtgärd tas, vid akuta brister ska nämnden informeras om avvikelsen och planerad åtgärd. En 

uppföljning av resultatet för dessa kontroller ska minst göras årligen till respektive nämnd  

6.2. Delegationsordning och attestreglemente 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och beslutar i frågor om mål 

och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen 

samordnar och leder planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi. Nämnderna ansvarar 

inför kommunfullmäktige för att antagna mål uppfylls och budgeterad verksamhet utförs inom 

anvisade ekonomiska ramar och andra riktlinjer.  

För en fungerande styrning och internkontroll tas delegationsordningar fram för varje nämnd. 

Genom delegationsordningarna delegeras ansvaret för utförande ut i tjänstemannaorganisationen. 

Varje nämnd ser över och uppdaterar delegationsordningen kontinuerligt. 

I kommunens attestreglemente och dess riktlinjer anges vilka som får beslutsattestera och vad 

attest innebär. Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att behöriga personer har agerat, 

att prestationer och transaktioner överensstämmer med beslut och att villkor är riktiga. 

Ekonomiska transaktioner ska i de flesta fall attesteras av minst två personer för att undvika 

avsiktliga eller oavsiktliga fel i hanteringen. 

Varje år upprättar respektive nämnd en aktuell attestförteckning, där det framgår vilka som har 

beslutsattest enligt attestreglementet samt vem som ersätter ordinarie attestant vid dennes 

frånvaro. Attestreglementet kan uppdateras vid behov under året. 
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6.3. Drift och investeringsbudget 

Kommunen budgeterar med ett resultat om minst en procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Resultatmålet behövs för att kommunen ska möjliggöra självfinansiering av 

investeringar och för att ha en marginal för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.  

När kommunfullmäktige fattat beslut om budgetramar har respektive nämnd i uppgift att upprätta 

en detaljbudget. Det ingår i nämndernas uppdrag att utveckla sin verksamhet utifrån den budget 

som är tilldelad och att anpassa sin verksamhet till ändrade förhållanden.  

Nämndens Verksamhetsplan (med mål, verksamhet och budget) beslutas av nämnden senast den 

31 oktober. Därefter ska enheternas detaljbudget läggas in i budgetverktyget senast den 30 

november, för att avstämning ska kunna ske på en total nivå.  

 

Den tilldelade ramen får inte överskridas. Vid befarad avvikelse ska nämnd omgående vidta de 

åtgärder som behövs för att undvika budgetöverskridanden. Vid konflikt mellan mål och resurser 

sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Detta gäller under förutsättning att gällande 

lagstiftning inte åsidosätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan 

bedrivas inom medgiven ram skall detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan 

görs skall en prövning ha skett mot övriga verksamheters resursutrymme.  

 

Investeringsbudgeten ligger till grund för sådana inköp som redovisningsmässigt betraktas som 

anläggningstillgångar. Varje projekt som får investeringsmedel tilldelas ett projektnummer som 

alltid ska användas när kostnader och intäkter bokförs för investeringen.  

En investering ska vara avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod på minst tre år, är 

värdehöjande för verksamheten samt har ett anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp.  

6.4. Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet 

Förvaltningschefen ansvarar inför sin nämnd för den verkställande ledningen av verksamheten, för 

fastställande av nämndens detaljbudget och utser budgetansvariga inom sin förvaltning. Nämnden 

informeras årligen om vilka som utsetts till budgetansvariga.  

6.5. Uppföljning och återrapportering 

Uppföljning och åtgärder är en viktig del i styrningen.  

Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till 

kommunstyrelsen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar. 

Fullmäktiges övergripande Mål och budget följs upp löpande under ett verskamhetsår.  

Nämnderna gör uppföljning tre gånger per år, delårsbokslut per mars och juli som inkluderar 

helårsprognos. När helårsprognosen avviker betydligt från budget ska orsak till avvikelsen och 
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åtgärd för att komma tillrätta med denna beskrivas och redovisas. Därefter görs även en 

årsredovisning per nämnd.  

Kommunen gör två delårsbokslut, ett första per 31 mars och sedan den lagstadgade 

delårsrapporten som görs per den 31 juli där båda inkluderar en helårsprognos. Fullmäktiges mål 

och budget följs upp och analyseras vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt 

resultat och uppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten per juli ska uppfylla kraven i 

lagen om kommunal redovisning för delårsrapporter.  

Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för 

verksamhetsåret. Krav om kommunernas upprättande av årsredovisning finns i lagen om 

kommunal redovisning och i kommunallagen. Det ekonomiska resultatet sammanställs och 

analyseras, jämförelser görs med gällande budget och mot föregående års utfall, eller målvärde om 

det gäller en målindikator. Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte.  

Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda 

uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.  

Nämnderna kan följa upp den löpande verksamheten samt ekonomi med tätare intervaller under 

året. 
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Bilaga 1. Planeringsunderlag för investeringsprojekt 
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Bilaga 2. Exploateringsprojekt 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:69 - 026

Likabehandlingspolicy och plan för Salems kommun

Salems kommun har för närvarande ingen policy för likabehandling och mångfald varför 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram detta förslag till beslut. Syftet med 
likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens förhållningssätt inom 
området och att bedriva ett målinriktat arbete. Salems kommun strävar efter att i enlighet 
med sin definition av likabehandling och mångfald skapa en attraktiv och mångfacetterad 
arbetsplats som har förmåga att se individens behov. Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 
ska arbetsgivare med mer än 25 anställda upprätta en plan för för sitt jämställdhetsarbete 
vart tredje år samt en lönekartläggning varje år.

Lagen innehåller också, förutom förbud mot könsdiskriminering, regler om förbud mot 
diskriminering pga etniskt ursprung, religion/trosinriktning, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt funktionshinder.

Likabehandlingsplanen är framtagen och utformad i en partsgemensam arbetsgrupp utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder i arbetslivet. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 
9 januari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Likabehandlingspolicy för Salems kommun.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Likabehandlingsplan 2020-2022 med bilagd
resultatrapport från den lönekartläggning som genomfördes under hösten 2019.
Planen ersätter tidigare Likabehandlingsplan för 2016-2018.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulf Haraldsson 
HR-chef 

Kommunstyrelsen 

Likabehandlingspolicy och plan år 2020-2022 för Salems 
kommun  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Likabehandlingspolicy 

för Salems kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Likabehandlingsplan 2020-2022 med bilagd

resultatrapport från den lönekartläggning som genomfördes under hösten 2019.
Planen ersätter tidigare Likabehandlingsplan för 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet 
Salems kommun har för närvarande ingen policy för likabehandling och mångfald varför 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram detta förslag till beslut. Syftet med 
likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens förhållningssätt 
inom området och att bedriva ett målinriktat arbete. Salems kommun strävar efter att i 
enlighet med sin definition av likabehandling och mångfald skapa en attraktiv och 
mångfacetterad arbetsplats som har förmåga att se individens behov.  

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivare med mer än 25 anställda 
upprätta en plan för för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år samt en lönekartläggning 
varje år. 

Lagen innehåller också, förutom förbud mot könsdiskriminering, regler om förbud mot 
diskriminering pga etniskt ursprung, religion/trosinriktning, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt funktionshinder. 
Likabehandlingsplanen är framtagen och utformad i en partsgemensam arbetsgrupp 
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder i arbetslivet.  

Den aktuella lönekartläggningen visade inte på några osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män varför det saknas motiv för en handlingsplan för åtgärder under 
kommande  treårsperiod. En rapport från lönekartläggningen bifogas 
likabehandlingsplanen. 
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Ärendet 
Syftet med likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt inom området och att bedriva ett målinriktat arbete.  

Salems kommun som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och ge lika rättigheter 
och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En 
förutsättning för en god arbetsmiljö är att alla känner sig inkluderade i 
arbetsgemenskapen. Arbetsmiljön ska genomsyras av respekten för medarbetares 
olikheter för att på så sätt ta tillvara på allas kompetens. Kommunens chefer och 
medarbetare har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsplats fri från 
diskriminering.  

Salems kommun strävar efter att i enlighet med sin definition av likabehandling och 
mångfald skapa en attraktiv och mångfacetterad arbetsplats som har förmåga att se 
individens behov.  

Likabehandlingsplanen grundas på en kartläggning, genomförd via enkät,  till alla 
anställda. Detta gjordes under våren 2019. Frågorna utgick från diskrimineringslagens 
olika delområden beträffande arbetslivet och syftade till att fånga medarbetarnas 
uppfattning gällande likabehandlingssituationen i kommunens olika verksamheter.  
Svarsresultatet har analyserats av en partsammansatt grupp bestående av HR samt 
fackliga företrädare från den centrala samverkansgruppen (Cesam).  
Arbetsgruppen har tagit del av svaren fråga för fråga, delområde för delområde och i 
samband med detta dragit slutsatser av svaren, satt mål för delområden och utvecklat 
strategin för att nå dessa mål. 

Det övergripande resultatet av kartläggningen visar att medarbetarna upplever 
likabehandlingssituationen i kommunen som god. 

Utifrån vad som framkom i undersökningen har kommunen i samverkan med de fackliga 
organisationerna identifierat följande utvecklingsområden: 

Förvärvsarbete och föräldraskap 

Jämställdhetsanalys av löner 

Trakasserier 

Kompetensutveckling genom intern rörlighet och 
extern rekrytering 

En lönekartläggning, inledd med en förnyad arbetsvärdering av samtliga yrken inom 
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kommunen, genomfördes under hösten 2019. 
Resultatet visade inte på några löneskillnader mellan kvinnor och män eller mellan mans- 
eller kvinnodominerade likvärdiga grupper som inte kunde förklaras med könsneutrala 
argument.  
Rapporten från lönekartläggningen innehåller därför ingen handlingsplan över åtgärder 
som vid annorlunda resultat skulle behövts för att korrigera löneskillnader under 
kommande treårsperiod. 

 Ulf Haraldsson 
 HR-chef 

Bilagor 
Likabehandlingspolicy 
Likabehandlingsplan 2020-2022 
Lönekartläggning Salems kommun - 2019 års löner 
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Syfte 

Syftet med likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens förhållningssätt 
inom området och att bedriva ett målinriktat arbete. Likabehandlingsplanen är framtagen och 
utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen mot diskriminering i arbetslivet, SFS 2008:567 
kompletterad med tillägg t.o.m. SFS 2016:828, 3 kap. §§ 1-7. 

Kommunens förhållningssätt 

Salems kommun som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och ge lika rättigheter och 
möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En förutsättning för en god 
arbetsmiljö är att alla känner sig inkluderade i arbetsgemenskapen. Arbetsmiljön ska genomsyras av 
respekten för medarbetares olikheter för att på så sätt ta tillvara på allas kompetens. Kommunens 
chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsplats fri från 
diskriminering. 

Likabehandlingspolicy 

Målsättningen med likabehandlingsarbetet är att det ska leda till positiva attityder till mångfald och 
likabehandling som utvecklar arbetsplatser där alla är välkomna. 

Kommunens definition av begreppet likabehandling: “Likabehandling innebär inte att alla behandlas 
lika utan att var och en behandlas efter sina egna förutsättningar.”  

Kommunens definition av begreppet mångfald: “Mångfald är en styrka som består av olikheter i 
egenskaper, kompetens, erfarenheter och livssyn.” 

Salems kommun strävar efter att i enlighet med sin definition av likabehandling och mångfald skapa 
en attraktiv och mångfacetterad arbetsplats som har förmåga att se individens behov.  

Organisation och ansvarsområden 

Ledningens ansvar 

HR-chefen har ansvaret för att ta fram likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan och ansvarar 
för att följa upp att åtgärderna i handlingsprogrammet genomförs. Detta görs i samråd med fackliga 
representanter i Centrala Samverkansgruppen (Cesam). 

Chefens ansvar 

Chefen har ett arbetsgivaransvar att främja mångfald och likabehandling - en arbetsplats fri från 
diskriminering - inom sitt verksamhetsområde. Detta arbete görs tillsammans med medarbetare 
utifrån arbetet med aktiva åtgärder. Chefen har ett stort ansvar och också en möjlighet att påverka 
och forma den atmosfär som ska gälla på arbetsplatsen. 

Medarbetarens ansvar 

Medarbetaren ska bidra i arbetet med att främja mångfald och likabehandling - en arbetsplats fri från 
diskriminering. En medarbetare som uppmärksammar tecken på att en kollega utsätts för 
trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling, ska informera sin närmaste 
chef, HR-enheten eller HR-chefen alternativt kontakta sin fackliga organisation som ska hjälpa till att 
uppmärksamma detta. 
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HR-enhetens ansvar 

HR-enheten ansvarar för att bevaka att likabehandlingspolicy och likabehandlingsplanen efterlevs när 
det gäller t ex rekrytering och kompetensutveckling. Enheten ansvarar också för att ge ett aktivt stöd 
till chefer i arbetet med att främja mångfald och likabehandling och för att Likabehandlingsplanen 
följs upp. 

Samverkan 

Arbetsgivaren och de fackliga representanterna samverkar kring likabehandlingsarbetet.  

Kommunikation 

Likabehandlingspolicyn och planen ska göras känd för samtliga medarbetare.  
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Mål och strategier för perioden 2020-2022 
 
Under våren 2019 genomförde Planen AB på uppdrag av kommunen en medarbetarundersökning 
med frågor kring förutsättningarna för likabehandling i Salems kommun. Denna undersökning ligger 
som grund för de strategier och åtgärder nedan som utgör kommunens likabehandlingsplan. Utifrån 
vad som framkom i undersökningen har kommunen i samverkan med de fackliga organisationerna 
identifierat följande utvecklingsområden: 
 
Förvärvsarbete och föräldraskap 
 
Strategi/Åtgärder 
Tydliggöra föräldraledigas rättigheter och behov via rutinbeskrivning kring  
föräldraledighet 
 
Mål 
Rutinerna ska vara väl kända och implementeras i verksamheten under de närmaste 2 åren 
 
Ansvarig: HR-chefen 
 
Jämställdhetsanalys av löner 
 
Strategi/Åtgärder 
Kommunicera genomförd lönekartläggning på lämpligt sätt så att utfallet blir tydligt för alla berörda. 
 
Mål 
Kommunikation av lönekartläggningen ska vara genomförd respektive år. 
 
Ansvarig: HR-chefen. 
 
Trakasserier 
 
Strategi/Åtgärder 
Ta fram diskussionsmaterial ang. trakasserier/sexuella trakasserier som processas under APT 
tillsammans med aktiva åtgärder 
 
Mål 
Att ingen, vid en undersökning, uppger att de varit utsatta för mobbning eller 
trakasserier av någon form. 
 
Ansvarig: HR-chefen 
 
Kompetensutveckling genom intern rörlighet och  
extern rekrytering 
 
Strategi/Åtgärder 
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Inför 2020 kommer en ny mall för medarbetarsamtal tas fram av HR som blir tydligare i förhållande 
till bl.a. kompetensutveckling. 

Mål 
Alla medarbetare ska utifrån sitt medarbetarsamtal uppfatta att de har en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 

Ansvarig: HR-chefen 

Ovanstående åtgärder kommer att genomföras successivt under planperioden i samarbete med 
kommunens chefer. 

________________________________________________________________________ 

Bilaga till Likabehandlingsplanen 

Undersökning 
Underlag för mål i likabehandlingsplanen har arbetats fram enligt följande metod: 
Initialt har kommunens medarbetare beretts möjlighet att svara på 89 frågeställningar som har 
påverkan på förutsättningarna för Likabehandling i verksamheten. Detta har gjorts i samarbete med 
Planen AB. 

Frågorna har besvarats under fullständig anonymitet. 
Svarsalternativen har omfattat en femgradig skala från ”Inte alls” till ”I mycket stor utsträckning”. 
Svaren har, i samband med sammanställning, konverterats till sifferbegrepp från 1-5 där det omdöme 
som är mest positivt för situationen erhållit poängen 5 medan det omdöme som är minst positivt har 
erhållit poängen 1.  
På sådant sätt har varje medarbetares svar konverterats från 1-5 där betyget 3 motsvarar 
svarsomdömet ”I ganska stor utsträckning”. 

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har beretts möjlighet att svara. Av dessa har 501 besvarat 
frågorna. 

Frågorna har omfattat åtta delområden och i dessa berörs samtliga diskrimineringsgrunder som de 
beskrivs i SFS 2008:567 och SFS 2016:828.  

Jämställdhetsperspektiv 

1 Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv 

Delområdet är uppdelat i underområdena ”Den praktiska/ organisatoriska arbetsmiljön”, ”Den 
fysiska arbetsmiljön” och ”Den psykosociala arbetsmiljön”. 

2 Förvärvsarbete och föräldraskap 

3 Sexuella trakasserier 

4 Kompetensutveckling genom intern rörlighet och extern 
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rekrytering 
  
5 Jämställdhetsanalys av löner 
Delområdet omfattar ej lönekartläggning vilken genomförs och redovisas separat 

 
Mångfaldsperspektiv 
 
De följande tre delområdena rör huvudsakligen övriga diskrimineringsgrunder förutom kön, d.v.s. 
etniskt ursprung, religion/trosinriktning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt 
funktionshinder (funktionsnedsättning/funktionsvariationer). 
 
6 Arbetsförhållanden  
  
7 Trakasserier 
 
8 Rekrytering 
 
De resultat som erhållits i samband med att medarbetarna besvarat frågorna, har sedan presenterats 
för en grupp bestående av representanter för arbetsgivare och arbetstagare.  
 
Dessa har tagit del av svaren fråga för fråga, delområde för delområde och i samband med detta 
dragit slutsatser av svaren, satt mål för delområdet och diskuterat möjliga åtgärder för att nå dessa 
mål. 
 
Målsättningar och åtgärder har utformats så att de ska stärka likabehandlingsarbetet och skapa 
möjligheter och grogrund för ständig förbättring.  

 
1. Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv 
 
1.1 Den praktiska/organisatoriska arbetsmiljön 
 
Medarbetarnas svar: 
 
Man upplever att arbetsverktyg, dvs. kontorsutrustning etc., är väl anpassade att användas av både 
kvinnor och män. Såväl kvinnor som män, framför allt kvinnorna, menar att de har små möjligheter 
att påverka sina arbetstider. Kvinnor och män upplever tydlig stress. Männen tror i något högre grad 
än kvinnorna att kvinnor och män har lika stor chans att välja arbetsuppgifter som kan medföra högre 
lön samt att göra karriär i verksamheten. Kvinnor och män känner i hög grad ansvar för sitt arbete 
och menar att deras arbetsuppgifter är tämligen varierande. 
 
Arbetsgruppens slutsats: 
 
Arbetsgruppen konstaterar att skillnaderna är ganska måttliga mellan svaren från kvinnor och män. 
 
1.2 Den fysiska arbetsmiljön 
 
Medarbetarnas svar: 
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Kvinnor och män är överens i de flesta frågor om den fysiska arbetsmiljön. Kvinnorna menar dock att 
det finns liten möjlighet till subventionerad friskvård. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Arbetsgruppen konstaterar att den fysiska arbetsmiljön enligt enkätundersökningen upplevs som 
tämligen god. Kvinnorna upplever sig dock ha dålig tillgång till subventionerad friskvård. 
Arbetsgruppen konstaterar att alla anställda har samma rätt till denna friskvård men att svaren kan 
bero på den upplevda möjligheten att utnyttja friskvården. 

1.3 Den psykosociala arbetsmiljön 

Medarbetarnas svar: 

Kvinnor och män trivs på sin arbetsplats och upplever sig bli väl bemött av sina arbetskamrater och 
av ledningen. Huvuddelen av de svarande tror att de skulle få stöd av sin närmaste chef i fall de skulle 
må psykiskt dåligt på arbetet.Flera uppger dock att de ibland stannar hemma, sjukskriver sig eller tar 
ledigt för att de inte trivs på sitt jobb. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Man trivs väl på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater. Svaren på dessa frågor var vid förra 
undersökningen mycket positiva. I denna undersökning är de fortfarande lika positiva. 
Några uppger dock att de ibland stannar hemma, sjukskriver sig eller tar ledigt för att de inte trivs på 
jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män i något så när proportion till könsfördelningen bland de 
anställda inom kommunen. 

Mål  

Inget separat mål sätts för delområdet. 

Uppföljning av tidigare mål  

Inget mål sattes för delområdet 2016 då svaren då bedömdes vara tillfredsställande ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

2. Förvärvsarbete och föräldraskap

Medarbetarnas svar: 

Såväl pappa- som mammaledighet uppges uppmuntras av såväl arbetsgivare som 
arbetstagarorganisationer och medarbetare. Kvinnorna upplever genomgående denna uppmuntran 
tydligare än männen  
De som är eller har varit föräldralediga de senaste fem åren uppger att de i ganska liten utsträckning 
haft kontakt med arbetsplatsen under föräldraledigheten. ”Social kontakt med arbetskamrater” 
uppges som den vanligaste kontakten. 
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Män och kvinnor upplever att arbetsgivaren underlättat för dem att ta föräldraledigt i önskad 
utsträckning. Kvinnorna upplever i högre grad än männen att möten på arbetsplatsen inte 
nödvändigtvis förläggs på sådana tider som gör det lätt att ta ansvar för barn.  

Arbetsgruppens slutsats: 

Arbetsgruppen uppfattar att svaren är i huvudsak jämna mellan kvinnor och män. Män och kvinnor 
upplever att arbetsgivaren underlättat för dem att ta föräldraledigt i önskad omfattning och upplever 
en god attityd till föräldraledighet från arbetsgivare, arbetskamrater och arbetstagarorganisationer. 
De rutiner som finns idag runt föräldraledighet är bra, men borde gå att förbättra ytterligare.  

Strategi/Åtgärder 

Tydliggöra föräldraledigas rättigheter och behov via rutinbeskrivning kring 
föräldraledighet 

Mål 

Rutinerna implementeras i verksamheten under de närmaste 2 åren 

Ansvarig: HR-chefen 

3. Sexuella trakasserier

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och vidta åtgärder om och 
när kränkande särbehandling förekommer. Sexuella trakasserier handlar om den enskilde 
medarbetarens uppfattning av situationen.  

Medarbetarnas svar: 

Relativt många uppger att det förekommer en sexistisk eller kränkande jargong om såväl män som 
kvinnor. De flesta uppger att det förekommer ”I liten utsträckning”.  
Osynliggörande av kvinnor, men även män, vid möten uppges förekomma.  

Tafsande eller annan ovälkommen beröring samt ovälkomna förslag på sexuellt umgänge 
förekommer också. Man uppger att det vanligast förekommer i det dagliga arbetet samt i kontakt 
med kunder/leverantörer/brukare. 

Arbetsgivarens policy mot sexuella trakasserier är ganska väl känd. Färre uppger dock att de känner 
till arbetsgivarens handlingsplan för att hantera sexuella trakasserier. Fler känner dock till vem på 
arbetsplatsen de kan vända sig till om de blir utsatta.  

Arbetsgruppens slutsats: 

Av enkätsvaren kan man konstatera att förekomsten av tafsande, beröring eller ovälkomna förslag är 
tydlig.  

Det ska råda ”nolltolerans” när det gäller alla former av sexuella trakasserier.  
Kännedomen om policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier behöver förbättras. 
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Strategi/Åtgärder 
 
Ta fram diskussionsmaterial ang. trakasserier/sexuella trakasserier som processas under APT 

tillsammans med aktiva åtgärder. 

 
Mål 
 
Att ingen, vid en undersökning, uppger att de varit utsatta för sexuella  
trakasserier  
 
Uppföljning av tidigare mål 
 
Fler medarbetare skall känna till policy och handlingsplan vid nästkommande undersökning. 
 
Målet är nått. 

 
 
 
4. Kompetensutveckling genom intern rörlighet och  
    extern rekrytering 
 
Samtliga medarbetare ska ha utvecklingssamtal varje år och en individuell kompetensutvecklingsplan 
ska tas fram i samverkan med respektive chef. 
 
Medarbetarnas svar: 
 
Vare sig kvinnor eller män upplever att man i någon större utsträckning haft samtal med sin chef om 
kompetensutveckling eller möjlig karriärutveckling under det senaste året. 
 
Kvinnor och män menar att de ”i ganska stor utsträckning” önskar kompetensutveckling för att på 
sikt kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter samt att deras arbetsgivare ”i ganska stor 
utsträckning” tar tillvara på deras kompetens och möjligheter till utveckling på ett bra sätt.  
 
Rekryteringssituationen upplevs fungera tämligen bra ur ett könsperspektiv. Få uppger att det 
förekommit frågor, tester eller krav vid rekryteringen som skulle kunna missgynna kvinnor eller män. 
De som menar att sådana frågor, tester eller krav förekommer är, framför allt kvinnor inom 
Socialförvaltningen och män bland övriga förvaltningar. 
 
Inte särskilt många uppger att de känner till om arbetsgivaren ansträngt sig för att uppmuntra och 
möjliggöra anställning av underrepresenterat kön.  
 
Arbetsgruppens slutsats: 
 
Förekomsten av medarbetarsamtal som uppfattas som samtal om kompetensutveckling eller möjlig 
karriärutveckling ligger på en för låg nivå. 
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Det finns de som anställts senaste året som uppger att det förekommit frågor, tester eller krav som 
skulle kunna missgynna kvinnor eller män. De som uppger detta är bl.a. kvinnor som anställts inom 
”soc” samt män som anställts vid ”övriga förvaltningar”. 

Strategi/Åtgärder 

Under 2019 kommer en ny mall för medarbetarsamtal tas fram av HR som blir tydligare i förhållande 
till bl.a. kompetensutveckling 

Mål 
Alla medarbetare ska utifrån sitt medarbetarsamtal uppfatta att de har en 
kompetensutvecklingsplan. 

Ansvarig: HR-chefen 

5. Jämställdhetsanalys av löner

I Salems kommun ska ingen kvinna eller man uppfatta att man lönediskrimineras på grund av sitt kön. 
Lönen ska sättas utifrån kompetens och prestation i enlighet med kommunens lönepolitik. 

Medarbetarnas svar: 

Männen upplever i högre grad än kvinnorna att lika lön för lika och likvärdigt arbete gäller samt att 
löneförmåner inte är orättvist fördelade mellan kvinnor och män. 

Kvinnor och män delar upplevelsen om att villighet att jobba övertid inte premieras i bedömningen 
av prestation vid löneförhandlingar. 

Kvinnor och män uppger att man i ganska stor utsträckning känner till vilka kriterier arbetsgivaren 
tillämpar vid lönesättning. Man upplever i något lägre utsträckning att man kan påverka sin lön 
genom utbildning och kompetensutveckling.  

Ganska många (ett 30-tal) av de som svarat uppger att de ”i liten utsträckning” till  
”i mycket stor utsträckning” undvikit att vara föräldralediga på grund av uttalat eller outtalat hot om 
sämre löneutveckling. Flertalet av de som uppgett detta är kvinnor. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Kvinnorna tror i lägre grad än männen att lika lön för lika och likvärdigt arbete samt rättvisa vid 
löneförmåner råder. Ganska många uppger att de undvikit att vara föräldralediga p.g.a. uttalat eller 
outtalat hot om sämre löneutveckling. De flesta uppger dock att så skett ”i liten utsträckning” 

Strategi/Åtgärder 

Kommunicera genomförd lönekartläggning på lämpligt sätt så att utfallet blir tydligt för alla berörda. 
Mål 

Kommunikation genomförd 
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Ansvarig: HR-chefen. 

6. Arbetsförhållanden

Arbetsförhållandena hos Salems Kommun ska vara sådana, att alla ska ha samma möjligheter till 
utveckling och att ingen ska uppleva att de särbehandlas negativt i något som helst avseende på 
grund av etnisk härkomst, trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder(funktionsnedsättning), ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. 

Medarbetarnas svar: 

Medarbetarna uppger att det i ganska stor utsträckning är möjligt för alla (se definition ovan) att 
utvecklas i arbetet.  
De kategorier man tror har minst möjlighet att utvecklas är män och kvinnor med annan etnisk 
bakgrund än svensk, män och kvinnor med funktionshinder (funktionsnedsättning), samt män och 
kvinnor med könsöverskridande identitet/uttryck. 

På frågan om vilka åldersgrupper man tror har minst möjlighet att utvecklas i arbetet ligger 
åldersgrupperna 50-60 år samt, framför allt, över 60 år väldigt högt. 
Kvinnor och män uppger att instruktioner och andra viktiga handlingar som hör till arbetet i liten till 
ganska stor utsträckning är utformade så att de är lätta att läsa och förstå om t.ex. läsarens 
modersmål inte är svenska. 
Kvinnor och män är överens om att mångfald inom alla arbetsgrupper på arbetsplatsen är ganska 
viktigt.  

Arbetsgruppens slutsats: 

Arbetsgruppen uppfattar det som om medarbetarna menar att flera grupper har svårt att utvecklas i 
arbetet; Etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionshinder 
(funktionsnedsättning/funktionsvariation) är de som identifieras som särskilt utsatta. 

Mål - Strategi/Åtgärder 

Inget separat mål sätts för delområdet. 

7. Trakasserier

Att arbeta i Salems Kommun ska innebära att man aldrig utsätts för trakasserier i någon form. 

Medarbetarnas svar: 

Medarbetarna upplever inte att det talas nedsättande om människor p.g.a. hudfärg, religion eller 
sexuell läggning. Inte heller upplever man att människor ”stängs ute” i samband med luncher eller 
fikaraster på dessa grunder. Man upplever dessutom inte att det förekommer bilder eller annat av 
diskriminerande karaktär. Kunskapen om Salems Kommuns handlingsplan vid kränkande 
särbehandling är ganska låg. Fler tycks dock känna till eller förstå, vem man ska vända sig till om man 
upplever sig diskriminerad. 

Arbetsgruppens slutsats: 
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Enkäten visar att miljön på Salems Kommun tycks vara tämligen fri från vanemässiga jargonger och 
handlingssätt som kan uppfattas som kränkande. 
Det är viktigt att handlingsplanen vid kränkande behandling blir bättre känd. 

Strategi/Åtgärder 

Ta fram diskussionsmaterial ang. trakasserier/sexuella trakasserier som processas under APT 
tillsammans med aktiva åtgärder 

Mål 

Att ingen, vid en undersökning, uppger att de varit utsatta för trakasserier eller mobbning. 

Uppföljning av tidigare mål 

Fler medarbetare skall känna till policy och handlingsplan vid en uppföljande 
undersökning 

Målet är nått. 

8. Rekrytering

För att åstadkomma en tydlig, likabehandlande och ickediskriminerande mångfaldsprocess i Salems 
Kommun är rekryteringsprocessen ett viktigt instrument. Därför ska all rekrytering göras enligt 
metoden “kompetensbaserad rekrytering” som både säkerställer en icke diskriminerande rekrytering 
samt att kommunen rekryterar de bästa kandidaterna.  

Medarbetarnas svar: 

Medarbetarna uppger att det i vissa fall kan ha funnits krav, tester eller annat i 
rekryteringsförfarandet som uppfattats så att de kunnat missgynna en person med viss etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
Man tycker att det är viktigt med en jämn åldersfördelning i varje yrkesgrupp på 
arbetsplatsen, och en del påpekar att de yngsta åldersgrupperna samt åldersgruppen över 60 år är 
underrepresenterad. Kvinnor och män upplever att mångfald gynnar verksamheten rent allmänt men 
också ur ett affärs-/verksamhetsutvecklande perspektiv. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Den samlade bilden är att rekryteringsprocessen fungerar ganska väl ur ett mångfaldsperspektiv.  
Det finns dock de som uppfattar att krav eller tester skulle ha missgynnat vissa. 
Arbetsgruppen drar slutsatsen att rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv är en viktig strategi för att 
stärka bilden av kommunen som en kommun där mångfalden är nyckeln till framgång.  
Det är också vad medarbetarna säger. De tycker att det är ganska viktigt med mångfald i varje 
yrkesgrupp.  

Mål  
Inget specifikt mål sätts för delområdet 
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Lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen 
Följande dokument utgör den årliga kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och             

män som går under begreppet lönekartläggning, vilket regleras i diskrimineringslagen 3 kapitlet §§ 8,              

9 och 10. Lönekartläggningens syfte är att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns               

mellan kvinnor och män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra               

sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna              

som sakliga måste dessa skillnader justeras enligt lagtexten. 

Kommunens arbete med lönekartläggningen har varit indelat i följande fyra steg. 

1. Granskning av lönepolitiken : Granskning av skrivningar och kommunens tillämpning av avtal,          

policys och praxis som reglerar lönesättning och andra anställningsvillkor som gäller i           

kommunen.

2. Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter: Kartläggning av medarbetarnas      

arbetsuppgifter för att få fram vilka medarbetare som utför arbeten som är att betrakta som              

lika respektive vilkas arbetsuppgifter som är att betrakta som likvärdiga och således ska            

jämföras lönemässigt i analysen.

3. Analys av löneskillnader: Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför           

arbetsuppgifter som är att betrakta som lika samt mellan kvinnodominerade grupper av           

medarbetare och grupper av medarbetare som inte är eller brukar vara kvinnodominerade           

som är betraktade som likvärdiga.

4. Upprättande av handlingsplan: Upprättande av handlingsplan för jämställda löner där         

resultatet av lönekartläggningen och analysen redovisas. I handlingsplanen redovisas vidare         

de åtgärder som behöver vidtas för att korrigera eventuella osakliga löneskillnader

Projektorganisation 
Den arbetsvärdering som legat till grund för lönekartläggningen är densamma som genomfördes till             

2015-års lönekartläggning. De fackliga organisationerna var då inbjudna att delta i           

arbetsvärderingsmetoden. En fil med dagens löner har importerats i Sysarbs          

lönekartläggningsverktyg, ett system som även användes vid tidigare lönekartläggningar.         

Arbetsvärderingarna som gjordes 2015 finns kvar i verktyget och har använts sedan dess. 

Granskning av lönepolitiken 
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivarens bestämmelser och praxis som styr och påverkar           

lönesättningen analyseras utifrån ett könsperspektiv. Är lönepolitiken könsneutral? Lönesätts         

kvinnor och män på samma grund? Nedan följer analys av kommunens bestämmelser för             

lönesättning utifrån lönepolicyn samt de av centrala parter kollektivavtalade löneavtalen. 
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Är arbetsgivarens lönepolitik könsneutral? 
Enligt första paragrafen i löneavtalet till HÖK16 står det att “Lönebildning och lönesättning ska bidra               

till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av             

verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och           

differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och             

behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren”. 
 

Kommunens lönepolicy uttrycker samma värdering som avtalet - lönesystemet är ett system för             

individuell och differentierad lönesättning. Lönedifferentiering hänvisar till att olika arbetsuppgifter          

lönesätts i förhållande till varandra. Medarbetare som utför arbetsuppgifter som ställer stora krav på              

medarbetaren får en högre utgångspunkt lönemässigt inför bedömningen av den individuella delen            

av lönesättning, medarbetarens prestation, än den som har arbetsuppgifter som ställer mindre krav             

på medarbetaren. 

 

Lönevillkoren i kommunen påverkas också av det som löneavtalet benämner ”förutsättningar för att             

rekrytera och behålla personal”, det vill säga rådande läge på arbetsmarknaden. Vissa yrken är              

svårrekryterade vilket höjer lönenivån för de medarbetarna, medan andra är väldigt lättrekryterade            

vilket också påverkar lönenivåerna. Att lönesätta ur ett marknadsperspektiv kan anses vara            

godtyckligt och som en otillräcklig förklaring till löneskillnader mellan kvinnor och män. Ur             

arbetsgivarens synvinkel måste dock hänsyn tas till marknadslöneläget för att överhuvudtaget kunna            

behålla eller rekrytera vissa medarbetare eller till och med hela grupper av medarbetare. 

 

Lönepolitiken bedöms som könsneutral. 

Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter 

Kommunen har en differentierad lönesättning och det innebär således att olika arbetsuppgifter            

lönesätts i förhållande till varandra. Lönesättningen differentieras beroende på vilka arbetsuppgifter           

som utförs. Medarbetare med svåra arbetsuppgifter bör ha en högre lön än medarbetare med              

lättare arbetsuppgifter. Om så inte är fallet ska en saklig förklaring finnas till varför det skiljer i lön.                  

Det finns ytterligare faktorer som har påverkan på lönesättningen, däribland medarbetarens           

prestation. 

 

Lika arbete 
För att kunna urskilja vilken del av lönen som är individuell (prestation) och vilken som är                

differentierad (beror på arbetsuppgifter) börjar lönekartläggningsarbetet med att gruppera samman          

de medarbetare som anses utföra lika arbetsuppgifter. Genom denna åtgärd förklarar inte            

arbetsuppgiften varför det skiljer i lön mellan olika medarbetare inom en och samma gruppering              

eftersom deras arbetsuppgifter är lika. Eventuella löneskillnader måste således ha sin grund i andra              

faktorer. 

 

Kommunens månadsavlönade medarbetare (1090 stycken) har i kartläggningen grupperats i 63 olika            

grupperingar av medarbetare som anses utföra lika arbete. 
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Likvärdigt arbete 
När arbetet med att gruppera arbeten är klart kvarstår faktum att det finns löneskillnader mellan               

dessa grupper. Det skiljer över 46 000 kronor i medellön mellan den grupp som tjänar mest och den                  

som tjänar minst. Denna löneskillnad beror inte på individuell lönesättning utan förklaringen pekar             

på en differentierad lönesättning där den grupp (det arbete) med högst lön har större krav på sina                 

arbetsuppgifter än den grupp med lägst lön. 

 

Vid 2015-års lönekartläggning genomfördes en systematisk bedömning av de olika arbetsuppgifterna           

för att bestämma de olika gruppernas förhållande till varandra. I bedömningen har man utgått ifrån               

vilka arbetsuppgifter som ställer högre krav och vilka som ställer lägre krav på medarbetarna. För               

aktuell lönekartläggning sågs denna arbetsvärdering över och bedömning gjordes att ingen           

revidering var nödvändig för detta år. Aktuell lönekartläggning är således baserad på den             

arbetsvärdering som genomfördes 2015. 

 

Till hjälp för denna bedömning användes ett arbetsvärderingssystem. Systemet är faktorbaserat och            

arbetsuppgifternas krav bedömdes på varje faktor utifrån vilka krav de ställer på medarbetaren inom              

områdena teoretisk grundutbildning, arbetsrelaterad erfarenhet, sociala färdigheter, intellektuella        

färdigheter, ansvar för arbetsledning, ansvar för planering, ansvar för människor, ansvar för resurser,             

fysiska förhållanden och psykiska förhållanden. 

 

Resultatet av arbetsvärderingen ligger till grund för en lista där olika grupperingar rangordnats             

utifrån de krav arbetsuppgiften ställer; från den lägsta till den högsta. På detta sätt kan en analys av                  

löneskillnader genomföras mellan grupperingar som bedöms likvärdiga. Mellan likvärdiga grupper          

beror således inte löneskillnader på arbetet, d.v.s. att den grupp som tjänar mer har svårare               

arbetsuppgifter än den grupp som tjänar minst, eftersom arbetsuppgifterna bedömts som likvärdiga. 

 

Analys av löneskillnader 
När såväl indelningen av medarbetare i grupper om lika arbete och värderingen av dessa grupper är                

genomförd finns det ett underlag som kan analyseras. Analysens utgångspunkt är att utreda om det               

finns skillnader i lön mellan kvinnor och män som inte går att förklara med könsneutrala faktorer. 

 

Generell analys av gruppernas sammansättning och lönenivåer 
Om man delar kommunens samtliga kvinnors medellön med männens medellön får man fram en              

faktor på 0,930. Det skiljer således 7,0 % i medellön mellan kvinnor och män, vilket är en minskning                  

av löneskillnaden med 0,9 procentenheter sedan lönekartläggningen 2018. Frågan kvarstår om           

denna löneskillnad är könsrelaterad eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i                

lön mellan kvinnor och män. 

 

I 27 av grupperna tjänar männen mer än kvinnorna i medellön emedan det i 24 av grupperna är det                   

motsatta förhållandet att det är kvinnorna som tjänar mer. I 12 av grupperna kan det inte finnas                 

några skillnader i lön mellan könen eftersom de är sammansatta av enbart kvinnor eller män. 
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71,4 % av grupperna är kvinnodominerade (45 av 63). Måttet för att en grupp ska räknas som                 

kvinnodominerad är att kvinnorna utgör minst 60 % av medarbetarna i gruppen. Detta mått är satt                

utifrån den nationella statistiken som påvisar att om det är många kvinnor som arbetar inom ett yrke                 

så påverkar detta lönesättningen negativt för gruppen. Dessa 45 kvinnodominerade grupper           

innehåller 83,3 % av kommunens medarbetare. De kvinnodominerade grupperna innehåller således           

betydligt fler medarbetare i kartläggningen än de icke kvinnodominerade grupperna. En förklaring till             

detta är att dessa grupper främst finns inom vård, omsorg, skola och barnomsorgen – arbeten som                

kräver stor bemanning. 

 

Resultatet av arbetsvärderingen visar att de kvinnodominerade grupperna fördelar sig jämnt i            

rangordningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad, allt från yrkesgrupper med lägre krav till           

yrkesgrupper med mycket höga krav. 

 

Resultat av analys - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 
De löneskillnader som finns mellan kvinnor och män som anses utföra lika arbete förklaras i många                

fall med hänvisning till kriterierna för individuell lönesättning. Medarbetare med lång och bred             

erfarenhet har ofta byggt upp hög kompetens vilket värderas lönemässigt.  

 

En annan förklaring som förekommer är medarbetarnas grundprofession. För att kunna rekrytera            

medarbetare till vissa arbeten med olika kompetenser kan medarbetares grundbefattning i stor del             

påverka lönesättningen i gruppen. 

 

I grupper med få medarbetare får den individuella lönesättningen stor påverkan på medellönen. I              

vissa fall kan löneskillnader härledas till att medarbetare behållit lönenivån vid omplacering p.g.a.             

organisatoriska skäl och sjukdom. En ambition i analysen har varit att trots detta främst förklara               

löneskillnader på gruppnivå utan att peka ut enskilda individer. 

 

I löneanalysen, vilken presenteras i bilagan flik 3, visas inga löneskillnader mellan män och kvinnor               

som inte kan förklaras med sakliga argument.  

 

Resultat av analys - löneskillnader mellan likvärdiga arbeten 
Analysen i denna del av lönekartläggningen utgår från kraven i lagen och dess förarbeten om att det                 

är löneskillnaderna mellan kvinnodominerade arbeten och icke kvinnodominerade arbeten vilka          

betraktas likvärdiga som ska jämföras och förklaras. De fall där en kvinnodominerad grupp tjänar              

mindre än en icke kvinnodominerad yrkesgrupp måste således förklaras med könsneutrala           

argument.  

 

Analysen utgår endast från de fall där kvinnodominerade gruppers lönenivå är lägre än icke              

kvinnodominerade gruppers lönenivå. Ett exempel på där en analys kommer att ske är mellan              

grupperna bibliotekarier och IT-systemspecialister, där bibliotekarier är placerade i värderingsbox 10           

medan IT-systemspecialister är placerade i värderingsbox 9. Det skiljer cirka 8500 kronor i medellön              

mellan grupperna, där bibliotekarier är en kvinnodominerad grupp som tjänar mindre än            
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IT-systemspecialister (vilken inte är en kvinnodominerad grupp). Det är detta lönekartläggningen och            

analysen syftar till – att granska om kvinnodominerade grupper tjänar mindre än likvärdiga icke              

kvinnodominerade grupper och vidare att undersöka om detta beror på kön. 

Denna del av analysen handlar således om att klargöra om dessa löneskillnader är könsrelaterade              

och kräver åtgärder eller om arbetsgivaren har sakliga förklaringar som motiverar de icke             

kvinnodominerade gruppernas högre löneläge. 

I bilagan flik 4 presenteras hela analysen mellan likvärdiga arbeten. Samtliga löneskillnader som finns              

mellan kvinnodominerade och icke kvinnodominerade yrkesgrupper kan arbetsgivaren motivera         

med sakliga argument. 

Handlingsplan 
Handlingsplan för att utjämna osakliga löneskillnader relaterat till kön konstateras obehövlig           

eftersom inga sådana skillnader kunnat konstateras i kartläggningen. 

Slutsats av lönekartläggningen och analysen 
Som den generella analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män visar finns det mycket lite som                

tyder på att lönesättningen i Salem är könsrelaterad. Löneskillnaderna som finns i Salem förklaras av               

att det skiljer i arbetsuppgifternas svårighetsgrad, i medarbetarnas prestation samt att det finns             

skillnader i tillgången och efterfrågan för olika medarbetare (marknadsfaktorer). 

Ulf Haraldsson 

HR-chef 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:275 - 210

Planbesked för Nybyggaren 10, Timmermansstigen 109

Fastighetsägaren för Nybyggaren 10 inkom den 6 april 2020 med ansökan om
planbesked för fastigheten Nybyggaren 4 och 10. Fastighetsägaren har tidigare, den
18 september 2018, inkommit med begäran om planbesked då plan- och
exploateringsenhetens bedömning var att det är möjligt att uppföra flerbostadshus
längs med Skyttorpsvägen på fastigheten Nybyggaren 10 och 4, vilket skulle innebära
att cirka ett 20 till 30-tal lägenheter uppfördes. 

I planbeskedet som inkommit den 6 april 2020 önskar fastighetsägaren pröva en större 
mängd bostäder med en ny  angöringsväg från Timmermansstigen. Den nya ansökan 
föreslår cirka 70-80 bostäder i form av fem flerbostadshus och ett parhus. Byggnaderna mot 
Skyttorpsvägen föreslås att ha 3+1 våningar, den på Timmermansstigen 4 och parhuset 2+1.

Ansökan om planbesked för nybyggnation på Nybyggaren 4 och 10 har inlämnats av ägaren 
till Nybyggaren 10. Den ansökan som lämnats in avviker från det förslag som tidigare visats 
för kommunstyrelsens arbets- och personalutskott på så vis att ett parhus har lagts in och 
byggnaderna är högre. Ordförandeförslaget är att ett positivt planbesked ska lämnas där 
parhuset utgår, byggnaderna utefter Skyttorpsvägen är 2+1 våningar och byggnaden utefter 
Timmermansstigen är 2-3 våningar högt.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 21 april 2020. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked, villkorat att byggnaderna utefter
Skyttorpsvägen är 2+1 våningar och byggnaden utefter Timmermansstigen är 2-3 våningar 
högt, för upprättande av ny detaljplan för Nybyggaren 10 samt ange 2022 som bedömd tid 
för detaljplanens antagande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljönämnden att upprätta ny
detaljplan för fastigheterna Nybyggaren 4 och 10.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
inleda förhandling om markbyte och försäljning av Nybyggaren 4 villkorat med att ny 
detaljplan antas.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsföravaltningen att ta
fram förslag till planerings- och marköverlåtelseavtal mellan Salems kommun och 
sökanden/exploatören Mats Röstlund.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson / Adam Nyman 
Planarkitekt / planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för fastigheten Nybyggaren 10, 
Timmermansstigen 109 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av ny
detaljplan för Nybyggaren 10.

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Nybyggaren 10 inkom den 6 april 2020 med ansökan om 

planbesked för fastigheten Nybyggaren 4 och 10. Fastighetsägaren har tidigare, den 

18 september 2018, inkommit med begäran om planbesked då Plan- och 

exploateringsenhetens bedömning var att det är möjligt att uppföra flerbostadshus 

längs med Skyttorpsvägen på fastigheten Nybyggaren 10 och 4, vilket skulle innebära 

att cirka ett 20 till 30-tal lägenheter uppfördes. I planbeskedet som inkommit den 6 

april 2020 önskar fastighetsägaren pröva en större mängd bostäder med en ny 

angöringsväg från Timmermansstigen. Den nya ansökan föreslår cirka 70-80 bostäder i 

form av fem flerbostadshus och ett parhus. Plan- och exploateringsenhetens 

bedömning är att sökandes förslag till exploatering inte är lämplig på grund av bland 

annat en för hög exploateringsgrad och att förslaget inte förhåller sig till området 

karaktär eller landskapsbild på ett bra sätt. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren för Nybyggaren 10 inkom den 6 april 2020 med ansökan om 

planbesked för fastigheten Nybyggaren 4 och 10. Fastighetsägaren har tidigare, den 

18 september 2018, inkommit med begäran om planbesked. Ansökan omfattade då 

två alternativa exploateringar. I det första alternativet föreslogs två flerbostadshus i 

två plan med sex lägenheter per våning samt sex småhus. Total byggnadsarea var 

1800 kvadratmeter. Flerbostadshusen föreslogs placeras längs med Skyttorpsvägen 

och småhusen föreslogs placeras söder om dessa. Det andra förslaget omfattade 16 

småhus med en sammanlagd byggnadsarea om 1600 kvadratmeter. 
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Plan- och exploateringsenhetens bedömning av planbeskedet som inkommit 2018, var 

att flerbostadshus på fastigheten Nybyggaren 10 och Nybyggaren 4 längs med 

Skyttorpsvägen var lämpligt. Enheten bedömde dock att det inte var lämpligt att 

uppföra småhus på den sydvästra delen på grund av kuperade terrängen och stora 

höjdskillnader. Enheten gjorde också bedömningen att exploateringsgraden som 

sökanden föreslog för flerbostadshusen var i överkant. Kommunstyrelsen beslutade i 

enlighet med tjänstemannabedömningen om att ge positivt planbesked.  

I planbeskedet som inkommit den 6 april 2020 önskar fastighetsägaren pröva en 

större mängd bostäder med en ny angöringsväg från Timmermansstigen. Den nya 

ansökan föreslår cirka 70-80 bostäder i form av fem flerbostadshus och ett parhus 

med en total byggnadsarea om cirka 5900 kvadratmeter. Fyra av flerbostadshusen 

föreslås uppföras längs med Skyttorpsvägen i tre våningar plus vindsvåning. Det femte 

flerbostadshuset föreslås uppföras i fyra våningar i den sydvästra delen av området, 

intill förskolan. 

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

Gällande detaljplan, Del av Nybyggaren, plan 
nr 82-48. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Ställningstagandena som gjordes av Plan- och exploateringsenheten år 2018 bedöms 

fortfarande vara aktuella. Enheten ser kritiskt på bebyggelse i områdets sydvästra del 

som innebär att stads- och landskapsbilden påverkas negativt. Salemstadens enhetliga 

och tidstypiska låghusbebyggelse bedöms i sin helhet kunna ha ett kulturhistoriskt 

värde. Planbeskedet omfattar exploatering på en av de karaktäristiska skogsklädda 

höjderna som medvetet har bevarats bland låghusen. 

Genom att exploatera området och möjliggöra för den nya vägen i dess föreslagna 

sträckning kommer mycket träd behöva tas ned och endast ett fåtal träd och sly 
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kommer att bli kvar som en barriär mellan låghusområdet och vägen. 

Flerbostadshuset i fyra våningar är ett främmande element i området som blir mycket 

framträdande på dess upphöjda placering i relation till förskolan och låghusområdet. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning är att sökandes förslag till exploatering 

inte är lämplig. Då Plan- och exploateringsenhetens tidigare bedömning utifrån 

planbeskedet inkommet 2018 kvarstår, föreslår enheten att besluta om negativt 

planbesked och istället utreda exploateringsgraden och infartsfrågan vidare i den 

påbörjade detaljplaneprocessen. Ett beslut om ett positivt planbesked skulle innebära 

att kommunen ser positivt på föreslagen bebyggelsegrad, vilket utifrån 

tjänstemännens tolkning skulle innebära att området överexploateras och förhåller sig 

dåligt till områdets karaktär och landskapsbild. Den höga exploateringen innebär 

också en ökad trafik, vilket bland annat påverkar trafiksäkerheten då området bland 

annat har utmanande topografiska förutsättningar. Intill planområdet finns även en 

förskola, vilket bör tas hänsyn till. Den föreslagna vägen bedöms ta onödigt stora delar

grönyta i anspråk, vilket bedöms viktigt att bevara.  

Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av fastighetsägaren. Om kommunstyrelsen beslutar 
om ett positivt planbesked kommer att plankostnadsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägaren tecknas. Fastighetsägaren kommer att stå för plankostnaderna. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson och Adam Nyman. 

Johanna Henningsson   Sofia Hedberg
Planarkitekt       Chef för plan och exploatering 

Bilagor: 

Bilaga 1. Ansökan om planbesked 
Bilaga 2. Checklista för bedömning om planbesked 

Delges: 

Sökande 
KS, 
Akten MSB 
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Nybyggaren 4 & 10
Bilaga till planansökan 

2020-04-06
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Nya boendemöjligheter 
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Uppställningsplats

Skyttorpsvägen

Timmermanstigen

Längs Skyttorpsvägen och Timmermanstigen 
på fastigheten Nybyggaren 4 och 10 föreslås ny 
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Längs Skyttorpsvägen föreslås längsgående bebyggelse 
i form av fyra lamellhus. Parkeringbehovet löses genom 
ett samnyttjat parkeringsgarage på bottenplan av ett 
hörnhus längs Timmermanstigen. Ett parhus längs den nya 
lokalgatan föreslås även inom fastigheten Nybyggaren 10. 

Planförslaget tar hänsyn till platsens förutsättningar vad 
gäller topologi, angränsande/omkringliggande bebyggelse 
samt förutsättningar gällande angöring. 
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Nya boendemöjligheter 
vid Skyttorpsvägen
Husen som föreslås anpassas till närområdets skala 
och föreslås utföras i 3 våningar plus vindsvåning för 
lamellhusen samt ett hörnhus i 4 våningar. Parhuset 
längs den nya lokalgatan föreslås utföras i 2,5 
våningar (översta våning indragen mot gata). 

Beroende på vilken sorts miljö man önskar skapa 
längs Skyttorpsvägen så kan lamellhusens placering 
förskjutas västerut i förhållande till Skyttorpsvägen. 
Alternativ 1 illustrerar en placering av husen närmare 
Skyttorpsvägen där kontaken mellan hus och gata 
prioriteras. Alternativ 2 illustrerar en placering några 
meter längre västerut från Skyttorpsvägen, där 
separerande grönska mellan hus och gata istället 
prioriteras. 

Antal lägenheter: ca. 70-80 lgh

BTA: ca. 5900 kvm

Alternativ 1

Alternativ 2
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Checklista för bedömning av planbesked  

- PLANOMRÅDET 
 

Bedömning utifrån “Riktlinjer för bedömning av planbesked” 

 Ja Del
vis 

Nej Kommentar  

Ingår området i ett 

pågående program- eller 

detaljplanearbete? 

x   Positivt planbesked och planuppdrag gavs till 
projektet under 2019, då för en exploatering 
av mindre skala än vad som sökts för i denna 
ansökan. 

 

Kommer området att bli 

föremål för ny 

planläggning inom en 

överskådlig tid? 

 x  Vid beslut om negativt planbesked har 
sökanden möjlighet att återuppta det 
pågående planarbetet. Vid beslut om positivt 
planbesked kommer det pågående 
planarbetet att ersättas med nytt 
planuppdrag. 

 

Har genomförandetiden 

gått ut?  
x     

Är detaljplanen 

modern/fortfarande 

aktuell enligt dagens 

bedömning? 

x   Gällande detaljplan vann laga kraft 1992 och 
möjliggör handelsändamål på fastigheten 
Nybyggaren 10 och är planlagd som allmän 
plats natur på fastigheten Nybyggaren 4.  

 

Berör planarbetet ett 

större 

område/genererar 

flertalet bostäder? 

x   Planbeskedet omfattar ett begränsat 
område, cirka 7200 kvm, men föreslås 
generera cirka 70-80 bostäder. 

 

Är planbeskedet av stor 

allmän vikt? (förskola, 

skola, vårdboende, 

hyresrätter m.fl.)? 

  x   

Finns några felaktigheter 

i gällande detaljplan?  
  x   

Har problem uppstått 

under genomförande av 

gällande detaljplan?  

  x   
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Planer, program, riksintressen och strandskydd 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

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

x I ÖP anges att “Inriktningen är att bygga nya 
bostäder i redan bebyggda områden, det vill 
säga förtäta genom 
kompletteringsbebyggelse.” 

Området är inte utpekat för exploatering. 

Finns gällande detaljplan? x Gällande detaljplan vann laga kraft 1992 och 
möjliggör handelsändamål på fastigheten 
Nybyggaren 10 och är planlagd som allmän 
plats natur på fastigheten Nybyggaren 4. 

Finns någon fastighetsplan? x 

Finns något pågående 
bygglovsärende? 

x 

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

x Låghusstaden Salemstaden byggdes under åren 
1965-1972 i ett tidigare oexploaterat 
skogsområde. Den enhetliga och tidstypiska 
bebyggelsen bedöms i sin helhet kunna utgöra 
ett kommunalt intresse för kulturmiljön. 
Planbeskedet omfattar en av de karaktäristiska 
skogsklädda höjderna som har bevarats bland 
låghusen. Helhetsmiljöns kulturvärden bedöms 
behöva utredas under en eventuell 
planprocess. 

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

x 

Är området berört av 
riksintresse för 
totalförsvaret? 

x 

Är området berört av 
riksintresse för väg och 
järnväg? 

x 

Är området berört av 
strandskydd eller 
vattenskyddsområde? 

x 

Är området berört av 
Natura 2000? 

x 
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Natur- och kulturvärden 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

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

  x   

Påverkar exploateringen 
gröna samband, stråk eller 
kilar?  

  x   

Är de geologiska och 
topografiska 
förutsättningarna lämpliga 
för bebyggelse? 

 x  De topografiska förutsättningar utgör en 
utmaning för att exploatera höjden.  

 

Finns några kända 
fornlämningar inom 
området? 

  x   

Finns någon identifierad 
kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse eller 
bebyggelseområde? 

 x  Salemstadens enhetliga och tidstypiska 
bebyggelse bedöms i sin helhet kunna ha ett 
kulturhistoriskt värde. Planbeskedet omfattar 
en av de karaktäristiska skogsklädda höjderna 
som har bevarats bland låghusen. 
Helhetsmiljöns kulturvärden bedöms behöva 
utredas under en eventuell planprocess. 

 

 

Risk och säkerhet 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

Finns risk för 
översvämning? 

  x   

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

   Enligt översiktsplanen uppgick trafikmängden 
på Skyttorpsvägen vid Nybyggaren 4 och 10 till 
6690 fordon/medeldygn år 2016. Det är en av 
tätortens hårdast trafikerade vägar och 
genererar bullernivåer som behöver utredas 
under en eventuell planprocess. 

 

Finns risk för ras och 
skred? 

  x Behöver utredas.  

Är marken förorenad?   x   
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Ligger området inom 
riskområde för radon? 

x   Behöver utredas.  

Är området påverkat av 
transportled för farligt 
gods? 

  x   

Innebär exploateringen en 
ökning av farligt gods? 

  x   

Är området utsatt för 
buller, vibrationer eller 
störande ljus? 

x   Enligt översiktsplanen uppgick trafikmängden 
på Skyttorpsvägen vid Nybyggaren 4 och 10 till 
6690 fordon/medeldygn år 2016. Det är en av 
tätortens hårdast trafikerade vägar och 
genererar bullernivåer som behöver utredas 
under en eventuell planprocess.  

 

Bidrar exploateringen till 
ökat buller, vibration eller 
störande ljus? 

  x   

Finns risk för explosioner?   x   

Bidrar exploateringen till 
ökad brandrisk? 

  x   

Innebär exploateringen 
ökade utsläpp av 
föroreningar? 

  x   

 

Bebyggelseområden 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

Påverkar exploateringen 
stads- och 
landskapsbilden? 

x   Salemstaden karakteriseras av den enhetliga 
låghusbebyggelsen med bevarade skogsklädda 
höjder. Flervåningshus på en av dessa höjder 
skulle vara ett främmande element i 
stadsbilden. 

 

Finns närhet till kommunal 
service? 

x   Salems centrum ligger cirka 500 meter från 
planområdet. Förskola finns på 
grannfastigheten och flera grundskolor finns på 
gångavstånd. 

 

Finns närhet till 
kommersiell service? 

x   Förutom Salems centrum på gångavstånd finns 
en närbutik inom planområdet.  

 

Innebär exploateringen 
utökad kommersiell eller 
kommunal service? 

 x  Cirka 70-80 nya bostäder skulle innebära ett 
förbättrat kundunderlag för butiker och 
verksamheter i Salems centrum och för en 
eventuell ny närbutik på Nybyggaren 10. 

 

Bidrar förslaget till en mer 
blandad bebyggelse och 
minskad segregation? 

 x  Inom området finns främst radhus. Fler 
lägenheter innebär en mer blandad bebyggelse. 
Om lägenheter uppförs med hyresrätt kan 
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projektet bidra till minskad segregation. 

Bidrar förslaget till flera 
arbetstillfällen? 

x 

Rekreation 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns närhet till platser för 
lek och rekreation? 

x Cirka 200 meter från planområdet finns en 
lekplats. Cirka 350 meter från planområdet 
ligger Prästboda bollplan. 

Finns närhet till 
naturområde? 

x Naturområde finns cirka 500 meter från 
planområdet. 

Trafik 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns utbyggd 
infrastruktur till området? 

x Närområdet har väl utbyggd infrastruktur, 
men bostäder på den här platsen kräver att 
en ny väg dras fram upp på höjden för att 
skapa tillgänglig angöring. 

Finns närhet till 
kollektivtrafik? 

x Busshållplatsen Snickarstigen ligger intill 
planområdet. 

Finns gång- och cykelvägar 
till och från området? 

x 

Bidrar exploateringen till 
en farlig trafikmiljö? 

Att skapa en trafiksäker angöring till området 
är en utmaning som behöver utredas. 

Finns ytor för parkering? Behöver utredas vidare. Det finns svåra 
topografiska förutsättningar. 

Kan angöring ordnas? x Angöring kan ordnas men kräver att mycket 
mark tas  i anspråk och hårdgörs. 

Teknisk försörjning 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns kommunalt VA 
utbyggt?  

x 
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Ingår området i 
kommunens 
verksamhetsområde för 
VA? 

x     

Ligger området inom 
vattenskyddsområde eller 
avrinningsområde? 

  x   

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

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

 

Finns möjlighet att ansluta 
till fjärrvärmenätet? 

?     

Finns möjlighet till en bra 
avfallshantering? 

x     

 

Konsekvenser 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

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

 x  Att förtäta på platser där infrastrukturen är 
utbyggd är positivt. Marken som föreslås 
exploateras är ett mindre tätortsnära 
skogsområde som lämpar sig för lek och har 
därmed ett värde som oexploaterad för den 
långsiktiga hushållningen av mark.  

 

Skapas tillgänglighet och 
trygghet för alla 
samhällsgrupper? 

 x    

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

 x  Området innebär topografiska utmaningar.  

Medför förslaget 
kommunala kostnader? 

x     

Innebär förslaget några 
intäkter för kommunen? 

x   Kommunen äger fastigheten Nybyggaren 4 
som i samband med detta projekt skulle 
säljas till exploatören. Vid ett genomförande 
innebär det att kommunen får fler 
skattebetalare.  

 

Behöver avtal tecknas? x     

Bidrar förslaget till ökad 
jämställdhet? 

   Det är positivt om området exploateras med 
hyresrätter. 

 

Tar förslaget hänsyn till 
barnperspektivet? 

 x  Grönområde tas i anspråk. Mycket bilar med 
svår topografi minskar trafiksäkerheten. 
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Medverkande tjänstepersoner 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sofia Hedberg Johanna Henningsson/Adam Nyman 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt/planarkitekt 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:119 - 218

Planbesked för fastigheten Högantorp 3:8 (Svalbacken), 
Högantorpsvägen 42

Fastighetsägaren för Högantorp 3:8, ALM Equity AB, inkom den 26 februari 2020 med
ansökan om planbesked för del av fastigheten Högantorp 3:8. Fastighetsägaren har
tidigare, den 11 juni 2015, inkommit med begäran om planbesked. Kommunstyrelsen
beslutade då om positivt planbesked och att därmed upprätta detaljplan för cirka
177 bostäder. Salems kommuns översiktsplan har pekat ut Högantorp 3:8 som
förändringsområde F21 med förslaget att utreda 177 småhus samt ytterligare 54 intill
fastigheten i Södertälje kommun. I översiktsplanen betonas flera utmaningar som
behöver utredas för att möjliggöra exploateringen. Trafikverket är väghållare för 
Högantorpsvägen. År 2018 fanns ett förslag från Trafikverket om att låta Högantorpsvägen bli 
enskild väg, men eftersom det finns ett riksintresseområde för totalförsvaret i vägens närhet 
drogs förslaget tillbaka.

Den nya ansökan om planbesked innefattar 20 enfamiljshus samt en ny 150-200 meter lång 
väg som föreslås ansluta området till Högantorpsvägen. Plan- och exploateringsenheten 
föreslår ett negativt planbesked. Bland annat innebär förslaget utmanande geografiska 
förutsättningar, kostnader för kommunen och enligt styrdokumentet “riktlinjer för 
bedömning av planbesked” är planansökan inte av någon stor allmän vikt.

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen tidigare lämnat positivt planbesked för en 
större exploatering som dock förutsatte att Högantorpsvägen skulle byggas om. Den 
ombyggnaden blir dock inte nödvändig med nu liggande ansökan. Kommunen bör vara 
positiv till att nybebyggelse i begränsad omfattning kan ske i Högantorpsområdet förutsatt 
att VA-frågan samt eventuella skolskjutsar kan lösas på ett rimligt sätt.

Kommunstyrelsen ger positivt planbesked till ansökan. Frågorna om VA-. och eventuella 
skolskjutsar ska lösas på ett rimligt sätt genom avtal mellan sökanden och kommunen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 2 mars 2020. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked till ansökan om planbesked för nytt
bostadsområde Svalbacken i Högantorp samt ange 2023 som bedömd tid för detljaplanens 
antagande. Frågorna om VA  och eventuella skolskjutsar ska lösas på ett rimligt sätt genom 
avtal mellan sökanden och kommunen. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljönämnden att upprätta ny
detaljplan för del av fastigheten Högantorp 3:8.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta
fram förslag till planeringsavtal mellan Salems kommun och sökanden/exploatören 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson / Adam Nyman 
Planarkitekt / Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för fastigheten Högantorp 3:8 (Svalbacken), 

Högantorpsvägen 42 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för nytt bostadsområde 
Svalbacken i Högantorp. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren för Högantorp 3:8, ALM Equity AB, inkom den 26 februari 2020 med 
ansökan om planbesked för del av fastigheten Högantorp 3:8. Fastighetsägaren har 
tidigare, den 11 juni 2015, inkommit med begäran om planbesked. Kommunstyrelsen 
beslutade då om att ge positivt planbesked och att därmed upprätta detaljplan för cirka 
177 bostäder. Salems kommuns översiktsplan har pekat ut Högantorp 3:8 som 
förändringsområde F21 med förslaget att utreda 177 småhus samt ytterligare 54 intill 
fastigheten i Södertälje kommun. I översiktsplanen betonas flera utmaningar som 
behöver utredas för att möjliggöra exploateringen. Den nya ansökan om planbesked 
innefattar 20 enfamiljshus samt en ny 150-200 meter lång väg som föreslås ansluta 
området till Högantorpsvägen. Plan- och exploateringsenheten föreslår ett negativt 
planbesked. Bland annat innebär förslaget utmanande geografiska förutsättningar, 
kostnader för kommunen och enligt styrdokumentet “riktlinjer för bedömning av 
planbesked” är planansökan inte av någon stor allmän vikt. Förslaget innebär en risk för 
kostnader för lagstadgade åtaganden såsom VA och skolskjutsar som inte går att 
förhandla bort och som kan komma att belasta skattekollektivet framöver. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren för Högantorp 3:8, ALM Equity AB, inkom den 26 februari 2020 med 
ansökan om planbesked för del av fastigheten Högantorp 3:8, belägen cirka en kilometer 
från Högantorps golfklubb, norr om Högantorpsvägen. Fastighetsägaren har tidigare, den 
11 juni 2015, inkommit med begäran om planbesked. Kommunstyrelsen beslutade då om 
att ge positivt planbesked och att upprätta detaljplan för cirka 177 bostäder. 
Exploateringen krävde en omfattande ombyggnation av Högantorpsvägen, inklusive ny 
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vägplan, vilket gjorde att planarbetet inte startades. 

Den nya ansökan om planbesked, Svalbacken, innefattar 20 enfamiljshus i två våningar 
och föreslås uppföras med träfasad för att passa väl in i skogens miljö. Enfamiljshusen 
föreslås utformas med två till fyra sovrum med 126 kvm i BOA. Området föreslås anslutas 
från Högantorpsvägen via en 150-200 meter lång väg. Parkering föreslås möjliggöras intill 
varje enfamiljshus med plats för två parkeringsplatser per enhet. Centralt inom 
planområdet föreslås även en parkeringsyta uppföras med cirka 20 parkeringsplatser. På 
samma yta föreslås miljörum och cykelrum placeras. I planförslaget lyfts frågan om 
mobilitetsåtgärder som exempelvis bilpool, rabatt på hyrbil och taxiresor, 
informationslösningar för samåkning och kollektivtrafikresor. 

Området består av kuperad terräng och föreslås byggas på en höjdnivå som är belägen 
cirka 20 höjdmeter över Högantorpsvägen. I planbeskedet föreslås en del av 
vegetationen bevaras såsom exempelvis träd längs gaturummet. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Plan- och exploateringsenheten föreslår ett negativt planbesked. Under utredningen av 
planbeskedet har Plan- och exploateringsenheten tagit in underlag och synpunkter från 
Gata/VA-enheten och Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Trafik 
Högantorpsvägen 
Högantorp ligger i den norra delen av Salems kommun, cirka 15 km norr om Salems 
centrum. Vägen som leder till Högantorp från tätorten är Salemsvägen (väg 581) följt av 
den gamla riksettan Bergaholmsvägen (väg 584), sedan följer väg 578 och slutligen väg  
väg 579: Högantorpsvägen. Delar av Högantorpsvägen omgärdas av alléer, som omfattas 
av biotopskydd, och är längs hela sträckan mycket smal och har låg standard. Trafikverket 
är väghållare. År 2018 fanns ett förslag från Trafikverket om att låta Högantorpsvägen bli 
enskild väg, men eftersom det finns ett riksintresseområde för totalförsvaret i vägens 
närhet drogs förslaget tillbaka. Trafikverket har vid kontakt med ALM gett ett utlåtande 
om att vägen i dess nuvarande skick skulle klara en trafikökning motsvarande ett tillskott 
av 20 bostäder. Vägens begränsade bredd gör att den varken inbjuder till eller kan anses 
lämplig för gång- och cykeltrafik, framförallt inte för barn.  

Den större delen av Högantorpsvägen är belägen i Salems kommun och en delsträcka av 
vägen, vid Persboda, är belägen i Södertälje kommun. Längs större delen av vägens 
sträckning väster om Persboda löper kommungränsen mellan Salem och Södertälje, vilket 
innebär att all bebyggelse söder om Högantorpsvägen ligger i Södertälje kommun. 
Svalbacken föreslås placeras norr om Högantorpsvägen. Söder om vägen, i Södertälje 
kommun, finns flertalet permanentbostäder och ett större stall. Nära Svalbackens 
föreslagna väganslutning finns två befintliga anslutande vägar söderut från 
Högantorpsvägen. 

Kollektivtrafik 
Busshållplatsen Furulund ligger cirka 200 meter från den föreslagna placeringen av 
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bostäderna. Hållplatsen trafikeras av busslinje 750 som söderut tar resenärerna till 
Brunnsängs centrum i nordöstra Södertälje. Direktbuss från Furulund till Salem eller 
Rönninge finns inte. Under vardagar avgår bussen elva gånger från Furulund mot 
Brunnsängs centrum och på helger tre gånger. Ingen samhälls- eller kommersiell service 
finns inom gång- eller cykelavstånd från Högantorp. Miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens bedömning är att nya bostäder i Högantorp innebär ett bilberoende 
boende, vilket innebär negativa klimateffekter. Turtätheten är för dålig för att de boende 
ska kunna ta bussen till arbete, skola, aktiviteter, handel och service. För att möjliggöra 
förändringar i SL:s busstrafik krävs en betydligt större exploatering än vad denna ansökan 
omfattar. 
 
Naturvärden och landskapsbild 
Planområdet är beläget inom en grön värdekärna och inom Bornsjökilen som är en av 
Storstockholms tio gröna kilar. Bornsjökilen har en mängd olika funktioner. Där finns 
bland annat ett sprickdalslandskap med branta förkastningsbranter, vilket ger vida 
utblickar, samt många sjöar och vattendrag. I området finns viktiga spridningssamband 
för arter som lever i ädellövskog. 
 
Planområdet innefattas inte längre av någon vegetation då den större delen har 
avverkats. Plan- och exploateringsenheten bedömer att en exploatering av 20 
enbostadshus och vägen upp till området från Högantorpsvägen påverkar karaktären och 
landskapsbilden. Dock breder Bornsjökilen ut sig över en stor del av både Salems 
kommun och grannkommunerna, varför en mindre exploatering inom området inte 
bedöms ge en alltför stor påverkan. Inom eller i närheten av planområdet finns heller 
inga skyddade områden. Bornsjöns naturreservat ligger cirka 600 meter öster om 
planområdet. För att minimera påverkan på den gröna värdekärnan kan vidare 
utredningar krävas under ett eventuellt planarbete. Intill planområdet finns både 
bostadshus och stickvägar, vilket innebär att exploateringen inte är ett främmande 
element i närområdet. 
 
Barnperspektiv 
Den första januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) 
lag i Sverige, vilket ställer högre krav på den fysiska planeringen. I barnkonventionen står 
det bland annat att barn har rätt till lek, vila och fritid. I och med områdets geografiska 
placering och dåliga kollektivtrafikförbindelser får barn begränsade möjligheter att ta del 
av olika fritidsaktiviteter.  
 
I anslutning till området sträcker sig Högantorpsvägen som varken är belyst eller innehar 
gång- och cykelbana, vilket skapar en otrygg och trafikfarlig miljö, särskilt för barn. 
 

Översiktsplanen 
Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan 2030. Området benämns som ett 
förändringsområde kallad Högantorp F21, med förslaget att utreda 177 småhus samt 
ytterligare 54 intill fastigheten i Södertälje kommun. I översiktsplanen betonas flera 
utmaningar som behöver utredas för att möjliggöra exploateringen, bland annat om hur 
platser till förskola och skola ska tillgodoses. I översiktsplanen står det att Trafikverkets 
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ändrade hållning om att lämna ifrån sig väghållaransvaret innebär att det råder stor 
osäkerhet om projektet kan genomföras.  

I översiktsplanen nämns att en större exploatering för med sig en utökning av kollektiva 
färdmedel, något som skulle vara positivt för kommuninvånarna då tillgängligheten till 
Bornsjökilen förbättras. Exploateringsgraden enligt översiktsplanen skulle innebära andra 
förutsättningar än planbeskedets exploateringsgrad. Planbeskedets föreslagna 
exploateringsgrad skulle inte innebära förbättrade kollektivtrafikförbindelser och inte 
utgöra tillräckligt stor efterfrågan av skolbuss. 

I sitt granskningsyttrande till översiktsplanen har Länsstyrelsen nämnt att de saknar en 
konsekvensbeskrivning av den påverkan på Bornsjökilen som exploateringen skulle 
innebära. De nämner också att det inte finns medel avsatta för att förbättra 
Högantorpsvägen och att området inte är prioriterat för en utökad 
kollektivtrafikförsörjning eftersom exploateringen inte har stöd i RUFS 2050. 

Planförslaget bedöms inte vara i linje med översiktsplanen då inkommet planbesked 
bland annat innebär en mindre exploatering än vad som framhålls i översiktsplanen.  

 
Plan- och bygglagens 2 kap. § 2, 5 och 7 
Enligt 2 kap § 2 PBL ska planläggningen syfta till att ett markområde används för de 
ändamål som de är mest lämpat för med hänsyn till bland annat läget. Plan- och 
exploateringsenheten bedömning är att planförslaget inte är förenligt med 2 kap § 2 PBL 
då det geografiska förutsättningarna bland annat innebär bilberoende, dåliga 
kollektivtrafikförbindelser, obefintlig gång- och cykelbana och avsaknad av närbelägen 
service. 
 
Enligt 2 kap § 5 ska bebyggelse vid planläggning lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation och samhällsservice i övrigt. 
Samtliga av dessa aspekter bedöms vara utmanande att ordna, framförallt ur ett 
ekonomiskt perspektiv.  
 
Enligt 2 kap § 7 ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till 
områden med sammanhållen bebyggelse finns gator och vägar, torg, parker och andra 
grönområden, lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att 
anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 
 
Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av fastighetsägaren. Om det blir aktuellt med en ny 
detaljplan kommer fastighetsägaren stå för plankostnaderna. Kostnaderna regleras i ett 
plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och kommunen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har redogjort för vilka konsekvenser en exploatering 
av 20 småhus skulle innebära kommunalekonomiskt. I beräkningarna har förvaltningen 
utgått ifrån statistik från Salems kommuntypmodell för att få fram hur många barn 20 
bostäder skulle generera. Uppskattningsvis skulle planförslaget innebära att 32 barn 
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bosatte sig i området, 12 barn i åldrarna 2-6 år och 20 barn i åldrarna 6-15. 
 
 
Kostnader för skolskjuts per barn uppgår till 110 000 kronor per barn/år. Det skulle 
innebära en kostnad på 2,2 miljoner kronor per år för 20 barn i skolåldern 6-15. Med 
beräknat antal barn i förskoleåldern skulle en förskola kunna bli aktuell i närheten av 
planområdet, men det kan lösas inom tätorten. Utökas exploateringen ytterligare 
behöver en ny förskola i närheten av bostadsområdet byggas. En ny förskola med 25 
platser kostar cirka 12 miljoner kronor. 
 
VA-enheten har utrett vilka VA-kostnader som kan bli aktuella för kommunen i samband 
med exploatering inom planområdet. Kommunen kan bli skyldiga att bygga ut 
kommunalt VA till området eller i ett senare skede bli ålagda att ta över 
huvudmannaskapet för anläggningen. Om exploatören bekostar och bygger ut VA till de 
20 bostäderna innebär inte detta att kommunen står utan ansvar. Vattentjänstlagen 
(LAV) säger följande om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster: 

 
6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 
Genom att göra en klusteranalys av bebyggelse visas vilka byggnader som ligger inom ett 
sammanhållet område som utgör ett samband ur VA-synpunkt. En klusteranalys över 
Högantorpsområdet idag visar att 29 byggnader ingår i ett VA-sammanhang. 28 av dessa 
byggnader ligger i Södertälje kommun. Om de föreslagna 20 bostäderna byggs i 
Högantorp utökas klustret och sammanhanget till att omfatta 49 byggnader med 
fördelningen 28 byggnader i Södertälje kommun och 21 byggnader i Salems kommun. 
Om en fastighetsägare vill få VA-ansvaret prövat i domstol i detta scenario är 
sannolikheten mycket stor att 49 byggnader bedöms vara ett “större sammanhang” 
enligt 6 § LAV och att Salems kommun och Södertälje kommun därmed döms till att ta 
över VA-huvudmannaskapet för Högantorpsområdet. Det finns rättsfall med så få som 20 
byggnader som har bedömts utgöra ett “större sammanhang”. Kommunens ansvar att ta 
över VA-huvudmannaskapet i ett scenario som det beskrivet ovan kan inte avtalas bort. 
För kommunens ansvar spelar det inte heller någon roll vilken typ av enskild lösning som 
exploatören väljer att anlägga. Se mer information i Gatu- och VA-enhetens PM (Bilaga 
3). 

 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson och Adam Nyman. 
 
 
 Sofia Hedberg Johanna Henningsson 
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Plan- och exploateringschef Planarkitekt 
 
Adam Nyman 
Planarkitekt 
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Checklista för bedömning av planbesked  

- Svalbacken, Högantorp 
 

Bedömning utifrån “Riktlinjer för bedömning av planbesked” 

 Ja Del
vis 

Nej Kommentar  

Ingår området i ett 

pågående program- eller 

detaljplanearbete? 

  x   

Kommer området att bli 

föremål för ny 

planläggning inom en 

överskådlig tid? 

  x   

Har genomförandetiden 

gått ut?  
   Finns ingen detaljplan idag.   

Är detaljplanen 

modern/fortfarande 

aktuell enligt dagens 

bedömning? 

   Finns ingen detaljplan idag.   

Berör planarbetet ett 

större område/genererar 

flertalet bostäder? 

x   36  bostäder.   

Är planbeskedet av stor 

allmän vikt? (förskola, 

skola, vårdboende, 

hyresrätter m.fl.)? 

  x   

Finns några felaktigheter i 

gällande detaljplan?  
   Finns ingen detaljplan idag.   

Har problem uppstått 

under genomförande av 

gällande detaljplan?  

   Finns ingen detaljplan idag.   

 

Planer, program, riksintressen och strandskydd 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

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

 x  “Området föreslås byggas ut med 177 småhus i 
Salems kommun och 54 i Södertälje kommun 
2025–2030. Innan arbetet med detaljplan 
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startar skall utredning göras om hur behovet av 
platser i förskola och skola skall tillgodoses. I 
arbetet med detaljplan görs en 
lämplighetsbedömning av hur stor del av 
området som berörs av utbyggnadsplanerna.” 
s. 55. Förslaget har bantats i antal bostäder.  

Finns gällande detaljplan?   x   

Finns någon fastighetsplan?   x   

Finns något pågående 
bygglovsärende? 

  x   

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

x   Området ligger inom Storstockholms gröna 
kilar “Bornsjökilen” och delvis inom en “grön 
värdekärna”.  

 

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

  x   

Är området berört av 
riksintresse för 
totalförsvaret? 

  x   

Är området berört av 
riksintresse för väg och 
järnväg? 

  x   

Är området berört av 
strandskydd eller 
vattenskyddsområde? 

  x   

Är området berört av 
Natura 2000? 
 

  x   

 

Natur- och kulturvärden 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

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

 x  Behöver eventuellt utredas.  

Påverkar exploateringen 
gröna samband, stråk eller 
kilar?  

x   Exploateringen kommer att påverka 
Bornsjökilen som är en av Stockholms tio gröna 
kilar.  
 
“Bornsjökilen har en mängd olika funktioner. 
Här finns bland annat ett sprickdalslandskap 
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med branta förkastningsbranter, vilket ger vida 
utblickar, samt många sjöar och vattendrag. 
Mälarens stränder är långa och varierande. 
Kilen rymmer stora skogs- och kulturlandskap i 
Bornsjöns och Yngerns omgivningar som också 
är tysta områden, liksom rekreationsskogar och 
anläggningar i tätortsnära läge. Här finns viktiga 
spridningssamband för arter som lever i 
ädellövskog.” RUFS 

Är de geologiska och 
topografiska 
förutsättningarna lämpliga 
för bebyggelse? 

x   Enligt SGU:s kartunderlag består marken inom 
berört område av urberg, morän, sandig morän 
och postglacial sand i anslutning till 
vägområdet. En geoteknisk utredning kan 
behöva tas fram för att få en mer detaljerad 
bild av grundläggningsförhållandena. Området 
består av lätt kuperad trädbevuxen naturmark.  

 

Finns några kända 
fornlämningar inom 
området? 

  x   

Finns någon identifierad 
kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse eller 
bebyggelseområde? 

  x   

 

Risk och säkerhet 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

Finns risk för 
översvämning? 

  x Inte enligt länsstyrelsens lågpunktskartering.  

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

  x Exploateringen innebär förändrad 
markanvändning från naturmark till 
kvartersmark för bostäder. Ytor kommer att 
hårdgöras och biltrafiken till området kommer 
att öka. Påverkan på MKN för vatten måste 
utredas och åtgärdsförslag tas fram.  

 

Finns risk för ras och 
skred? 

  x   

Är marken förorenad?   x Inga kända föroreningar finns inom 
planområdet.  

 

Ligger området inom 
riskområde för radon? 

 x  Området är eventuellt belägen inom ett 
riskområde för markradon. En 
markradonutredning behöver tas fram.  

 

Är området påverkat av 
transportled för farligt 
gods? 

  x   

Innebär exploateringen en   x   
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ökning av farligt gods? 

Är området utsatt för 
buller, vibrationer eller 
störande ljus? 

  x En bullerutredning behöver eventuellt tas fram.  

Bidrar exploateringen till 
ökat buller, vibration eller 
störande ljus? 

  x Endast under en eventuell byggtid.   

Finns risk för explosioner?   x   

Bidrar exploateringen till 
ökad brandrisk? 

  x   

Innebär exploateringen 
ökade utsläpp av 
föroreningar? 

 x  En dagvattenutredning behöver tas fram som 
visar att exploateringen kan ske utan påverkan 
på MKN för vatten.  

 

 

Bebyggelseområden 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

Påverkar exploateringen 
stads- och 
landskapsbilden? 

x   Ett tidigare orört naturområde exploateras med 
bostäder.  

 

Finns närhet till kommunal 
service? 

  x Avståndet till Salems centrum är cirka 12 km.   

Finns närhet till 
kommersiell service? 

  x Avståndet till Salems centrum är cirka 12 km och 
cirka 13 km till Rönninge centrum.  

 

Innebär exploateringen 
utökad kommersiell eller 
kommunal service? 

 x  Kommunen är ansvarig för att anordna 
skolskjuts.  

 

Bidrar förslaget till en mer 
blandad bebyggelse och 
minskad segregation? 

  x   

Bidrar förslaget till flera 
arbetstillfällen? 

  x   

 

Rekreation 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

Finns närhet till platser för 
lek och rekreation? 

 x  Det är viktigt att anordnade lekplatser byggs ut 
i samband med exploateringen. Nära till 
naturen. Det är viktigt att äldre barn har 
möjlighet  att röra sig fritt, vilket är begränsat 
pga det geografiska läget samt dåliga 
kollektivtrafikförbindelser. Äldre barns 
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möjligheter till exempelvis organiserade 
sportaktiviteter är begränsade och är beroende 
av föräldrars skjutsande.  

Finns närhet till 
naturområde? 

x     

Trafik 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

Finns utbyggd 
infrastruktur till området? 

  x Inget kommunalt VA-system utbyggt. 
Högantorpsvägen har låg standard och är 
mycket smal. Trafikverket menar att en 
marginell påverkan på vägen är okej, vilket 
innebär en ökning av dagens trafik med runt 10 
%, dvs en exploatering på cirka 20 villor. I 
planbeskedet önskas sammanlagt 36 bostäder 
uppföras.  

 

Finns närhet till 
kollektivtrafik? 

 x  Kollektivtrafikförbinderlserna är dåliga. Få 
hålltider och långa restider till målpunkter. 
Förbindelserna till Södertälje är bättre än till 
Salem.  

 

Finns gång- och cykelvägar 
till och från området? 

  x    

Bidrar exploateringen till 
en farlig trafikmiljö? 

x   Ökad trafik på väg av låg standard utan gc-väg.   

Finns ytor för parkering? x   Inom egen fastighet.   

Kan angöring ordnas? x   På grund av dåliga siktförhållanden kan det 
påverka trafiksäkerheten i korsningen med 
Högantorpsvägen. 

 

 

Teknisk försörjning 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

Finns kommunalt VA 
utbyggt?  

  x   

Ingår området i 
kommunens 
verksamhetsområde för 
VA? 

  x   

Ligger området inom 
vattenskyddsområde eller 
avrinningsområde? 

  x   

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

x   En dagvattenutredning som visar på att 
förutsättningar finns behöver tas fram.  
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Finns möjlighet att ansluta 
till fjärrvärmenätet? 

  x   

Finns möjlighet till en bra 
avfallshantering? 

   Behöver utredas.   

 

Konsekvenser 

 Ja Del 
vis 

Nej Kommentar  

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

 x  Den geografiska lokaliseringen innebär ett 
bilberoende. Dåliga kollektivförbindelser och 
avsaknad av GC-väg. 

 

Skapas tillgänglighet och 
trygghet för alla 
samhällsgrupper? 

  x   

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

 x  Vet inte hur utbyggnadsförslaget ser ut ännu. 
Områdets lokalisering är mindre tillgängligt.  

 

Medför förslaget 
kommunala kostnader? 

x   
 

Förslaget medför kommunala kostnader 
gällande exempelvis skolskjuts (110 000 kr/barn 
och år),  VA-kostnader kan tillkomma. Se 
tjänsteskrivelsen. 

 

Innebär förslaget några 
intäkter för kommunen? 

  x   

Behöver avtal tecknas? x   Plankostnadsavtal, planeringsavtal och 
exploateringsavtal.  

 

Bidrar förslaget till ökad 
jämställdhet? 

  x   

Tar förslaget hänsyn till 
barnperspektivet? 

  x Det finns inga utbyggda gång- och cykelbanor 
till området. Dålig kollektivtrafikförbindelse och 
begränsat möjlighet till äldre barns möjlighet till 
bland annat rekreation. Enligt 
barnkonventionen har barn rätt till lek, vila och 
fritid. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Per- Johan Hurtig 
Gatu- och VA-chef 

 
Torbjörn Boström 
VA-ingenjör 
 
 

 
 PM VA Svalbacken - Högantorps 

Bakgrundsinfo Plan- och exploateringsenheten har fått in ett planbesked för bebyggelse om 
cirka 20 bostäder i Högantorp. Området är beläget på landsbygden i Salems kommuns norra 
delar, cirka 15 km från det befintliga kommunala VA-nätet. Den sökande önskar dock i första 
hand att ansluta till det kommunala VA-systemet men det anses för ”kostsamt”. I ansökan 
skriver de följande om hur VA kan lösas: "VA-hanteringen bör utformas som en gemensam 
anläggning med tanke på svårigheter att anlägga enskilda avloppsanläggningar och 
dricksvattenanläggningar på varje fastighet. Här nedan följer kostnadsberäkningar för 
VA-lösningarna. 
 

1. Enskilt VA på varje fastighet om möjligt. Minireningsverk för avlopp samt egen brunn 
med ledningar och markarbeten. Säg 140 tkr för Avlopp (spill) och för Vatten 100 tkr, 
samt om nödvändig även anläggning för dagvatten 15 tkr= ca 250 tkr beroende på 
markförhållandena + ledningsdragning det blir på tomten, 5000 kr/m om inte berg. 
Om det blir 10 m servis då 50000. Ca 300 000 tkr 

  
2. Samfällt enskild. Dela på minireningsverk och gemensam brunn och 

tryckstegringsstation, tillkommer ledningsdragning vilket beror på längden i området. 
Ett mellanalternativ- Driftskostnader och förnyelse ligger på samfälligheten. 

 
3. Lokal allmän lösning. Kommunen bygger reningsverk och Vattenverk, ledningar i gata. 

Fastighetsägarna betalar anläggningsavgift och ledningsdragning på tomt. Ett 
mellanalternativ som borde ge liknande anskaffningsvärde som för ovanstående. 
Anläggningsavgiften täckning av anskaffningen blir skillnaden. Fastigheterna betalar 
brukningsavgift till kommunen. 

  
4. Gemensam- allmän lösning med område i Södertälje. Försörjning V och S från Tele och 

Syvab. Delad distribution kortare sträcka än dragning från Salems tätort.  Ett 
mellanalternativ. Win-win med Telge som i så fall måste utredas. Fastighetsägarna 
betalar enligt VA-taxa i Salem anläggning och brukningsavgift samt ledningar på tomt. 

  
5. Allmän lösning från Salem, kräver 10 800 m överföringsledning för V och S om ca 

10000kr/m  (berg och större schakt än tomt) ger 108 mkr eller 5,4 mkr per fastighet 
om 20 fastigheter. Till det kommer ledningar i gata för kommunen. För fastigheterna 
gäller anläggningsavgift + ledningsdragning på tomten. Det alternativet är inte 
realistiskt på så få fastigheter, då finns det bättre sätt som lösning med Södertälje eller
lokal allmän lösning. 
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VA-enhetens rekommendation (SLUTSATS) 
VA-enheten ställer sig kritiskt till det framtagna förslaget eftersom den tilltänkta planen inte 
bidrar till en långsiktig hållbar VA-försörjning och blir kostsamt för Salems kommun i stort. I 
samband med planförslaget av Svalbacken - Högantorps bör kommunen ta ett djupare 
helhetsgrepp kring VA-frågan i stort. Eftersom platsen ligger långt från Salems kommuns 
övriga verksamhetsområden”VO” bör områdets förutsättningar och framtida scenarion 
utredas djupare, innan det tas ett slutgiltigt besked om att planlägga och bygga VA i området.  
Avgörande för kommunens skyldigheter i VA-förhållandet är vilka planer kommunen har för 
bebyggelsen i området. Om kommunen avser att planlägga området i enlighet med avsikterna 
i översiktsplanen med 180 fastigheter (vår tolkning minst 180 hushåll) så ska kommunen bygga
ut teknisk försörjning till bebyggelsen enligt 6§ vattentjänstlagen. VA-huvudmannen väljer 
tekniskt system enligt gällande krav för en VA-huvudman och fastighetsägarna betalar 
anläggningsavgift och brukningsavgift som ersättning av kostnader enligt kommunens VA-taxa.
De blir en del av VA kollektivet i kommunen och kostnads och intäkts underlaget i området 
kan komma att påverka den totala bilden för VA kollektivet i negativ riktning. 

  

 
 
 Torbjörn Boström                                                        Per-Johan Hurtig  

VA-ingenjör                                                                   Gatu- och VA-chef 
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Gårdsgata

SITUATIONSPLAN - SKALA 1:2000 (A3)

ORIENTERINGSPLANSEKTION A-A - SKALA 1:1000 (A3) Högantorpsvägen

Högantorp gård

Mälaren

Svalbacken 

Ny väg

Gårdsgata

Högantorpsvägen

Ny väg

Svalbacken

A

A

P

SVALBACKEN 
I skogsbackens söderläge är gårdsgator försiktigt inplacerade i naturen med 
berghällar och träd sparade i gatan vilket ger gatan en unik karaktär. Gaturummet 
gestaltas som sociala gårdsgator där de boende har lätt att mötas. De sociala 
ytorna i gaturummen utformas så att de förstärker lusten att vistas på platsen 
genom skala, form, materialitet, innehåll och händelser. Bebyggelsen har sina 
entréer och kök mot gårdsgatan som rymmer både angöring, lek, umgänges- 
och parkytor. Husens trädgårdssida vetter rakt ut i naturen. Byggnadskropparna 
passas mot befintlig mark så att naturen med träd och hällar kan bevaras nära 
intill. Naturen behålls i breda stråk med tallar, granar och naturmark orörda 
mellan bebyggelsen. 

Här bor man bekvämt mitt i naturen. Högantorp blir en hållbar boplats både 
fysiskt och socialt. Boendet passar såväl småbarnsfamiljer som äldre, med 
gemensamt att de söker ett tryggt boende nära natur. Svalbackens omgivning 
passar både den som söker efter lugnet och den som har en mer aktiv livsstil. I 
Svalbacken föreslås ett klimatsmart boende där till exempel mobilitetsåtgärder 
kan ställa högre krav på parkering och bilinnehav. 

Dag- och takvatten kan fördröjas via gröna tak och planterade bjälklag, 
dagvattnet tas tillvara och får ta plats genom små kanaler och bäckar vid 
nederbörd. På gårdsgatorna ordnas fördröjningsdammar och slussar utformade 
för att vara vackra även i uttorkat skick. I utvecklingen av projektet behöver 
man ta reda på vilka nyckelbiotoperna är, hur de kan förstärkas och tas till vara 
tillsammans med den nya bebyggelsen.
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SITUATIONSPLAN GÅRDSGATAN - SKALA 1:500 (A3)

Gårdsgata

Lekplats

Gårdsgata

Miljörum

Cykelvård

Parkering 
6 ppl

N
y väg

Gårdsgatorna ges naturkaraktär med grusad mark där träd, stenbumlingar 
och berg i dagen sparas som karaktärsskapande begivenheter. Biltrafiken 
blir kontrollerad och livet på gårdsgatorna sker på människornas villkor. Små 
uteplatser mot gårdsgatan tar plats bredvid entréerna. Här kan vardagslivet spilla 
ut i de gemensamma ytorna, grannar mötas och barn leka fritt. Lekplatser för de 
mindre barnen tar plats i de båda ändarna av området.

Parkering är en avgörande fråga på grund av belastning på Högantorpsvägen. 
Beroende hustyp går det att begränsa trafikmängden med olika sorters 

mobilitetsåtgärder. Parhus kan bli möjligt om kommande utredningar visar att det 
är lämpligt. 

Parkering kan bla ordnas på specifik parkeringsplats, där även sop- och miljörum, 
samt plats för cykelvård kan placeras för att låta gårdsgatorna vara mer bilfria. 
För att hålla nere parkeringsbehover kan olika mobilitetsåtgärder tas, till exempel  
bilpool med subventionerat medlemskap, rabatt på hyrbil, informationslösningar 
för samåkning och kollektivtrafikresor, rabatterade kollektivtrafikkort, integrerade 
resekort för alla färdmedel (bilpool, hyrbil, kollektivtrafik, taxi, hemkörning) samt 
faciliteter med reparations- och tvättrum för cykel.
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20 enfamiljshus  
à 126,0 kvm BOA/bostad 
 
Totalt: 
ca 2 520 kvm BTA  
ca 3 584 kvm BOA

PLANER - SKALA 1:200 (A3) EXPLOATERING BYGGNADERNA

FASADER - SKALA 1:200 (A3)

REFERENSER - Husgestaltning i samspel med naturen

Husens placering skapar en variation längs gatan och gestaltningen ger en 
sammanhängande känsla. Fasaderna i träpanel blir en naturlig del av sin 
skogsmiljö, som ramar in en glänta. Husen är omsorgsfullt utformade med för 
människan bekanta och hållbara material. Materialen förses med en färgskala i 
trä och jordiga slamfärger som passar väl in i skogens miljö.

Husens planlösning bygger på idén om de halvprivata gemensamma rummen och 
de mera avskilda privata rummen. Antalet rum kan varieras från hus till hus för 
att tillgodose olika typer av behov och konstellationer. Kök vänds mot gårdsgatan 
för att skapa en koppling mellan vardagslivet och grannskapet. Bostäderna är 
genomgående för att skapa kontakt i flera riktningar. På baksidan anläggs ett 
trädäck som blir en förlängning av vardagsrummet ut mot naturen. Träd sparas 
på tomterna, vilket får dessa att flyta ihop med naturmarken och skogen. 



2020-02-25SVALBACKEN - HÖGANTORP

Dricksvatten och spillvattenlösning  
 
VA-hanteringen bör utformas som en gemensam anläggning med 
tanke på svårigheter att anlägga enskilda avloppsanläggningar och 
dricksvattenanläggningar på varje fastighet.

Detta kan innebära en gemensam enskild VA-lösning, exempelvis ett 
minireningsverk för rening av avloppsvattnet och en gemensam dricksvattentäkt 
med borrad brunn. Tillsyn av dem ska ske regelbundet under året för att en god 
funktion ska kunna uppnås.

Det är okänt var närmaste anslutningspunkt till den allmänna VA-anläggningen 
finns. Om det är möjligt att ansluta området till det allmänna VA-nätet, är det 
bästa alternativet, eftersom det alltid är säkrare vad gäller dricksvattenkvalitet 
och rening av avloppsvatten. 
 

Dagvattenhantering  
 
Dagvatten är det vatten som kommer från hustak, vägar, asfaltsytor och 
dränering. Det mesta av dagvattnet uppkommer från regn eller smältvatten. I 
Salems kommun arbetar man aktivt för att minska belastningen på sjöar och 
vattendrag, och har byggt fyra dagvattendammar för dagvattenrening innan det 
når recipient.

I denna detaljplan bör man ta hänsyn till dagvattnet som rinner norrifrån mot det 
planerade bostadsområdet.

Enligt Salems kommun ska följande tas hänsyn till vad gäller dagvatten:

• I de områden där det är möjligt ska dagvattnet omhändertas lokalt (Lokalt 
Omhändertagande av Dagvatten = LOD). Där det inte går att omhänderta 
lokalt till exempel av att marken består av berg, har kommunen möjlighet att 
bygga system för omhändertagande.

• Vatten från gator och andra hårdgjorda allmänna ytor ska alltid omhändertas.

• Dagvatten från gator kan innehålla näringsämnen, metaller och andra ämnen 
som bör omhändertas och renas innan det leds till sjöar och vattendrag 
(Salems kommun, 2019).

En dagvattendamm kan vara både vacker och funktionell genom rena dagvattnet 
från området. Den kan göras med sittplatser runtom samt även broar över denna. 

Flytande växtbäddar kan anläggas i dammen. Anläggs dagvattenränna till 
dammen kan den emellanåt vara torrlagd och dekorativ. Se figur 1-3. 
 
Takdagvatten från bostäder, carportar och garage kan även tas omhand med 
gröna tak. Anläggs gröna tak på bostäder kan ytan även användas för rekreation 
och odling. Sedumtak renar dagvatten samtidigt som det är vackert. Se figur 4 
och 5 för grönt tak. 
 
Växtbädd kan göras dekorativa för att smälta in i bostadsbebyggelsen samtidigt 
som de renar dagvatten. De kan göras både upphöjda och nedsänkta. I figur 6 
och 7 ses exempel på växtbäddar.

BERG

SANDIG
MORÄN

4   5  
6   7

1   2  
3   

Gata 
 
Utformning av gaturummet ska följa gällande regelverk, exempelvis VGU (Vägar 
och gators utformning, TRV publikation 2020:029) och/eller kommunala tekniska 
handböcker samt andra uppställda krav från beställaren och kommunen.

Gator bör utformas som enfältsväg (med dubbelriktad trafik), eftersom de är 
lokaliserade på landsbygden med en liknande karaktär på anslutningsvägar och 
låga trafikmängder. Vid en gatubredd på 5,0 m ska gatan ha mötesfickor för 
att kunna uppfylla kravet på möte mellan Lbn (lastbil 12 m) och P (personbil). 
Breddökning i kurvor kan förekomma, detta studeras genom körspårskontroller. 
Ingen längsgående vägmålning, till exempel mittlinje, ska finnas. Vägren/
stödremsa ska finnas på båda sidor av gatan och vara minst 0,25 m breda 
vardera.

Lutningar bör vara utformade i max 5 %, både för gator och gångbanor, för att 
klara tillgänglighetskraven. Enligt VGU är riktvärdet för gators längslutning vid 
nybyggnation 6 %, medan det är 5 % eller lägre beroende på höjdskillnaden 
för gångbanor. Om gångbanan ligger i anslutning till gatan ska man eftersträva 
att följa det strängaste kravet. Tvärfall ska följa gängse princip, 2,5 % för gata 
och 1,5 % för gångbana. Bombering eller enkelsidigt tvärfall ses över vid 
detaljprojektering. Diken bör finnas på båda sidor och utformas så att de passar 
in i miljön på ett bra sätt, gärna med vegetation som markmaterial. Släntlutning 
1:3 eller i särskilda sektioner 1:2. Lutning 1:3 ska dock eftersträvas. Vid 
bergskärning kan slänterna ställas brantare men hänsyn ska tas till bergets kvalité 
och gestaltningsutformning. Se exempel nedan.

Cykeltrafik bör kunna trafikeras i gatan på grund av förmodad liten 
trafikmängdoch låga hastigheter. 

Överbyggnadstjocklek bestäms när geotekniska undersökningar genomförts 
men skiljer sig åt om terrassen består av berg eller friktionsjord. Skulle det 
visa sig att undergrunden består av ett sämre material, exempelvis lera, måste 
förstärkningsåtgärder vidtas för att säkra gatans bärighet. Bild nedan redovisar 
utdrag ur jordartskartan för området.

Vändplaner ska utformas och dimensioneras för typfordon Los (oljebil/sopbil 
enligt VGU.

Anslutningen mot Trafikverkets väg utformas enligt VGU. 
 

Förslag till fortsatta utredningar

Det behöver utredas om det är möjligt att ansluta den nya bostadsbebyggelsen 
till den allmänna VA-anläggningen, vilket är den robustaste lösningen långsiktigt.

Det behöver även klargöras dagvattnets rinnstråk, flödesmängder och 
föroreningsinnehåll.
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§ XX KS/2020:150 - 536,KS/2020:96 - 510

Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 
(T21)

Region Stockholms trafikförvaltning skickar ut remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2020/2021 (T21) till berörda kommuner för synpunkter. 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.

Kommunen vill ha tätare avgångar för busslinje 731. Trots att Salem byggt ut 
pendelparkeringen vid Rönninge centrum riskerar denna att överbelastas om inte 
turtätheten till och från sydvästra Rönninge utökas. Dessutom vill kommunen att linjen 
trafikeras kvällstid och på helger. 

Det är en försämring att busslinje 745 förlängs från Mosshagen till Uttran i båda riktningarna, 
bussen riskerar att vara ännu mer fullsatt från Mosshagen.  Busslinje 745 hade när den 
etablerades som syfte 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. Något sådant 
föreslås inte i remissen. Salems kommun kan inte acceptera försämringar i kollektivtrafiken 
för Salemsborna. Kommunen avstyrker således.

Det är en viss försämring att busslinje 750 inte ska trafikera sträckan Högantorp –
Bockholmssättra. Idag trafikeras sträckan Högantorp – Bockholmssättra endast på anrop
från resenärerna. Salem har dock ingen erinran mot förslaget.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2020 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 12 maj 202 § 38. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 27 april som sitt svar på “Remiss inför 
trafikförändringar i  SL-trafiken 2020/2021 (T21)”.

9



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-05-12

1 av 1

Kommunstyrelsen
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KSTU § 38 KS/2020:150 - 536

Remissvar trafikförändringar i SL-trafiken T21

Region Stockholms trafikförvaltning skickar ut remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2020/2021 (T21) till berörda kommuner för 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.

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. 

Det är en försämring att busslinje 745 förlängs från Mosshagen till Uttran i båda riktningarna, 
bussen riskerar att vara ännu mer fullsatt från Mosshagen.  Busslinje 745 hade när den 
etablerades som syfte 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. Något sådant 
föreslås inte i remissen. Salems kommun kan inte acceptera försämringar i kollektivtrafiken 
för Salemsborna. Kommunen avstyrker således.

Det är en viss försämring att busslinje 750 inte ska trafikera sträckan Högantorp –
Bockholmssättra. Idag trafikeras sträckan Högantorp – Bockholmssättra endast på anrop
från resenärerna. Salem har dock ingen erinran mot förslaget.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2020.

Tekniska utskottets beslut: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2020-04-27 som sitt svar på Remiss inför trafikförändringar i  SL-trafiken 2020/2021 
(T21).
______________________
Beslutsexpediering
Region Stockholms trafikförvaltning (registrator.tf@sll.se), diarienr TN 2019-1180 samt Salems 
kommun i ärendemeningen
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Remiss inför trafikförändringar i  
SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 
2020/2021 (T21) 

Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2020. 
Detta arbete innefattar både utökning och reducering av trafiken samt omfördelningar. 

Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte 
i december 2020 (T21). 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 pendel- och regionaltågstrafiken presenterar detta dokument trafikförvaltningens 
inriktning för trafiken under T21. Då planeringshorisonten för pendel- och 
regionaltågstrafiken är längre än för övrig trafik uppmanas remissinstanserna utnyttja den 
här remissen för att inkomma med synpunkter även för kommande tågplaner såsom T22. I 
mitten av april kommer trafikförvaltningen att informera länets kommuner om den 
tåglägesansökan inför T21 som trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket.  

Trafikförvaltningen önskar ha era synpunkter senast den 20 maj 2020. 

Skicka era synpunkter till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2019-1180 samt 
namn på remissinstans i ärendemeningen.  
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1 Trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett reviderat 
trafikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de 
långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i regionen ska arbeta mot 
tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, 
såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten. 
 

1.1 Övergripande mål 
Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål: 
 
Ökat kollektivt resande 
Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det 
ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela 
transportsystemet planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism. 

Smart kollektivtrafiksystem 
Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushållar med samhällets resurser. Den ska 
vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv. 

Attraktiv region 
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa 
tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och 
förutsättningar. 

 
1.2 Hållbar utveckling 

Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför 
genomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet. 
Hållbar utveckling består av tre delar: 

 Ekologisk hållbarhet 
 Social hållbarhet 
 Ekonomisk hållbarhet  
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1.3 Trafikförändringsprocessen 
Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så 
kallade trafikförändringsprocessen. Det är en flerårig process. Under det första året samlas 
bakgrundsinformation in och analyseras. Under det andra året används den 
bakgrundsinformationen till att utreda och forma förslag på trafikförändringar. Processen 
beskrivs nedan. Den skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och trafikslag.  

Trafikförändringsprocessen börjar under våren år 1 genom att trafikförvaltningen i 
samarbete med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
genomför insamling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten år 1 arbetar 
trafikförvaltningen och trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar. 
Förslagen baseras bland annat på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål, 
resandestatistik och genomförandet av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs 
samman av trafikförvaltningens trafikavdelning och remitteras i februari år 2 till 
kommunerna i länet och funktionshindersorganisationer. Trafiknämnden får information 
om förslagen genom ett informationsärende.  

Under våren år 2 arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det 
arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt 
konsekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För 
incitamentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller 
konsekvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker 
trafikförvaltningen om tåglägen hos Trafikverket i april år 2. 

I maj år 2 inkommer remissyttranden från remissinstanserna. 

En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under sommar och tidig höst 
år 2 skickas offertförfrågningar ut och trafikförvaltningen beställer trafiken (avser 
produktionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att 
genomföra trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar. 
Under tidig höst år 2, efter en period av samordning mellan olika järnvägsföretag som vill 
trafikera Trafikverkets järnvägsnät, fastställer Trafikverket tågplanen för Sverige. 
Trafikförvaltningen informeras om vilka tåglägen vi fått jämfört med vad vi ansökt om i 
april år 2. 

Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende 
under hösten år 2. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända 
trafikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remissyttranden. 
Dokumenten skickas även ut till remissinstanserna.   

Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december år 2. 
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1.4 Planera för kollektivtrafiken – Trafikförvaltningens riktlinjer 
Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Trafikförvaltningens 
riktlinjer syftar till att skapa samsyn hos alla som arbetar med infrastruktur och utför eller 
planerar SL:s trafik.  
I huvudsak är trafikförvaltningens riktlinjer uppbyggda utifrån ska-krav som bygger på 
trafikförvaltningens vilja att skapa en fungerande kollektivtrafik.  
Trafikförvaltningen har inte rådighet eller möjlighet att ställa ska- krav på all infrastruktur. 
Dock ser trafikförvaltningen starka skäl att driva ett visst förhållningssätt för att säkerställa 
busstrafikens framkomlighet och villkor på alla vägar och körytor. Oavsett om det är trafik 
till/från pendeltåg, tunnelbana, spårvagn och båt. Om kraven inte tillgodoses finns en risk 
att sträckan inte trafikförsörjs. Här har det uppstått problem till följd av hur väghållarna 
numera planerar sin infrastruktur. Väldigt ofta görs numera avsteg från trafikförvaltningens 
riktlinjer vid om- och nybyggnation vilket väsentligt försämrar förutsättningarna att bedriva 
god kollektivtrafik med buss. 
Trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss (, RiPlan, RiTerm, RiTill mfl finns att hämta på 
Region Stockholms hemsida: 

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/ 

Busstrafiken är beroende av att hinder undanröjs och ha de svepvidder i väganläggningen 
som gör busstrafiken trafiksäker. Det är en förutsättning för att trafikförvaltningen kan köra 
trafiken. På vintern är spår- och busstrafiken beroende av att vägar snöröjs och att 
halkbekämpningen är fullgod för att komma fram, på sommaren att buskar och träd 
undanröjs. Busstrafik kan inte köras på för smala vägar1 eller stanna där lutningen är för 
stor då det inte är trafiksäkert. Står bilar ute på gatan på grund av att parkeringsplatser inte 
har snöröjts kommer bussen ofta inte förbi och trafiken får ställas in operativt.  
Busstrafiken behöver även planeringsförutsättningar som innebär en inbyggd flexibilitet i 
infrastrukturen vilket innebär rätt dimensioner för väginfrastruktur så som vägbredd, 
hållplatser, reglerhållplatser och tillgängliga vändmöjligheter i nära anslutning till start- 
och sluthållplats. Vidare så är busstrafiken beroende av att planeras utifrån om linjen är en 
vändande linje eller en genomgående linje, främst när det gäller terminaler och 
bytespunkter. De faktiska krav som härleds i trafikförvaltningens riktlinjer är utifrån: 
framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet. Därför är det ytterst viktigt att 
trafikförvaltningen är med mycket tidigt i den fysiska planeringen och utformningen. 

1.5 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna 
Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan 
beskrivs kommundialogprocessen som helhet.  

1 Busstrafiken behöver minst 3.5 m per körfält, minst 7 m vägbredd exklusive parkering/angöring. 
Vägbredden bidrar till att avgöra hur ofta trafiken kan köras.  
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Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas 
plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar. Det förekommer även möten på andra 
nivåer.  
Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare på avdelningen Strategisk Utveckling som 
ansvarar för trafikförvaltningens kontakt med kommunerna.  
 
Grenvisa möten inom pendeltågssystemet 
Utöver nedan löpande möten med kommunerna så hålls grenvisa möten, fyra stycken, för 
att tala om pendeltågstrafiken och pendeltågssystemet. Dessa fyra möten hålls en gång per 
år under våren och innehåller information om hur pendeltågstrafiken planeras, vår ansökan 
till Trafikverket om pendeltågstrafiken för 2021 och tankar kring vidare trafikutveckling. 
Här lyfts frågor berör pendeltågstrafiken, både kommande tågplaner och långsiktiga frågor.  
 
Löpande mötesserie 
Planeringsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör 
kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät. 
Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare (buss) och Trafikverket in.  
 
Uppföljningsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör 
kollektivtrafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplats- 
och framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom två år. Förutom trafikförvaltningen 
och kommunen deltar trafikutövare (buss) med trafikavtal som berör kommunen.  
  
Sektorsamråd 
Sektorsamråd hålls en gång per år eller vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar. 
Mötena kan rikta sig både till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att 
diskutera övergripande strategiska frågor.  
 
Politiska samråd 
Trafiknämnden har som målsättning att en gång om året besöka länets kommuner för 
diskussion. På mötena deltar både styrande politiker och opposition från kommun 
respektive Trafiknämnden. Tjänstemän från båda parter deltar som föredragande.  
 
 
Plansamråd  
Trafikförvaltningen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och 
andra specifika projekt och utredningar. 
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Årlig remiss med trafikförändringar 
Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som 
remitteras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.   

1.6 Avtalstyper 
Trafikförvaltningen har olika typer av trafikavtal för olika trafikområden. Det finns två 
huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produktionsavtal samt 
incitamentsavtal. Trafikförvaltningen och trafikutövaren har olika roller i de olika 
avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikförändringar i 
större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För 
incitamentsavtal styr trafikutövaren över utbudsförändringar utöver en enligt avtal 
fastställd grundtrafik, med hänsyn till avtalsbestämda gränser för trängsel.  

Under 2021 kommer fyra nya bussavtal att träda i kraft. Dessa berör kommunerna 
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker (E35), Nacka, Värmdö (E36), Huddinge, 
Botkyrka, Stockholm söderort (E37) samt Norrtälje (E38). Dessa avtal är produktionsavtal 
där trafikförvaltningen styr trafiken och trafikförändringar. Utöver dessa träder också ett 
nytt avtal för Roslagsbanan i kraft under 2021 (E34).  

Trafikförändringar kan ske löpande under året, men ska alltid remissas mot 
remissinstanser.  
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Tabell 1 Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare (2020)  
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Tabell 2 Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare (2020) 

 
 
 

1.7 Tidtabellskiften 
 
Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive 
pendelbåtar) utom skärgårdstrafiken för T21, 2020/2021:  
 

 Normaltidtabellen börjar den 13 december 2020 
 Sommartidtabellen gäller den 25 juni till 22 augusti 2021 

 
För skärgårdstrafiken gäller följande:  

 Vintertidtabell            14/12 2020  – 11/4 2021 
 Vårtidtabell                12/4 2021    - 24/6 2021 
 Sommartidtabell       25/6 2021  – 22/8 2021 
 Hösttidtabell              23/8 2021 – 12/12 2021 

 

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella felskrivningar.  

2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag 

2.1 Tunnelbana 
Trafikförändringar 

 Under 2020 planeras trafiksättning av nya fordon (C30) och äldre fordon med ny 
utformning (uppgraderade C20) vilket innebär nya förutsättningar för 
trafikplaneringen. Inför T21 kommer  trafikförvaltningen titta särskilt på hur 
trafikering med de nya fordonen ska möta resenärsbehovet på bästa sätt.  

 Inför kommande tidtabell fortsätter trafikförvaltningen även arbeta med att 
säkerställa att utbudet på tunnelbanan följer en tydlig och logisk struktur över 
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veckodagarna på respektive bana och genomför mindre justeringar där så är 
motiverat för att öka kapaciteten där belastningen är som störst. 

Trafikstörande arbeten 
Även sommaren 2021 stängs sträckan Globen – Gullmarsplan av helt på linje 19. 
Avstängningen beror på arbeten inför tunnelbanans utbyggnad. 

2.2 Pendeltåg 

 Trafikförändringar T21 
Tågplanen T21 kommer medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan 
(T20)  

Trafikförvaltningens ansökan om kapacitet behandlas nu i ansökningsprocessen hos 
Trafikverket. Under arbetet kan förändringar ske fram tills att tågplanen primärt fastställs 
av Trafikverket den 20 september 2019. 

Mälarbanan 
Ytterligare något tåg kan förlängas till respektive från Bro. 

Ostkustbanan  
Inga förändringar planeras för Ostkustbanan. 

Södertäljelinjen 
De extra tåg till respektive från Tumba som under sommaren har förstärkt trafiken då 
pendeltågen har ersatt fjärrtåg och regionaltåg under Getingmidjans avstängning, dras in 
eftersom behovet bortfaller. Ingen sommaravstängning av Getingmidjan från 2021. 

Nynäsbanan 
Nynäsbanan har en lägre minskning av resandet än övriga pendeltågsgrenar sommartid 
eftersom ett relativt omfattande besöks- och turistresande förekommer.  Planering pågår 
för att eventuellt köra snabbtågen till och från Nynäshamn även under sommaren genom 
omfördelning av befintliga resurser. Detta för att få en jämnare fördelning av resandet 
mellan tåg som utgår från Västerhaninge respektive Nynäshamn. 

Gnestalinjen 
Inga förändringar planeras för Gnestatrafiken. Eftersom tågen måste samordnas med övrig 
tågtrafik som använder samma spår som pendeltågen mellan Järna och Gnesta kan 
avgångstider flyttas.   
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2.2.2 Trafikstörande arbeten T21 

I likhet med tidigare år kommer spårarbeten påverka trafiken. Även under 2021 drabbar 
detta främst Mälarbanan (Bålsta – Stockholm). 

Mälarbanan 
Trafikverkets arbeten med utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2020, 
vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Angivna tider och sträckor kan justeras i 
det vidare arbetet. Trafiken ersätts vid avstängningarna av buss och tunnelbana. 

 Påskhelgen torsdag 1 april 2021 – måndag 5 april 2021
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby

 Söndag 3 juli 2021 – söndag 1 augusti 2021
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Jakobsberg

 Måndag 2 augusti 2021 – söndag 15 augusti 2021
Ingen pendeltågstrafik Spånga – Jakobsberg

 Alla helgonshelgen, 5 – 7 november 2021
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby.

Ostkustbanan  
Under Kristi himmelsfärdshelg kommer inga tåg att göra uppehåll i Sollentuna på grund av 
bygge av nytt vändspår norr om stationen.  

Södertäljelinjen 
Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 

Nynäsbanan 
Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 

Gnestalinjen 
Inga kända större trafikpåverkande arbeten 

Citybanan 
Under alla helgonahelgen, 5 – 7 november 2021, kommer Citybanan vara avstängd för 
arbeten som syftar till att göra det möjligt att köra tätare trafik. Det kommer innebära 
kraftiga reduceringar av pendeltågstrafiken i framförallt det centrala avsnittet. 

2.2.3 Trafikutveckling T22 och framåt 

Till T22 genomför Trafikverket trimningsarbeten i Citybanans signalanläggning med syfte 
att kunna öka trafiken i Citybanan och möta det ökande resandet i pendeltågssystemet. 
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Studier pågår om, hur och när en sådan utökning ska ske. En sådan utökning förutsätter att 
bl.a. fordonstillgängligheten, trafikledningsförmågan och infrastrukturens status i 
pendeltågssystemet är redo för ett sådant utvecklingssteg utan att robustheten i systemet 
äventyras. Genom ökad samverkan mellan Trafikverket, MTR och trafikförvaltningen kan 
en positiv utveckling skönjas inom berörda delområden. Därför skulle en ytterligare 
förtätning av trafiken under högtrafik kunna vara möjlig från ca T22. 
Förutom pendeltågssystemets förmåga behöver en omfattande samordning med andra 
järnvägsföretag ske inför ett sådant utvecklingssteg. 
 
 

2.3 Sjötrafik 
 Ekerö 

Pendelbåtlinje 89 
Kundsynpunkter gällande att linje 89 skall anlöpa södra Kungshatt har inkommit, vilket 
skulle innebära ytterligare ett stopp. Trafikförvaltningen har inga planer på att anlöpa 
ytterligare stopp på Kungshatt, då linje 89 är en direktlinje mellan Ekerö och Stockholm för 
att avlasta väg 261 bör det därför endast vara få mellanliggande stopp för att ge kortast 
möjliga restid. 
 
Översyn av vintertrafiken på linje 89 under isfria perioder i syfte att förkorta restiden där så 
är möjligt. 
 
Trafikförvaltningen undersöker möjligheten att anlöpa Gamla Stan med linje 89 för att ge 
resenärer närmare koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.  
 

 Haninge 

Översyn av behovet att utföra kompletteringstrafik till Ornöskärgårdens öar och områden 
vilka ligger utanför ordinarie WÅAB/SL-linjenät. 
 
Linje 19 Dalarö - Huvudskär 
Trafikförvaltningen överväger indragen trafik till Huvudskär då trafikbryggan ej uppfyller 
kraven på tillgänglighet och säkerhet. 
 
Linje 19 Stockholm - Utö 
Trafikförvaltningen överväger neddragning av direkttrafiken Strömkajen-Utö de 4 första 
helgerna efter sommaren, som infördes under försöket med utökad sommartrafik. 
Vidare ses över möjligheten över att resa sträckan Dalarö-Utö med båtbyte på sträckan 
genom tidsjustering av befintliga båtlinjer i området Ornö utsida. 
 
Linje 19 och 20 Dalarö - Ornö 
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Trafikförvaltningen överväger justering och omfördelning av trafiken kring Ornö från 
områden med bilfärja och befintligt vägnät på södra Ornö till områden på norra 
Ornö/Kymmendö med stort behov och som ej försörjs av annan trafik. 
 

 Lidingö  

Pendelbåtlinje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen 
Översyn av trafikering på linjens norra del Ropsten-Tranholmen-Storholmen i syfte att göra 
tidsjusteringar för förbättrad punktlighet. 
 
Sticklinge brygga trafikeras inte vintertid av tillgänglighets och säkerhetsskäl i avvaktan på 
ombyggnation. 
 
Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till 
bryggans aktuella skick. 
 
Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-Hasseludden-
Gåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att 
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala 
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83. 
 
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan 
Vaxholm och Stockholm.  
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs. 
 
Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer 
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm. 
 

 Nacka 

Linje 17-18-19 Stockholm – Saltsjöbaden – södra skärgården 
Överväger att lägga till stoppställe på Tollare brygga för skärgårdslinjerna 17-19 mot 
Nämdö/Ornö/Utö när bryggan är färdigställd. 
 
Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-Hasseludden-
Gåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att 
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala 
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83. 
 
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan 
Vaxholm och Stockholm.  
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs. 
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Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer 
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm. 
 

 Norrtälje 

Översyn av behovet att utföra kompletteringstrafik till Arholmaskärgårdens öar och 
områden vilka ligger utanför ordinarie WÅAB/SL-linjenät. 
 
Linje 24 Blidösundet 
Östanå brygga som stängdes av 2020, med anledning av bristande säkerhet till resenär. 
Trafiken kan återupptas om bryggan renoveras. 
 
Stämmarsunds brygga som stängdes av 2019, kan komma att åter trafikeras om bryggan 
färdigställts och renoveringen avslutats. 
 
Linje 28 Furusund – Gräskö – Söderöra 
Överväger justering av trafiken på vardagseftermiddagar i syfte att anpassa trafiken till nya 
skol- och arbetstider. Förändringen förutsätter enstaka justering av anslutande busstrafik 
Norrtälje-Furusund. 
Översyn av vintertrafiken med utgångspunkt från Bromskär. 
 
Linje 30 Simpnäs - Arholma 
Översyn av turtätheten vardagar dagtid, i syfte att öka beläggningsgraden kan enstaka turer 
komma att dras in. 
 
Linje 31 Räfsnäs – Tjockö - Fejan 
Översyn av turtätheten vardagar dagtid, i syfte att öka beläggningsgraden kan enstaka turer 
komma att dras in. 
 
Linje 40 Nord/Syd-linjen 
Översyn av Nord/Syd-linjens norra del, i syfte att förbättra möjligheten till anpassad 
anslutningstrafik till/från Norrtälje och Nord/Syd-linjen. 
Översyn om Fejan skall trafikeras av linjen efter utvärdering av utfall från trafikåren 2019-
2020. 
 

 Stockholm 

Pendelbåtlinje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen 
Översyn av trafikering på linjens norra del Ropsten-Tranholmen-Storholmen i syfte att göra 
tidsjusteringar för förbättrad punktlighet. 
 
Sticklinge brygga trafikeras inte vintertid av tillgänglighets och säkerhetsskäl i avvaktan på 
ombyggnation. 
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Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till 
bryggans aktuella skick. 

Pendelbåtlinje 82 
Skeppsholmens stoppställe för linje 82 kan komma att stängas av temporärt under vissa 
perioder pga. ombyggnation. 

Pendelbåtlinje 89 
Kundsynpunkter gällande att linje 89 skall anlöpa södra Kungshatt har inkommit, vilket 
skulle innebära ytterligare ett stopp. Trafikförvaltningen har inga planer på att anlöpa 
ytterligare stopp på Kungshatt, då linje 89 är en direktlinje mellan Ekerö och Stockholm för 
att avlasta väg 261 bör det därför endast vara få mellanliggande stopp för att ge kortast 
möjliga restid. 

Översyn av vintertrafiken på linje 89 under isfria perioder i syfte att förkorta restiden där så 
är möjligt. 

Undersöker möjligheten att anlöpa Gamla Stan med linje 89 för att ge resenärer närmare 
koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.  

Vaxholm 

Linje 4 Vaxholm - Ramsösund 
Översyn av trafikeringen till Kastellet utifrån det faktum att linfärjan till Kastellet 
permanentats. 
Norra Tynningö brygga stängs av för ombyggnation hösten 2021 och ersätts av förstärkt 
trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där anslutning till SL-689 finns. 

Pendelbåtlinje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen 
Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till 
bryggans aktuella skick. 

Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Ny pendelbåtlinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-Hasseludden-
Gåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att 
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala 
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83. 

Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan 
Vaxholm och Stockholm.  
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs. 



 

 

 

  

17(56) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 
  
 

PM 
 2020-02-10 
  

Diarienummer 
TN 2019-1180 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer 
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm. 
 

 Värmdö 

Översyn av behovet att utföra kompletteringstrafik till Nämdöskärgårdens öar och områden 
vilka ligger utanför ordinarie WÅAB/SL-linjenät. 
 
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 
Trafiken Boda-Ingmarsö är under upphandling. 
 
Linje 14 Stockholm - Möja 
Trafikförvaltningen överväger utökat nyttjande av buss 489 på Möja under lågsäsong i syfte 
att effektivisera trafiken och förkorta restiden. 
Bergs brygga (Möja) stängs av för ombyggnation under 2021. 
 
Linje 23 Stavsnäs - Runmarö 
Översyn av trafikutbudet i syfte av att effektivisera och dra in turer med låg 
beläggningsgrad. 
 
Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-Hasseludden-
Gåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att 
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala 
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83. 
 
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan 
Vaxholm och Stockholm.  
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs. 
 
Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer 
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm. 
 

 Österåker 

Linje 9 Vaxholm - Ljusterö 
Linanäs brygga (Ljusterö) stängs av för ombyggnation under 2021. 
 
Linje 12 Åsättra – Husarö  
Trafiken Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö/Finnhamn är under upphandling. 
 
Linje 24 Blidösundet 
Östanå brygga stängdes av 2020, med anledning av bristande säkerhet till resenär. Trafiken 
kan återupptas om bryggan renoveras. 
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Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm – Ramsösund 
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-Hasseludden-
Gåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att 
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala 
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83. 
 
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan 
Vaxholm och Stockholm.  
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs. 
 
Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer 
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm. 
 

2.4 Lokalbanor 
 Spårväg City 

Trafikförvaltningen analyserar möjligheten att optimera trafiken för att tillgodose det 
kraftigt ökande resandet mellan T-centralen-Skansen. Genom att låta vissa avgångar vända 
vid Skansen utökas antalet avgångar på denna allt mer populära sträcka. 
 

 Roslagsbanan 

Upprustningsarbete samt utbyggnad av dubbelspår kommer att pågå vilket medför att 
trafiken stängs av i olika etapper på Kårstagrenen under 2021. För sträckan Täby kyrkby - 
Kårsta planeras tågtrafiken att ersättas med buss under juni - oktober 2021 samt för 
sträckan Lindholmen - Kårsta under april – november 2021. Eventuellt kan även andra 
sträckor bli aktuella. I dagsläget finns inte exakta datum eller sträckor fastställda. 
 

 Lidingöbanan 

För att möta det ökande resandet, under speciellt rusningstid, levereras två nya fordon till 
Lidingöbanan hösten 2020. Trafikförvaltningen förbereder för en utökning av nuvarande 
trafikupplägg för trafikåret 2021. 
 

 Tvärbanan  

Partiell förlängning av Kistagrenen till Bromma flygplats planeras till tidtabellsskiftet 
december 2020. Vi verkar för att förtäta trafiken till rak 6-minutertrafik men det är för 
närvarande inte tillåtet pga. nuvarande säkerhetsrestriktioner. 
 

 Saltsjöbanan 

Inga trafikförändringar planerade. 
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 Nockebybanan 

Inga trafikförändringar planerade. 
 

2.5 Buss 
 Botkyrka 

Linje 172 Norsborg – Skarpnäck 
Linje 172 övervägs få utökad turtäthet på vardagar i mellantrafiken (09:00-14:00) under 
sommarperioden. 
 
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby 
Linje 745 föreslås förlängas från hållplats Mosshagen till Uttran i båda riktningarna. 
 

 
 
 
 Danderyd 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås. 
 
 Ekerö 

Linje 350 Ekerö centrum –Fittja 
Fram till sommaren 2020 pågår ett försök med buss på färjan mellan Jungfrusund och 
Slagsta. Trafikförvaltningen kommer under försökets gång att utvärdera huruvida försöket 
kan permanentas. 
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Paketlösning  
Linjer 342, 302, 303, 305 
Linje 342 Jungfrusund –Älvnäs 
Linjen föreslås läggas ned i sin helhet, trafiken tas över helt av linje 302, 303 och 305 som 
kommer ersätta 342 med samma turtäthet som idag till alla destinationer alla veckodagar. 

 
Linjesträckning linje 342 
Linje 302 Brommaplan –Knalleborg 
Linjen föreslås ta över linje 342:s trafikuppdrag Knalleborg-Ekebyhov -Ekerö C. Linjen 
föreslås köras med samma turtäthet som dagens 342.   
Linje 303 Jungfrusund- Brommaplan 
Linjen föreslås ta över linje 342:s trafikuppdrag mellan Jungfrusund-Ekerö C, linjen 
föreslås köras med samma turtäthet som dagens 342.   
Linje 305 Brommaplan -Älvnäs 
Linjen föreslås ta över linje 342:s trafikuppdrag mellan Älvnäs-Oxberget-Ekerö C. linjen 
föreslås köras med samma turtäthet som dagens 342.   
 
Linje 177 Mörby station -Skärvik  
Linjen övervägs få en ny avgång i eftermiddagsrusningen. Trafikförvaltningen överväger 
också att förlänga första avgången på morgonen från Träkvista till Skärvik. 
 
Linje 316 Svanhagen-Svartsjö 
Linje 336 Brommaplan-Stenhamra 
Linjerna föreslås slås ihop till en linje där linjenummer 316 behålls och förlängs till 
Brommaplan. 336 försvinner som linjenummer medan utbudet behålls och flyttas över till 
316. 
 
338 Brommaplan-Ilända 
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Linjen föreslås byta linjenummer till 318. Linjen föreslås också utökas till entimmes-trafik 
hela dagen på sträckan Svanhagen-Ilända och omvänt.  
 

 Haninge 

Paketlösning 
Linje 806, 807, 808, 809 
Linje 809 Gullmarsplan–Svartbäcken  
Linjen föreslås få dubbelriktad trafik och även trafikeras under låg/mellantrafik måndag-
fredag. Vidare övervägs ny linjesträckning, att efter hållplats Brandbergens Industriområde 
trafikera Söderbyleden fram till påfart väg 73 vid trafikplats Vega och även angöra hållplats 
Söderby gård belägen utanför Söderby/ICA-Maxi. Hållplats Söderby gård behöver dock 
rustas upp då den idag inte uppfyller kraven för en trafiksäker hållplats. 

 
Linje 806 Gullmarsplan –Norra Söderby 
Linjesträckningen Myrmalmsringen – Gullmarsplan läggs ner i sin helhet. Linje 806 får ny 
linjesträckning Myrmalmsringen – Sågen och omvänt för att trafikera Hagalyckebyskolan. 
Linje 807 Gullmarsplan -Svartbäcken 
Linjen föreslås upphöra att trafikera Svartbäcken, denna del ersätts av linje 809. Linjen 
föreslås också få fler avgångar för att kompensera för bortfallet av linje 806. 
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Linje 808 
Linjen föreslås få ändrad start-/sluthållplats i Mårtensberg för att kompensera för bortfallet 
av linje 806. Linjen föreslås också få fler avgångar under förmiddagens och eftermiddagens 
högtrafik. 

 
 
Linje 818C Stockholm C–Brandbergens centrum 
Linjen övervägs att få ytterligare en tidig morgontur från Brandbergen C. 
 
Linje 826 Jordbro station–Albyberg 
Linjen föreslås få ny slut-/starthållplats och dras till Handenterminalen istället för som idag 
till Jordbro station.  
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Linje 836 Vega station–Norrby 
Linjen föreslås få utökad turtäthet under förmiddagens och eftermiddagens högtrafik 
måndag-fredag. 
 
Linje 840 Handenterminalen–Nacka strand 
Linjen föreslås få utökad trafikeringstid på lördag-söndag och ytterligare två turer vardagar 
från Nacka och Handenterminalen. 
 
Linje 865 Handen–Skärholmen 
Linjen föreslås få utökad turtäthet på lördagar. 
 
Linje 981 Handens närsjukhus–Brandbergen–Handens närsjukhus 
Linjen föreslås förlängas från Sjukhusentrén till Port 73 samt från Port 73 till Sjukhusentrén 
från ca kl 11.00 till ca kl 15.00. I samband med detta föreslås en avgång tas bort och 
turtäthetsintervallet minskar med ca 10 minuter. 
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 Huddinge 

Linje 172 Norsborg – Skarpnäck 
Linje 172 övervägs få utökad turtäthet på vardagar i mellantrafiken (09:00-14:00) under 
sommarperioden. 
 
Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen 
Linje 173 föreslås få ökad turtäthet under mellantrafiken på vardagar och kl 11-18 på helger 
under normaltidtabellen. 
 
Linje 865 Handen–Skärholmen 
Linjen föreslås få utökad turtäthet på lördagar. 
 
Linje 828 Farsta centrum - Länna handelsplats 
Linjen föreslås få ytterligare 2 turer under tidig kväll från Drevviksstrand till Farsta C under 
vardagar. 
 
 Järfälla 
Linje 564H/564V Jakobsbergs station – Viksjö – Jakobsbergs station 

Linjen föreslås utökas från dagens 20-minuterstrafik till 15-minuterstrafik under högtrafik. 
Linjen trafikeras då med 15-minuterstrafik under högtrafik och 30-minuterstrafik under 
dagtid och kvällar.   
 
 Lidingö 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.  
 

 Nacka  

Linje 71, 443  
Linje 71 Slussen (Glasbruksgatan) – Jarlaberg 
Från Jarlaberg: Två avgångar på linjen föreslås dras in tidig vardagsmorgon i 
normaltidtabellen och en avgång föreslås dras in tidig vardagsmorgon i sommartidtabellen. 
Samtidigt föreslås utglesning av linjen på helger före kl 09:45 samt dagligen efter 21:50 
Från Glasbruksgatan: 
Linjen föreslås utglesas från halvtimmes- till entimmes-trafik lördag-söndag före kl. 09:20, 
samt dagligen efter kl. 22:20. 
Linje 443 Slussen – Jarlaberg 
Linjen föreslås få tre nya avgångar tidig vardagsmorgon året runt. Två nya avgångar föreslås 
också från Jarlaberg och en från Slussen. Trafiken föreslås även utökas helger året runt så 
att turtätheten blir halvtimmestrafik hela trafikdygnet.  
 
Ny linje 416 Orminge centrum – Telegrafberget 
Linje 444 Slussen – Västra Orminge 
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I takt med att det nya bostadsområdet vid Telegrafberget byggs klart och när infrastruktur 
enligt gällande riktlinjer som möjliggör trafik till och från Tellegrafberget är på plats, 
föreslås att en ny linje inrättas för att trafikera detta område. Linjenumret föreslås bli 416 
och sträckningen Orminge centrum – Telegrafberget. 
   
En del av morgontrafiken från Slussen med linje 444, som går via Kummelbergets 
industriområde, föreslås utsträckas till att gå via Telegrafbergets vändplan. Turerna 
avslutas fortfarande vid Korset, där resande kan byta till linjer mot Nacka, 
Medborgarplatsen, Slussen och Cityterminalen. 
 

 
 
Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  
Linje 413 Slussen – Talludden 
En avgång på linje 422 som trafikerar Slussen-Gustavsberg C föreslås ersättas av en avgång 
på linje 413 Slussen-Björknäs C, c:a 14:50 måndag-fredag under sommarperioden. 
 
Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet 
Linje 442X Medborgarplatsen – Boo backe 
Linje 446 Medborgarplatsen – Västra Orminge 
Linje 449 Medborgarplatsen – Ektorps C 
Då hållplats Henriksdal stundtals är överbelastad med köer till själva hållplatsen vilket 
förlänger restiden för alla linjer som stannar där övervägs att ovan linjer slutar trafikera 
hållplatsen. Eventuellt införs ändringen redan i augusti. Resenärer som byter mellan 
berörda linjer och Slussen-linjer kan byta vid Londonviadukten. 
 
Linje 442X Medborgarplatsen – Boovägen 
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Åtta nya avgångar föreslås vilket förtätar trafiken Medborgarplatsen-Boo backe från 15 till 
10 min-trafik c:a kl. 15:50-18:20. Förslaget innebär även att trafiken startar 15 minuter 
tidigare och slutar 10 minuter senare än idag. 
 
Linje 442X Medborgarplatsen – Boovägen 
Linje 447 Slussen – Boo backe   
Linje 447 föreslås få trafik under sommarperioden med 8 nya avgångar från Boovägen c:a 
kl. 06:50-08:30 vilket ger som tätast 12 min-trafik. I samband med det kan 442X kortas av 
på morgonen och starta vid hållplats Ångbåtsvägen likt normaltidtabellen. 
 
Linje 443 Slussen – Jarlaberg 
För att bättre anpassa utbudet efter aktuellt resandet övervägs följande ändringar. 
Under vintertidtabellsperioden föreslås tio avgångar dras in under eftermiddagen från 
Nacka strand – Slussen och en avgång föreslås tillkomma Jarlaberg - Slussen.  
 
Under sommartidtabellsperioden föreslås två nya avgångar från Slussen och tre nya 
avgångar från Jarlaberg under eftermiddagen. Från Nacka strand föreslås reducering från 
10 till 15 min-trafik på eftermiddagen genom att sju avgångar Nacka strand - Slussen dras 
in. 
 
Linje 445 Slussen – Insjön 
Under vintertidtabell övervägs fem nya avgångar Orminge C – Slussen mellan ca kl. 14:35-
17:20. En ny avgång Slussen – Orminge C övervägs vilket förtätar sträckan tillsammans 
med linje 444, från 15 till 10 min-trafik kl. 13:50-14:20. Vidare övervägs en ny avgång 
inrättas Slussen-Orminge c:a 07:30. Denna avgång samordnas med linje 444 för en jämnare 
turtäthet på sträckan. 
Under sommartidtabell föreslås fyra nya avgångar Orminge C – Slussen mellan ca kl. 15:35-
17:20.  
 
Linje 447 Slussen – Boo backe 
Fyra nya avgångar föreslås under vintertidtabell så att dagens 8-10-minuterstrafik förtätas 
till 7-8-minuterstrafik när det är som tätast. Förslaget innebär även att trafiken startar 15 
minuter tidigare och slutar 30 minuter senare än idag.  
 
Linje 801 Gullmarsplan–Älta–Gullmarsplan 
Linjen föreslås få utökad trafikeringstid måndag-fredag fram till ca kl. 24:00. Under 
sommartidtabellen föreslås linjen få utökad turtäthet under mellantrafikperioden. Under 
lördag-söndag föreslås trafikeringstiden utökas både under normaltidtabellen och under 
sommartidtabellen till att omfattas från ca 6:30 till 24:00. 
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Linje 840 Handenterminalen–Nacka strand 
Linjen övervägs få utökad trafikeringstid på lördag-söndag och ytterligare två turer 
vardagar från Nacka och Handenterminalen. 

 
Paketlösning 
Linje 53, 54, 55 
Linje 53 Karolinska institutet – Henriksdalsberget – (Finnberget) 
Linjen föreslås få delvis ändrad linjesträckning mellan Londonviadukten och 
Henriksdalsberget vilket tillsammans med att Katarinavägen öppnas hösten 2020 beräknas 
minska restiden med 6 minuter sträckan Henriksdalsberget – Slussen. Trafikförsörjningen 
av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få ändrad 
linjesträckning. 

 
 
Linje 55 Tanto – Hjorthagen 
Trafikförsörjningen av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få 
ändrad linjesträckning sträckan Slussen – Hjorthagen till att trafikera samma väg till 
Henriksdalsberget och Finnberget som linje 53 gjorde innan ombyggnaden av Slussen 
påbörjades. Trafikutbud föreslås dvs 20-minuterstrafik. Resenärer sträckan Slussen – 
Hjorthagen hänvisas till bl. a linje 54.  
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Linje 54 Reimersholme – Storängsbotten 
Linjen föreslås förlängas från Storängsbotten via Gasverket till Hjorthagen och ersätter 
därigenom linje 55 på denna sträcka. 

 

 Norrtälje 
Linje 631 Norrtälje–Rådmansö–Norrtälje 
En ny tur från Norrtälje övervägs på söndag kväll. 
 
Linje 651 Norrtälje busstation–Färsna 
Linjen övervägs få en utökning från 60-minuterstrafik till 30-minuterstrafik mellan 15:00 
och 19:00 från Färsna in till Norrtälje busstation.  

Linje 638 Norrtälje–Vätö–Norrtälje 
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Linjen föreslås få en ny kvällstur under normaltidtabellen och under sommartidtabellen 
från Norrtälje busstation till Vätö.                   
 
 Nynäshamn 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås. 
 
 Nykvarn 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås. 
 
 Salem 

Linje 731 Rönninge station–Uttringe–Rönninge station  
Förslag inkommer under veckan från Keolis. 
 
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby 
Linjen föreslås förlängas från hållplats Mosshagen till Uttran i båda riktningarna. 
 

  
 
 Sigtuna 

Linje 579 Arlanda- Bålsta stn  
Linjen föreslås få en förändrad linjesträckning och sluta trafikera hållplatsen Cargo City. 
Dessutom börjar linjen trafikera Sigtuna Stadsängar när genomgångsvägen genom detta 
nya bostadsområde har färdigställts. Detta förslag kan komma att genomföras redan till 
sommartrafiken 2020, separat dialog med kommunen hålls.   
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 Sollentuna 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås. 
 
 Solna 

Paketlösning 
Linje 113, 506, 507 
Linje 113 Blackebergs gård –Solna Centrum 
Linjen föreslås få ny sträckning och trafikera nybyggnationsområdet Ingenting, via Arvid 
Tyrdéns allé. Linjen föreslås också få utökat utbud till 15 minuters trafik måndag- fredag 
05:30-19:00 samt lördag-söndag 11:00-17:00. Föreslagen linjesträckning förutsätter att 
vägar där linjesträckningen föreslås är byggda enligt RiBuss samt nya hållplatser på Arvid 
Tyréns allé.  
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Linje 152 Liljeholmen – Bromma flygplats 
När tvärbanan börjar trafikera Bromma flygplats föreslås linjen kortas av så den trafikerar 
sträckan Liljeholmen– Solna centrum vardagar i rusningstrafik.  Vidare föreslås att 
hållplats Tomteboda trafikeras.   
 
Linje 506 Karolinska sjukhuset –Hallonbergen 
Linjen föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset norra till Odenplan. Ny linjesträckning 
blir Ör-Hallonbergen-Sundbyberg stn-Solna-Karolinska norra-Odenplan. 
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Linje 507 Odenplan –Tomteboda   
Linjen föreslås läggas ned och trafiken föras över till linje 113 Västra Skogen- Solna 
centrum. Linje 506 tar över sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan. 
 
 Stockholm Innerstad 
Paketlösning 
Linje 50, 74, 4 
Linje 50 Hornsberg – Stora Lappkärrsberget 
Då efterfrågan är betydligt lägre Odenplan – Hornsberg än sträckan Odenplan – Stora 
Lappkärrsberget föreslås linje 50 kortas av vid Odenplan och enbart trafikera Stora 
Lappkärrsberget – Odenplan. I Hornsberg finns redan linjerna 61 och 65. Nu tillkommer 
den förlängda linje 74 som ger nya resmöjligheter. Området runt Hantverkargatan och 
Kungsholmstorg har redan i dag snabbare förbindelse med linje 61 till exempelvis 
Sabbatsberg och Odenplan. Vid Norra Bantorget kommer linje 53 att åter trafikera när 
framkomligheten på Vasagatan är tillräckligt god. 
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Linje 74 Mariatorget – Sickla udde 
Linjen föreslås förlängas så att linjen efter hållplats Södra station trafikerar Hornsgatan-
Långholmsgatan-Västerbron-Lilla Västerbron-Drottningholmsvägen-Lindhagensgatan och 
får ny ändhållplats Moa Martinsons torg. Nuvarande ändhållplats Krukmakargatan blir 
utan busstrafik. Hornsbergsområdet får genom detta förslag en förbindelse med 
Södermalm och tunnelbanans röda linje och detta kompenserar att linje 50 försvinner 
därifrån.  
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Linje 4 Radiohuset – Gullmarsplan 
Förslaget att förlänga linje 74 innebär i sin tur att linje 4 avlastas på sträckan Södra station-
Mariebergsgatan och kan därmed snabbas upp genom att ej trafikera några hållplatser som 
har kortare avstånd än 500 m. Dessa är Wollmar Yxkullsgatan, Ansgariegatan och 
Lignagatan. 
 

 
Linje 4 –ej trafikerade hållplatser 
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Paketlösning 
Linje 53, 54, 55 
Linje 53 Karolinska institutet – Henriksdalsberget – (Finnberget) 
Linjen föreslås få delvis ändrad linjesträckning mellan Londonviadukten och 
Henriksdalsberget vilket tillsammans med att Katarinavägen öppnas hösten 2020 beräknas 
minska restiden med 6 minuter sträckan Henriksdalsberget – Slussen. Trafikförsörjningen 
av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få ändrad 
linjesträckning. 

 
 
Linje 55 Tanto – Hjorthagen 
Trafikförsörjningen av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få 
ändrad linjesträckning sträckan Slussen – Hjorthagen till att trafikera samma väg till 
Henriksdalsberget och Finnberget som linje 53 gjorde innan ombyggnaden av Slussen 
påbörjades. Trafikutbud föreslås dvs 20-minuterstrafik. Resenärer sträckan Slussen – 
Hjorthagen hänvisas till bl. a linje 54.  
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Linje 54 Reimersholme – Storängsbotten 
Linjen föreslås förlängas från Storängsbotten via Gasverket till Hjorthagen och ersätter 
därigenom linje 55 på denna sträcka. 
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Linje 1 Stora Essingen – Frihamnen 
Linje 75 Ropsten – Cityterminalen 
Hållplats Linnégatan finns endast i en riktning (mot Frihamnen/Ropsten) och avståndet till 
föregående och efterföljande hållplats är kort ca 240 m. Därför föreslås hållplatsen dras in.  
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Linnégatan - föreslagen indragen hållplats.  
 

Linje 3 Karolinska sjukhuset – Södersjukhuset 
Linje 77 Karolinska sjukhuset – Liljeholmen 
Då hållplats Torsplan i riktning mot Solna har flyttats längre söderut på Torsgatan pga 
ombyggnation blir avståndet till hållplats Rödabergsgatan mycket kort. Därför föreslås 
hållplats Rödabergsgatan som bara finns i riktning mot Solna och enbart trafikeras av 
linjerna 3 och 77 att dras in.  
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Linje 3 & 77 föreslagen indragen hållplats 
 
Linje 65 Fredhäll – Skeppsholmen 
Linjen föreslås få minskad turtäthet i rusningstrafiken från 15- till 20-minuterstrafik. 
 
Linje 69 Centralen – Kaknästornet 
Linjen övervägs utbudet att glesas ut från 30- till 60-minuterstrafik fr o m kl. 22.00 under 
normaltidtabellen.  
 
 Stockholm Söderort 

Linje 152 Liljeholmen – Bromma flygplats 
När tvärbanan börjar trafikera Bromma flygplats föreslås linjen kortas av så den trafikerar 
sträckan Liljeholmen– Solna centrum vardagar i rusningstrafik.  Vidare föreslås att 
hållplats Tomteboda trafikeras.   
 
Linje 172 Norsborg – Skarpnäck 
Linjen övervägs få utökad turtäthet på vardagar i mellantrafiken (09:00-14:00) under 
sommarperioden. 
 
Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen 
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Linje 173 föreslås få ökad turtäthet under mellantrafiken på vardagar och kl 11-18 på helger 
under normaltidtabellen. 
 
 Stockholm Västerort 

Paketlösning 
Linje 110, 112 
Linje 110 Alvik –Bromma flygplats 
Linjen övervägs att läggas ned i sin helhet, trafikeringen förs över till tvärbanans nya Kista-
gren (Alvik strand-Bromma flygplats). Hållplatserna Ulvsundaplan, Grindstuvägen och 
Tranebergsplan trafikeras istället av linje 112. 
Linje 112 Alvik –Spånga station 
Linjen föreslås att inte längre trafikera Bromma flygplats i och med att tvärbanan börjar 
trafikera Bromma flygplats, istället föreslås linjen köra samma linjesträckning, Alvik-
Spånga, hela trafikdygnet. Linje 112 tar dessutom över linje 110:s trafikeringsuppgift på 
Ulvsundavägen och körs via hållplatserna Grindstuvägen och Tranebergsplan. 

 
 
Paketlösning 
Linje 113, 506, 507 
Linje 113 Blackebergs gård –Solna Centrum 
Linjen föreslås få ny sträckning och trafikera nybyggnationsområdet Ingenting, via Arvid 
Tyrdéns allé. Linjen föreslås också få utökat utbud till 15 minuters trafik måndag- fredag 
05:30-19:00 samt lördag-söndag 11:00-17:00. Föreslagen linjesträckning förutsätter att 
vägar där linjesträckningen föreslås är byggda enligt RiBuss samt nya hållplatser på Arvid 
Tyréns allé.  
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Linje 506 Karolinska sjukhuset –Hallonbergen 
Linje 506 föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset norra till Odenplan. Detta för att 
skapa direkta kopplingar mellan Sundbyberg och Solna centrum med nya Karolinska 
sjukhuset och Norra Hagastaden samt mot pendeltågen vid Odenplan. Ny linjesträckning 
blir Ör-Hallonbergen-Sundbyberg stn-Solna-Karolinska norra-Odenplan. 

 
Linje 507 Odenplan –Tomteboda   
Linje 507 föreslås läggas ned och trafiken föras över till linje 113 Västra Skogen- Solna 
centrum. Linje 506 tar över sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan. 
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 Sundbyberg 

Paketlösning 
Linje 113, 506, 507 
Linje 113 Blackebergs gård –Solna Centrum 
Linjen föreslås få ny sträckning och trafikera nybyggnationsområdet Ingenting, via Arvid 
Tyrdéns allé. Linjen föreslås också få utökat utbud till 15 minuters trafik måndag- fredag 
05:30-19:00 samt lördag-söndag 11:00-17:00. 

 
Linje 506 Karolinska sjukhuset –Hallonbergen 
Linje 506 föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset norra till Odenplan. Detta för att 
skapa direkta kopplingar mellan Sundbyberg och Solna centrum med nya Karolinska 
sjukhuset och Norra Hagastaden samt mot pendeltågen vid Odenplan. Ny linjesträckning 
blir Ör-Hallonbergen-Sundbyberg stn-Solna-Karolinska norra-Odenplan. 
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Linje 507 Odenplan –Tomteboda   
Linje 507 föreslås läggas ned och trafiken föras över till linje 113 Västra Skogen- Solna 
centrum. Linje 506 tar över sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan. 
 
 Södertälje 

Linje 750 Brunnsängs C - Bockholmssättra  
Linjen övervägs att få ny linjesträckning och inte trafikera sträckan Högantorp – 
Bockholmssättra. Idag trafikeras sträckan Högantorp – Bockholmssättra endast på anrop 
från resenärerna. 
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Linje 751 Hovsjö–Ritorp 
Linjen övervägs att trafikera via Torekällberget i riktning mot Hovsjö med två nya avgångar 
morgontid och två nya avgångar från Torekällberget runt mellantrafiken. 
 
Linje 761 Östertälje station–Ritorp 
Linjen övervägs få en ny avgång mot Östertälje tidig morgon, samt få dagtrafik 9–14 på 
vardagar. 
 
 
 Tyresö 

Paketlösning 
Linje 806, 807, 808, 809 
Linje 809 Gullmarsplan–Svartbäcken  
Linjen föreslås få dubbelriktad trafik och även trafikeras under låg/mellantrafik alla 
veckodagar. Vidare övervägs ny linjesträckning, att efter hållplats Brandbergens 
Industriområde trafikera Söderbyleden fram till påfart väg 73 vid trafikplats Vega och även 
angöra hållplats Söderby gård belägen utanför Söderby/ICA-Maxi. Hållplats Söderby gård 
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behöver dock rustas upp då den idag inte uppfyller kraven för en trafiksäker hållplats. 

 
Linje 806 Gullmarsplan –Norra Söderby 
Linjesträckningen Myrmalmsringen – Gullmarsplan läggs ner i sin helhet. Linje 806 får ny 
linjesträckning Myrmalmsringen – Sågen och omvänt för att trafikera Hagalyckebyskolan. 
Linje 807 Gullmarsplan -Svartbäcken 
Linjen föreslås upphöra att trafikera Svartbäcken, denna del ersätts av linje 809. Linjen 
föreslås också få fler avgångar för att kompensera för bortfallet av linje 806. 
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Linje 808 
Linjen föreslås få ändrad start-/sluthållplats i Mårtensberg för att kompensera för bortfallet 
av linje 806. Linjen föreslås också få fler avgångar under förmiddagens och eftermiddagens 
högtrafik. 

 
 
Linje 840 Handenterminalen–Nacka strand 
Linjen övervägs att få utökad trafikeringstid på lördag-söndag och ytterligare två turer 
vardagar från Nacka och Handenterminalen. 
 
Linje 818C Stockholm C–Brandbergens centrum 
Linjen övervägs att få ytterligare en tidig morgontur från Brandbergen C till city. 
 
 Täby 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås. 
 
 Upplands Bro 

Linje 558 Brunna industriområde och Livgardet 
Linjen övervägs få utökad trafik till Brunna industriområde och Livgardet. 
 
Linje 556 Bro centrum – Ådö 
Linje 556 föreslås få utökad turtäthet.  
 
 Upplands Väsby 

Linje 565 Brunnby vik –Sergels torg 
Linjen föreslås få ny ändhållplats i Kista (Ärvingevägen) via Kista centrum. På det sättet 
skapas en ny tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kista och köer på E4 och 
innerstaden undviks.  
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Linje 565X Johanneslund –Stockholm C 
Linjen föreslås få ny ändhållplats i Kista (Ärvingevägen) via Kista centrum. På det sättet 
skapas en ny tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kista och köer på E4 och 
innerstaden undviks.  
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Paketlösning 
Linje 560, 566, 534, 536 
560 Jakobsbergs stn –Upplands väsby stn 
Linjen föreslås få en rakare linjesträckning mellan Upplands Väsby och Rotebro. På det 
sättet förtydligas den regionala karaktären och får resenärerna en snabbare resa mellan 
Upplands Väsby station, Bredden, Rotebro och Kallhäll/Jakobsberg. 
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566 Upplands Väsby stn-Bredden 
Linjen föreslås dras in och ersättas av linje 560 som kommer att gå alla veckodagar. 
Hållplatsen Bredden västra kommer att tas över av linje 536.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

51(56) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 
  
 

PM 
 2020-02-10 
  

Diarienummer 
TN 2019-1180 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

534 Upplands Väsby stn –Breddenskolan 
Linjen föreslås förlängas till Rotebro station och ta över linjesträckningen på befintlig linje 
560. Tillsammans med linje 533 erbjuds då 15-minuters trafik dagtid på dessa parallella 
linjer.  

536 Upplands Väsby stn- Bollstanäs 
Linjen föreslås förlängas till Njursta industriområde och nya bostadsområdet Eds Allé. På 
det sättet skapas fler resmöjligheter från dessa bostadsområden till Upplands Väsby station 
men även till Upplands Väsby centrum. 
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Paketlösning 
Linje 524, 539, 545 
Linje 524 Upplands Väsby stn - Kundvägen 
Linje föreslås få en ny linjesträckning mellan Upplands Väsby station och Vallentunavägen, 
via Väsbyvägen och Stockholmsvägen. På det sättet främjas den regionala karaktären av den 
här linjen, som i nuläget drabbas av en längre restid på grund av ett relativt stort antal 
lokala resenärer. Nuvarande linjesträckningen kommer att tas över av linje 545. 
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539 Upplands Väsby stn-Fresta 
Linjen föreslås att dras in och ersättas av linje 545 som får en högre turtäthet. 

545 Upplands Väsby stn- Bollstanäs 
Linjen föreslås få en ny linjesträckning mellan Upplands Väsby station och 
Vallentunavägen, via Väsby centrum och Vilundaparken. Nuvarande linjesträckning 
kommer att delvis tas över av linje 524. Turtätheten fördubblas under den tiden att 
nuvarande linje 539 går och linje 539 tas bort. 
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Paketlösning  
Linje 535, 536, 562 
Linje 535 Upplands Väsby stn västra - Upplands Väsby stn västra 
Då 536 föreslås trafikera Eds Allé föreslås linje 535 få en lägre turtäthet och bara gå dagtid. 
På kvällar och helger hänvisas resenärer till linje 536 och 562.  
536 Upplands Väsby stn- Bollstanäs 
Linjen föreslås förlängas till Njursta industriområde och nya bostadsområdet Eds Allé. På 
det sättet skapas fler resmöjligheter från dessa bostadsområden till Upplands Väsby station 
och Upplands Väsby centrum.  
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562 Upplands Väsby stn-Runby 
Linjen föreslås trafikera hela trafikdygnet och få en ny hållplats vid Åvägen. 

 Vallentuna 

Inga föreslagna trafikförändringar. 

 Vaxholm 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås. 

 Värmdö 

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  
Linje 413 Slussen – Talludden 
En avgång på linje 422 som trafikerar Slussen-Gustavsberg C föreslås ersättas av en avgång 
på linje 413 Slussen-Björknäs C, c:a 14:50 måndag-fredag under sommarperioden. 

Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet 
Linje 425 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  
På linje 425 övervägs att varannan avgång mot Slussen c:a kl. 07:00-08:20 starta i 
Gustavsbergs C istället för Styrmannen. Detta skulle frigöra resurser till att sätta in en ny 



56(56) 

Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 

PM 
 2020-02-10 

Diarienummer 
TN 2019-1180 

Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

avgång på morgonen på linje 423 vilket förtätar trafiken från 12- till 10-minuterstrafik som 
tätast. 

Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet 
Linje 442X Medborgarplatsen – Boo backe 
Linje 446 Medborgarplatsen – Västra Orminge 
Linje 449 Medborgarplatsen – Ektoprs C 
Då hållplats Henriksdal stundtals är överbelastad med köer till själva hållplatsen vilket 
förlänger restiden för alla linjer som stannar där övervägs att ovan linjer slutar trafikera 
hållplatsen. Eventuellt införs ändringen redan i augusti. Resenärer som byter mellan 
berörda linjer och Slussen-linjer kan byta vid Londonviadukten. 

424 Gustavsbergs C–Skeviksstrand–Norra Lagnö–Gustavsbergs C 
Helger föreslås några avgångar 424V ändras till att köras som 424H. 
Dessutom övervägs två avgångar på söndagar sommartid, c:a 18:08 och 20:06, dras in pga. 
lågt resande. 

Linje 429X Slussen – Idalen 
En ny avgång från Slussen c:a kl. 15:20 övervägs vilket förtätar den gemensamma sträckan 
Slussen – Brunn från 15 till 12 min-trafik c:a kl. 15:10-16:35. 

Linje 433 Slussen – Djurö 
En ny avgång på helger från Slussen c:a kl. 18:15 till Stavsnäs med retur c:a kl. 19:10 
övervägs. Detta förlänger slutet på halvtimmestrafiken tillsammans med linje 434 på 
sträckan Slussen – Stavsnäs från c:a kl. 17:45 till c:a kl. 18:45.  

Linje 436 Slussen – Saltarö 
Linje 462 Kolvik – Ramsdalen 
Under sommartabellen övervägs avgången 20:30 på linje 436 Saltarö strand-Kolvik dras in 
och ersättas av en ny avgång på linje 462 Ramsdalen-Kolvik c:a 20:20. 

Linje 440 Slussen – Bullandö 
En ny avgång från Slussen ca kl 15.20 mot till Bullandö övervägs. Detta förtätar trafiken på 
den gemensamma sträckan Slussen – Hemmesta kl 14.50–15.35 från 10-15 till 8-10 
minuters turtäthet.  

 Österåker 

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:154 - 000

Ekonomisk rapport och utökad budget för projekt 
Karlskronaviken

Den första budgeten som hittats är från 2011, denna budget räknades sedan upp 2015 och 
2019. Underlaget på de tidigare budgetarna har varit bristfälliga då det inte gått att utläsa 
vad som räknats in i budgeten. Det finns stor anledning att tro att budgeten inte inrymde 
tillräckliga poster för bland annat extern projektledning, säkerhetsbuffert, poster för 
erforderliga markundersökningar med mera.  

Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018 och fick en bristfällig överlämning där mycket 
underlag saknades. Den projektering som tagits fram tidigare bedömdes som ej användbar 
då det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 
förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Denna omstart av 
projekteringen medförde extrakostnader för projektet. 

Nuvarande projektledning har genomfört en nyberäkning av hela budgeten. Det visar sig då 
att alla verkliga genomförandekostnader inte inryms i den beslutade budgeten och att 
projektets totalram behöver utökas med netto 16,8 mnkr för att bekosta redan genomförda 
åtgärder och för att bekosta kommande etapp 2 av projektet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att presentera en utredning av 
gatukostnaderna till kommunstyrelsens tekniska utskott i september. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Karlskronavikens totalram med netto 16,8 
mnkr (kostnader med 22,6 mnkr och intäkter med 5,8 mnkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare). 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 42 KS/2020:154 - 000

Ekonomisk rapport Karlskronaviken

Detta projekt har en lång och delvis odokumenterad historik som leder fram till hur projektet 
ser ut idag ekonomiskt. 

Den första budgeten som hittats är från 2011, denna budget räknades sedan upp 2015 och 
2019. Underlaget på de tidigare budgetarna har varit bristfälliga då det inte gått att utläsa 
vad som räknats in i budgeten. Det finns stor anledning att tro att budgeten inte inrymde 
tillräckliga poster för bland annat extern projektledning, säkerhetsbuffert, poster för 
erforderliga markundersökningar m.m. 

Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018 och fick en bristfällig överlämning där mycket 
underlag saknades . Den projektering som tagits fram tidigare bedömdes som ej användbar 
då det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 
förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Denna omstart av 
projekteringen medförde extrakostnader för projektet. 

Nuvarande projektledning har genomfört en nyberäkning av hela budgeten. Det visar sig då 
att alla verkliga genomförandekostnader inte inryms i den beslutade budgeten och att 
projektets totalram behöver utökas med netto 16,8 mkr för att bekosta redan genomförda 
åtgärder och för att bekosta kommande etapp 2 av projektet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020.

Ordförandens förslag till beslut
1.

2.

3.

●
●

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att utöka projektets totalram med netto 16,8 mkr (kostnader 
med 22,6 mkr och intäkter med 5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare). 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till MSB att återkomma med en 
kortfattad redogörelse över statusen på nuvarande och kommande 
exploateringsprojekt avseende:
detaljplaneförhållanden.
underlag och dokumentation för ekonomiska beräkningar/budget, kvalitén för 
desamma.

● indexering av exploateringskalkyler.

Proposition 
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
tekniska utskottet beslutar i enlighet med det.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Tekniska utskottets beslut: 
1.

2.

3.

●
●

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att utöka projektets totalram med netto 16,8 mkr (kostnader 
med 22,6 mkr och intäkter med 5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare). 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till MSB att återkomma med en 
kortfattad redogörelse över statusen på nuvarande och kommande 
exploateringsprojekt avseende:
detaljplaneförhållanden.
underlag och dokumentation för ekonomiska beräkningar/budget, kvalitén för 
desamma.

● indexering av exploateringskalkyler.

______________________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatuingenjör/Trafikplanerare 

 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 
 Ekonomisk rapport Karlskronaviken 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av den ekonomiska 
redovisningen. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att utöka projektets totalram med netto 16,8 mkr (kostnader 
med 22,6 mkr och intäkter med 5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare).  

 

Sammanfattning  
Detta projekt har en lång och delvis odokumenterad historik som leder fram till hur 
projektet ser ut idag ekonomiskt.  
 
Den första budgeten som hittats är från 2011, denna budget räknades sedan upp 2015 
och 2019. Underlaget på de tidigare budgetarna har varit bristfälliga då det inte gått att 
utläsa vad som räknats in i budgeten. Det finns stor anledning att tro att budgeten inte 
inrymde tillräckliga poster för bland annat extern projektledning, säkerhetsbuffert, poster 
för erforderliga markundersökningar m.m.  

Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018 och fick en bristfällig överlämning där 
mycket underlag saknades . Den projektering som tagits fram tidigare bedömdes som ej 
användbar då det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 
förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Denna omstart 
av projekteringen medförde extrakostnader för projektet.  

Nuvarande projektledning har genomfört en nyberäkning av hela budgeten. Det visar sig 
då att alla verkliga genomförandekostnader inte inryms i den beslutade budgeten och att 
projektets totalram behöver utökas med netto 16,8 mkr för att bekosta redan 
genomförda åtgärder och för att bekosta kommande etapp 2 av projektet.  

 

Ärendet 

Projektet har genomfört en nyberäkning av hela projektbudgeten från 2011 och framåt. 
Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018.  

Redovisning av kostnadssidan:  

2011 
Den första budgeten vi har kunnat hitta är från 2011. Totalkostnaden angavs då till 25,8 
mkr + 1,4 mkr (för bro) = 27,2 mkr (se bilaga 1). Om detta även återspeglades i 
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exploateringsredovisning har vi inte kunnat hitta. Ekonomienheten har ej heller denna 
uppgift.  

2015  
Kostnadsbudgeten för 2015 var ca 46 mkr enligt exploateringsredovisning. Här har inte 
något underlag hittats som beskriver vilka poster som ingick i ramen. Denna gjordes av 
tidigare personal på MSB. Troligen saknas budget för extern projektledning som även har 
visat sig saknats i projekten Solliden och Rönninge centrum. 

2017 
MSB hade under denna period en inhyrd konsult som gatuchef eftersom tidigare gatuchef
gick över till Structor. 
Projektering i flera omgångar genomfördes av konsulter, bland annat anlitades tidigare 
gatuchef som konsult från Structor. Structor arbetade med att granska konsultfirman 
WSPs projekteringsunderlag.  

I Structors rapport från 2017-10-27 görs ett uttalande av före detta gatuchef. Notera att 
Structors uttalande görs av samma person som tidigare var gatuchef i Salems kommun.  

Citat finns att läsa från Structor 2017-10-27: 
“Structor tog över projektledningen i maj 2017 och granskning av framtagna handlingar 
påbörjades. Samtidigt började projekteringen av etapp 2 diskuteras. Levererade 
handlingar för etapp 1 var bristfälliga och resulterade i flera hundra 
granskningskommentarer.” 

Kommentar av nuvarande projektledning: 
Granskning påbörjades istället 2016-06 av personal på Salems kommun, vilket var delvis 
samma personal som senare gick över till Structor.  

Framtagen projektering har ej bedömts användbar av nuvarande projektledning på grund 

av att det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 

förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Exempelvis 

saknades ritningsunderlag, tekniska beskrivningar och kompletta mängdförteckningar. 

2019 

2019 uppräknades brokostnaden med 4 mnkr på grund av att dyrare brolösning 

föreslagits av underhållsskäl.  

2020 - Nutid 

Nyberäkning av hela projekt Karlskronaviken har genomförts. 

Totalramen (uppräknad totalram redovisas i bilaga 3) justeras med netto 16,8 mnkr 
(Kostnader med 22,6 mkr och intäkter med 5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare). 
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16,8 mkr består av nettokostnad 15,3 mkr + säkerhetsmarginal 1,5 mkr. 

Av nettokostnad om 15,3 mkr har 5 mkr aviserats i augusti 2019, sanering av förorenade 
massor och ökning av bergvolymer.  

Kvarstår ca 10,3 mkr i nettokostnader. En trolig orsak till budgetöverdag är sannolikt att 
det saknas budget för extern projektledning/konsulter (se bilaga 2), detta har även 
saknats i projekten Solliden och Rönninge centrum.  
På intäktssidan återstår att göra en justering av gatukostnadsersättning efter verkliga 
byggkostnader för gatorna. 
 
Gatukostnadsersättning 
Gatukostnadsutredningen som gjordes innan projektets genomförande visar preliminära 
kostnader för gator. Arbete med att ta fram gatukostnader som speglar de faktiska 
kostnaderna för utbyggnad av gator pågår. De faktiska kostnaderna är högre än de 
preliminära kostnaderna och detta bör återspeglas genom intäkter för 
gatukostnadsersättning. 
 
Info om GC-bro 
Det pågår parallellt en ytterligare diskussion med Trafikverket om alternativa lösningar 
för bro. 
 
Framtida projekt  
De exploateringsprojekt som förvaltningen arbetar med i nutid hanteras på ett mer 
strukturerat sätt för att undvika brister kring oväntade projekteringskostnader, budget 
och överlämning.  
En tydlig projektmodell finns och en ny modell för att följa budgeten håller på att tas fram
med hjälp av ekonomienheten.  
Alla handlingar som skapas inom genomförandeprojekten sparas digitalt på tjänsten 
Byggnet och kommer senare att arkiveras i arkivet enligt dokumenthanteringsplanen. 

 
 
 
 Christina Lood 

Förvaltningschef 
Per-Johan Hurtig 
Gatu- och VA-chef 

 
 Bilagor 

1. 2011-03-01 Kalkylsammanställning 2011 

2. Historiska kostnader 

3. Exploateringsredovisning mars 2020 

 

Delges 

 

 

 

 













Exploateringsredovisning mars 2020 (tkr) 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:155 - 302

Omdisponering av medel till gatubeläggningsplan 2020

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av kommunens gator samt 
gång- och cykelbanor, med fokus på beläggning. Det finns stort behov av underhållsåtgärder 
på grund av slitage, sprickbildning, grov spårbildning, sättningsskador och potthål. 

Förvaltningen föreslår att inventerade beläggningsskador åtgärdas med lämplig metod på 
varje sträcka. Prioritetsordning och aktuella sträckor framgår av bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterat den 28 april 2020. .

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 12 maj 2020 § 43 och 
utskottet beslutade att årets ekonomiska medel för gatubeläggning används för 
beläggningsarbeten enligt förvaltningens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 500 tkr från projekt 6305 (Ersboda sanering 
deponi) till projekt 73005 (gatubeläggning), att användas till Säbytorgsvägen (enligt 
förvaltningens förslag) samt undersökning av Sandbäcksvägens status.
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 Kommunstyrelsen 
 

  

KSTU § 43 KS/2020:155 - 302 

 

Gatubeläggningsplan 2020 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av kommunens gator samt 
gång- och cykelbanor, med avseende på beläggning. Det finns stort behov av 
underhållsåtgärder pga. slitage, sprickbildning, grov spårbildning, sättningsskador och 
potthål.  

Kort sammanfattning av beläggningsmetoder för vägar och gator: 
● Beläggningslagning med tät asfaltbetong. 

○ Med denna metod maskinlägger alternativt handlägger man större 
sättningar. 

○ Läggning av nytt slitlager över hela körbanan. 
○ Höjdjustering kan krävas, pga kantstenshöjd etc. Detta genom fräsning innan 

utläggning av nytt slitlager. 
● Lagningar med så kallad “Snabelbil” 

○ Större sprickor och potthål kan lagas med snabelbil. Detta kan med fördel 
även användas före beläggningslagning med tät asfaltbetong 

 
Förvaltningen föreslår att inventerade beläggningsskador åtgärdas med lämplig metod på 
varje sträcka. Prioritetsordning och aktuella sträckor framgår av bilaga 1. 
 
Prästbodavägen är inte med i prioriteringslistan, men även den vägen är i dåligt skick och i 
behov av ny beläggning. Prästbodavägen är ca 2,3 km lång och 8-9 m bred. En uppskattad 
kostnad för ny beläggning på Prästbodavägen är 4,5 mkr. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020. 

Ordförandens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att årets ekonomiska medel för 

gatubeläggning används för beläggningsarbeten enligt förvaltningens förslag (bilaga 
1). 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att omdisponera 500 
tkr från projekt 6305 (Ersboda sanering deponi) till projekt 73005 (gatubeläggning), 
att användas till Säbytorgsvägen (enligt förvaltningens förslag) samt undersökning av 
Sandbäcksvägens status. 

 
 
Proposition  
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens reviderade förslag till beslut föreligger och 
att tekniska utskottet beslutar i enlighet med det. 
 
 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att årets ekonomiska medel för 
gatubeläggning används för beläggningsarbeten enligt förvaltningens förslag (bilaga 
1). 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att omdisponera 500 
tkr från projekt 6305 (Ersboda sanering deponi) till projekt 73005 (gatubeläggning), 
att användas till Säbytorgsvägen (enligt förvaltningens förslag) samt undersökning av 
Sandbäcksvägens status. 

 
 
______________________ 
Beslutsexpediering 
Gatuenheten 
 

 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatuingenjör/Trafikplanerare 

 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 

 
 Förslag till gatubeläggningsplan 2020 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

omdisponera 500 tkr från projekt 6305 (Ersboda sanering deponi) till projekt 

73005 (gatubeläggning). 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att årets ekonomiska medel för 

gatubeläggning används för beläggningsarbeten enligt förvaltningens förslag 

(bilaga 1). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av kommunens gator 

samt gång- och cykelbanor, med avseende på beläggning. Det finns stort behov av 

underhållsåtgärder pga. slitage, sprickbildning, grov spårbildning, sättningsskador och 

potthål.  

Kort sammanfattning av beläggningsmetoder för vägar och gator: 

● Beläggningslagning med tät asfaltbetong. 
○ Med denna metod maskinlägger alternativt handlägger man större 

sättningar. 
○ Läggning av nytt slitlager över hela körbanan. 
○ Höjdjustering kan krävas, pga kantstenshöjd etc. Detta genom fräsning 

innan utläggning av nytt slitlager. 
● Lagningar med så kallad “Snabelbil” 

○ Större sprickor och potthål kan lagas med snabelbil. Detta kan med fördel
även användas före beläggningslagning med tät asfaltbetong 
. 

Förvaltningen föreslår att inventerade beläggningsskador åtgärdas med lämplig metod på 

varje sträcka. Prioritetsordning och aktuella sträckor framgår av bilaga 1. 

 

Prästbodavägen är inte med i prioriteringslistan, men även den vägen är i dåligt skick och 

i behov av ny beläggning. Prästbodavägen är ca 2,3 km lång och 8-9 m bred. En 

uppskattad kostnad för ny beläggning på Prästbodavägen är 4,5 mkr. 
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</BeslutsTex 

Finansiering 

För 2020 finns det 2 mkr avsatta för gatubeläggning  på investeringsprojekt 73005. Vid 

omdisponering av 500 tkr från projekt 6305 till projekt 73005 kommer det finnas 2,5 mkr 

avsatta för gatubeläggning.  

 
 
 
 Christina Lood 

Förvaltningschef 
Per-Johan Hurtig 
Gatu- och VA-chef 

 
 Bilagor 

1. Prioriteringslista gatubeläggning 2020 

Delges 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:152 - 217

Fastighetsstrategi för Salems kommun

För att få en långsiktig strategi och plan för hur kommunens fastighetsbestånd ska utvecklas
och underhållas behöver Salems kommun en fastighetsstrategi. Fastighetsstrategin ska ge 
vägledning och svar på hur fastighetsbeståndet kan utvecklas, underhållas och anpassas 
utifrån fastigheternas underhållsbehov och verksamheternas behov av tillkommande-, 
avgående- och anpassade ytor. Det behöver ske utifrån fastigheternas och verksamheternas 
ekonomi samt  inom ramen för kommunens totala ekonomi. 

Fastighetsstrategin ska ge bakgrund till och svar på vilken status fastigheterna har, vilka mål, 
underhåll och reinvesteringar som strategin ska bidra till att uppnå, vilka kommunens 
ekonomiska förutsättningar är, vilka strategiska val vi ska göra i samband med åtgärder och 
hur det planeras och arbetas in i kommunens investeringsbudget. Förslaget innebär framför 
all att 30 mnkr per år avsätts i investeringsbudgeten för genomförande av fastghetsstrategin. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 12 maj 2020 § 40. 

Fastighetsstrategin ska omsättas i underhållsplaner och åtgärder för energieffektivisering ska 
kunna förberedas och genomföras på ett mer strukturerat sätt. Kommunstyrelsens tekniska 
utskotts nämndsmål för energieffektivisering ska revideras och skärpas.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige att antar fastighetsstrategi för Salems kommun. 

______________________
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 Kommunstyrelsen 
 

 

KSTU § 40 KS/2020:152 - 217 

 
 

Fastighetsstrategi 

För att få en långsiktig strategi och plan för hur kommunens fastighetsbestånd ska utvecklas 
och underhållas behöver en fastighetsstrategi tas fram. Fastighetsstrategin ska ge vägledning 
och svar på hur fastighetsbeståndet kan utvecklas, underhållas och anpassas utifrån 
fastigheternas underhållsbehov och verksamheternas behov av tillkommande-, avgående- 
och anpassade ytor. Det behöver ske utifrån fastigheternas och verksamheternas ekonomi 
samt  inom ramen för kommunens totala ekonomi.  
 
Fastighetsstrategin ska ge bakgrund till och svar på vilken status fastigheterna har, vilka mål, 
underhåll och reinvesteringar som strategin ska bidra till att uppnå, vilka kommunens 
ekonomiska förutsättningar är, vilka strategiska val vi ska göra i samband med åtgärder och 
hur det planeras och arbetas in i kommunens investeringsbudget. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020. 
 
Ordförandens reviderade förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta fastighetsstrategin.  

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar även att nytt nämndmål för 
energibesparingar tas fram och bereds för beslut i utskottets sammanträde i augusti.  

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att handlingarna ska kompletteras med 
komplett fastighetsförteckning.  

Proposition  
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens reviderade förslag till beslut föreligger och 
att tekniska utskottet beslutar i enlighet med det. 
 
Tekniska utskottets beslut:  

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta fastighetsstrategin.  

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar även att nytt nämndmål för 
energibesparingar tas fram och bereds för beslut i utskottets sammanträde i augusti.  

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att handlingarna ska kompletteras med 
komplett fastighetsförteckning.  

 
______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Filip Tilja 
Fastighetschef 

 
 
 
              Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 
 
 
 
 

Fastighetsstrategi  

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta fastighetsstrategin.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår även att nya nämndmål för energibesparingar 
tas fram och bereds för beslut i utskottets sammanträde i augusti.  

Ärendet  

 

För att få en långsiktig strategi och plan för hur kommunens fastighetsbestånd ska 

utvecklas och underhållas behöver en fastighetsstrategi tas fram. Fastighetsstrategin ska 

ge vägledning och svar på hur fastighetsbeståndet kan utvecklas, underhållas och 

anpassas utifrån fastigheternas underhållsbehov och verksamheternas behov av 

tillkommande-, avgående- och anpassade ytor. Det behöver ske utifrån fastigheternas och 

verksamheternas ekonomi samt  inom ramen för kommunens totala ekonomi.  

 

Fastighetsstrategin ska ge bakgrund till och svar på vilken status fastigheterna har, vilka 

mål underhåll och reinvesteringar ska bidra till att uppnå, vilken kommunens ekonomiska 

förutsättningar är, vilka strategiska val vi ska göra i samband med åtgärder och hur det 

planeras och arbetas in i kommunens investeringsbudget. Utkast till fastighetsstrategi 

ligger som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Fastighetsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser i sig själv, men den anger en 
inriktning för vilken total investeringsvolym kommunen kan ta på sig utifrån att 
övergripande ekonomiska mål och nyckeltal ska kunna hållas.  
 
Målsättning med fastighetsstrategin är att en strukturerad plan för reinvesteringar och 
underhåll ska leda till att kommunen hushåller med sina ekonomiska resurser på bästa 
sätt. Samtidigt är ambitionen att de reinvesteringar som genomförs ska leda till minskade 
drift och underhållskostnader där möjligheten till energibesparingar ska tas tillvara 
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samtidigt som den kan kompletteras med nyinvesteringar som kan sänka 
energiförbrukningen ytterligare.  
 
 
Bilagor 

1. Schematiskt bild av fastighetsstrategin 
2. Utkast uppställning underhållsplan 
3. Fastighetsstrategi 2020-04-28 

 
Delges 

 

 

Christina Lood                                                                       Filip TIlja 

Förvaltningschef                                                                   Fastighetschef 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:158 - 805

Ansökan om sponsorstöd från Salems IF 2020-2021

Salems IF har under flera år haft framgångar inom ungdomsverksamheten och nådde 
säsongen 2014-2015 allsvenskan med sitt herrseniorlag. De spelade även säsongerna 2015-
2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i allsvenskan och har nått play off till elitserien. 
Säsongen 2019-2020 klarade de sig kvar i allsvenskan. De ansöker om sponsorstöd från 
Salems kommun med 160 tkr för spel i allsvenskan. Laget spelar sina hemmamatcher i 
Skogsängshallen och kommer i allsvenskan kommande säsong få resor till exempelvis 
Norrland. Ansökan om sponsring är för ett år och avser säsongen 2020-2021. Även 
herrjuniorlaget spelar i juniorallsvenskan

Som kompensation får Salems kommun sin logotyp på A-lagets dräkter samt i 
hemmamatchernas programblad samt att kommunens logotype exponeras i 
webbsändningar, eventuella tv-sändningar och andra sammanhang. I ansökan påpekar dock 
Salems IF att det finns osäkerheter för den kommande säsongen p g a Coronavirusets 
utbredning och att någon serieindelning ännu ej genomförts.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat de 14 april 2020. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 123 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för säsongen 2020-2021.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

______________________

Sändlista

13



TJÄNSTESKRIVELSE

2020-04-14 

Dnr. KFN/2020:33.801 
1 av 2 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen 
2020-2021 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 123 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för säsongen 2019-2020.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet 

Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2020-2021. Föreningen ansöker 
om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i allsvenskan, 
exempelvis resekostnader. Salems IF ansöker om att Salems kommun sponsrar 
satsningen i allsvenskan med 160 tkr, resultatbudget bifogas . 

Ärendet 

Salems IF har under flera år haft framgångar inom ungdomsverksamheten och nådde 
säsongen 2014-2015 allsvenskan med sitt herrseniorlag. De spelade även säsongerna 
2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i allsvenskan och har nått play off till 
elitserien. Säsongen 2019-2020 klarade de sig kvar i allsvenskan. De ansöker om 
sponsorstöd från Salems kommun med 160 tkr för spel i allsvenskan. Laget spelar sina 
hemmamatcher i Skogsängshallen och kommer i allsvenskan kommande säsong få resor 
till exempelvis Norrland. Ansökan om sponsring är för ett år och avser säsongen 
2020-2021. Även herrjuniorlaget spelar i juniorallsvenskan 

Som kompensation får Salems kommun sin logotyp på A-lagets dräkter samt i 
hemmamatchernas programblad samt att kommunens logotype exponeras i 
webbsändningar, ev tv-sändningar och andra sammanhang. I ansökan påpekar dock 
Salems IF att det finns osäkerheter för den kommande säsongen p g a Coronavirusets 
utbredning och att någon serieindelning ännu ej genomförts. 

Kommunens tidigare ställningstagande runt sponsring 

För Salems kommuns arbete runt sponsring och varumärke ansvarar kommunstyrelsen. 
Till grund för sponsringsåtagande finns ett sponsringsbeslut i kommunfullmäktige 
2000-05-30, § 55 där det framgår att kommunen kan sponsra idrottsföreningar som 
deltar i seriespel på högsta nationella nivå. I samma paragraf beslutade kommunen att 
sponsra RSK Bordtennis damlag med 50 tkr för deltagande i elitserien för damer. Den 27 
april 2006, § 18, fattade kommunfullmäktige beslut om att sponsring även kan ske till 
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föreningar som anordnar SM-tävlingar i Salems kommun och att då även sponsra Tullinge 
SK och Salems GK för nationella tävlingar på SM-nivå. I februari 2013 beviljades Salems IF 
stöd för ungdoms-SM i innebandy.  Salems IF beviljades i september 2016 110 tkr i 
sponsorstöd  för att spela i allsvenskan i innebandy säsongen 2016-2017, 114 tkr för 
säsongen 2017-2018, 117 tkr för säsongen 2018-2019 och 121 tkr för säsongen 
2019-2020. 

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett sponsorstöd i samma nivå som förra säsongen 
för spel i allsvenskan, men med en kostnadsuppräkning motsvarande KPI på ca 1,5  % till 
123 tkr. Det är motsvarande verksamhet och motsvarande kostnader jämfört med 
föregående säsong vilket gör att stödet kvarstår på samma nivå fast med årlig 
uppräkning.  

Finansiering 

Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens medel till förfogande, 123 tkr. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Bilagor 

Salems IF “Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IFs herrinnebandylag kommande säsong 
2020-2021 i allsvenskan 

Delges 

Salems IF 



Datum Referens
2020-04-11 Christian Holm

Ert datum Er referens

Salems IF, Box 2110, 144 02 Rönninge,    http://www.salemsif.se       info@salemsif.se

Kommunstyrelsen
Salems kommun
144 80 Rönninge

Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF, herrlaget kommande säsong 
2020/2021 i Allsvenskan 

Salems IF fortsätter att vara en mycket aktiv innebandyförening där största delen av verksamheten riktar sig 
till Salems kommuns ungdomar. Vårt trägna arbete med ungdomar sedan föreningen startade 1996 har gjort 
att vi i stort sett varje år växer på medlemssida, vi har fått fart på flickverksamheten och ett damlag som 
representerar Salems IF i seriespel. Vi har som idé att arbeta med spelarutveckling samt att representations-
lagen baseras på spelare från vår ungdomsverksamhet.

Förutom vårt herrlag som spelar på hög nivå, kan nämnas Herrjuniorlaget som återigen placerar sig högt i 
juniorserien i Stockholm och nationellt i Juniorallsvenskan. Nästkommande år planerar vi även starta med 
Damjuniorer i Juniorallsvenskan.

Herrlaget hade ett tuffare år än vanligt, men lyckades till slut kvalificera sig för spel i Allsvenskan även nästa 
säsong.

Föreningen uppfyller kraven för elitlicens, vilket bland annat innebär att klubben ska vara skuldfri.

Förra året begärde Salems IF 160.000 i bidrag, kommunen beviljade 121.000, vilket vi är tacksamma för, det 
hjälper oss mycket för att hålla hela verksamheten på hög nivå.

Vi räknar med att visa ett resultat för föreningen runt nollstrecket för innevarande säsong. 

Vi ansöker därför om från Salems Kommun sponsorbidrag på 160.000 SEK.

Medan resterande pengar får tas från den övriga verksamheten samt genom att knyta fler sponsorer till 
föreningen, ett alltid pågående arbete. Vi arbetar också ständigt med att hålla kostnaderna i schack.

Vi räknar med att vara goda ambassadörer för vår kommun och även synliggöra Salems Kommun i positiva 
sammanhang. Innebandyn är en av Sveriges 3 största idrotter. Vi erbjuder vidare Salems kommun  
kommunens logotype väl synlig på hela föreningens matchtröjor, samt även i hemmamatchernas 
programblad. Vidare kommer kommunen att exponeras så mycket som möjligt i webbsändningar och annat, 
givetvis inom det reglemente som Svenska Innebandyförbundet har.

Bifogar resultatbudget för A-laget.

SALEMS IF

………………………………….. ................................................
Christian Holm, ordförande Pia Englund, kassör

http://www.salemsif.se/
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Resultatbudget herrar representationslag 2020/2021 
Kostnader              

Serieavgift                                              - 50    (  -50)
Hallkostnad träning och match              - 30    (  -30)
Domare seriematcher - 50    (  -50)
Licenser, övergångar mm - 10    (  -10)
Reskostnader bortamatcher serien       - 100    (-120)
Träningsmatcher, försäsong, DM          - 50    (  -50)
Tränarkostnad                                       -110    (  -75)
Sjukgymnast, sjukmateriel etc              - 10    (  -  5)
Reseersättning spelare - 125    (-145)
Klubbor, skor, matchkläder mm från materialsponsor            - 300    (-300)
Övrigt materiel - 20    (  -20)
Övrigt - 10    (  -10)

Summa              - 865    (-865)

Intäkter
Sponsor klubbor, skor, kläder mm              300    (  300)
Entree      80    (    80)
Aktivitetsbidrag      30    (    30)
Sponsorer övriga      90    (    90)
Cafeteria mm      40    (    40)
Webb, Svenska Spel mm      10    (    10)

Summa                  550    (  550)

Netto -315    ( -315)

Inom parantes budget föregående år. Ser vi på utfallet innevarande år så konstaterar vi att det kostat 
lite mer än beräknat att byta materialleverantör, dessa kostnader har vi dock inte nästa år. 
Resekostnaderna blev något dyrare och reseersättningar till spelare något billigare. Tränarkostnad 
blev något högre, beroende på 2 tränare i stället för 1. I övrigt ligger vi i stora drag på budget. 

Innevarande år har vi ett bidrag från Salems kommun på 121 tkr, vilket gör att vi kan täcka upp 
resterande del från klubbens övriga verksamhet, utan att det drabbar ungdomsverksamheten.

Budgeten blir i stora drag samma som föregående säsong, dock att resorna kan bli något billigare 
eftersom det blir färre långa resor till Norrland. Vi vet ännu inte hur serieindelningen kommer att se 
ut, så det kan påverka resekostnader (men även intäkter, beroende på att olika lag drar olika mycket 
publik). Vi vet inte heller exakt hur seriekostnaden eller domarkostnader kommer att bli, men de 
brukar bara förändras marginellt år från år.

En osäkerhetsfaktor är hur Corona situationen kommer att påverka nästa säsong, både hur vi kan 
lägga upp försäsongen och hur hela säsongen kommer se ut. Detta kan påverka både kostnader och 
intäkter och förmodligen blir det mer i negativ riktning än i positiv.

http://www.salemsif.se/
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:149 - 000

Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2020

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

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden den 1 januari 2020- den 31 mar 2020 finns ett gynnande beslut som ej 
verkställts att rapportera.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 21 april 2020 § 33. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2020. 

______________________
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Socialförvaltningen 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Socialnämnden 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 1:a 
kvartalet 2020 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 1:a kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Ärendet 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att 

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO 

(äldreomsorg), OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och 

familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte

verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för

avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats

av annan anledning utan att verkställas.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 finns ett (1) gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns inga  (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga). 
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För perioden finns inga (0) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga).  

Jenny Thorsell Lena Persson 
Socialchef Systemförvaltare 

Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS,1:a kvartalet 2020 som ej verkställts 

Delges 
Kommunfullmäktige 



 Bilaga 1 

 SN 2020:57/726 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 1:a kvartalet 2020

Datum för beslut Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

      sedan beslut 

2019-12-17 Växelvård enligt 4 kapitlet 1 § SoL 105 2020-03-05 tackade den enskilde nej till erbjudande om 
extern växelvårdsplats. Står i kö för intern växelvårdsplats. 
Den enskilde har insats turbunden resa, avlösning upp till 15 
timmar och dagverksamhet.  

M 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott 

 Datum  Datum  Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avbrott  sedan avbrott

Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

 Datum  Datum  Typ av bistånd      Antal kalenderdagar     Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avslut  mellan beslut och avslut 

1 



Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:109 - 000

Rekommendation från Storsthlm att anta överenskommelse 
om hemlöshet

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 
ärendeansvar för personer i hemlöshet. Överenskommelsen är en praktisk vägledning och 
upplevs underlätta för kommunerna i länet att komma överens och minska risken för att 
individer "faller mellan stolarna".

För socialnämnden innebär den nya överenskommelsen tydliggöranden av definitioner och 
behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt. Socialnämnden är positiv till en 
gemensam överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för 
personer i hemlöshet. Överenskommelsen börjar gälla 1 september 2020. Den nuvarande 
överenskommelsen slutar i samband med detta att gälla.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 21 april 2020 § 25. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms 
län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

______________________

Sändlista

15
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Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Remissvar: Överenskommelse hemlöshet 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att skicka förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-11
till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen.

2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

Ärendet 

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län 
om ärendeansvar för personer i hemlöshet. Överenskommelsen är en praktisk vägledning 
och upplevs underlätta för kommunerna i länet att komma överens och minska risken för 
att individer ”faller mellan stolarna”.  

Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till socialnämnden för besvarande senast 
den 23 april. För socialförvaltningen innebär den nya överenskommelsen tydliggöranden 
av definitioner och behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt. 
Socialförvaltningen är positiv till en gemensam överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet. Överenskommelsen börjar 
gälla 1 september 2020. Den nuvarande överenskommelsen slutar i samband med detta 
att gälla. 

Bakgrund 

Det är den kommun som en person bor och vistas i som är ansvarig för att ge stöd till 
personen enligt Socialtjänstlagen (SoL). När det gäller en person i hemlöshet, som inte är 
stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var personen 
ska söka stöd. I Stockholms län finns det många personer och familjer som saknar 
stadigvarande boende och flyttar mellan kommunerna i länet. Detta gör att det ibland 
uppstår skilda meningar mellan kommunerna kring vilken kommun som har ansvar för 
stöd till personen. Det kan leda till att personer hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid. 
För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta personens behov i 
fokus finns denna överenskommelse som en praktisk vägledning. 
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Sammanfattning 

Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för 
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. Överenskommelsen syftar till att ge 
praktisk vägledning för att underlätta för kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden. 
Utifrån framkomna behov av revidering har nu ett förslag till reviderad 
överenskommelse tagits fram. Grundprinciperna från nuvarande överenskommelse 
finns kvar i det nya förslaget. Den reviderade överenskommelsen innebär ett antal 
tydliggöranden för att öka förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. 

Bedömningarna från tjänstemannaorganisationen i kommunerna är att den nya 
överenskommelsen ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Flera 
kommuner påtalar att det är särskilt positivt att Storsthlm ska erbjuda ett regelbundet 
forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera samverkan 
kring personer i hemlöshet. Flera kommuner uttrycker även att det vore önskvärt om 
kommunerna enades i än fler aspekter än förslaget till överenskommelse i nuläget gör, 
exempelvis gällande riktlinjer för skälig boendekostnad. 

Jenny Thorsell 
Socialchef 

Sandra Momic 
Utredare 

Bilagor 

Bilaga 1. Remiss Rekommendation om överenskommelse hemlöshet 

Bilaga 2. Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i 
hemlöshet 

Delges 

Kommunstyrelsen 
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Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 

ärendeansvar för personer i hemlöshet  

Överenskommelsens parter 

Parter är de kommuner i Stockholms län som undertecknat denna överenskommelse. 

Bakgrund 

Det är den kommun som en person bor och vistas i som är ansvarig för att ge stöd till 
personen enligt Socialtjänstlagen (SoL). När det gäller en person i hemlöshet, som inte 
är stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var 
personen ska söka stöd. I Stockholms län finns det många personer och familjer som 
saknar stadigvarande boende och flyttar mellan kommunerna i länet. Detta gör att det 
ibland uppstår skilda meningar mellan kommunerna kring vilken kommun som har 
ansvar för stöd till personen. Det kan leda till att personer hamnar i kläm eller inte får 
rätt stöd i tid. För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta 
personens behov i fokus finns denna överenskommelse som en praktisk vägledning.   

Syfte 

• Att sätta personens behov i fokus och förhindra att hen riskerar att inte få rätt
stöd och hjälp från socialtjänsten på grund av att kommuner är oense om
ansvarsfördelningen.

• Att underlätta samverkan och dialog mellan länets kommuner gällande
personer som flyttar mellan kommunerna.

• Att minimera riskerna för tvister mellan kommunerna.

Målgrupp 

Personer som saknar ett stadigvarande boende eller flyttar från en kommun till en 
annan kommun i Stockholms län, och söker stöd hos socialtjänsten.1 

Ansvarsfördelning mellan Stockholms läns kommuner 

Det viktigaste för att personer inte ska hamna i kläm mellan olika kommuner är att 
kommunerna har en dialog mellan sig. Vid oklarheter kring ansvarsfördelning och 
tolkning av denna överenskommelse ska alltid muntlig dialog föras mellan 

kommunerna med personens behov i fokus. Kommuner ska vid behov också hjälpa 
personen att komma i kontakt med ansvarig kommun. 

I denna överenskommelse regleras hur kommunerna i länet ska avgöra vilken kommun 

som är ansvarig för att ge stöd, när personen saknar ett stadigvarande boende eller har 
ett nytt stadigvarande boende i ny kommun.  

1 Personer över 18 år 
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Definitioner 

Vad är vistelsekommun? 
Det är den kommun där den enskilde befinner sig när hen ansöker om eller när det på 
annat sätt framkommer att personen behöver stöd och hjälp från kommunen. Var 
behovet ursprungligen har uppstått saknar betydelse.  

Vad är ett stadigvarande boende? 
Enligt denna överenskommelse avses ett boende på minst tre månader. 
Bostadskontrakt ska finnas i form av förstahands-, andrahands- eller 
inneboendekontrakt.2 

Vad är att vara aktuell hos socialtjänsten? 
Enligt denna överenskommelse innebär det att ha en öppen utredning eller en 
pågående insats hos socialtjänsten. Kontakt med socialjour, utredning om 
kommuntillhörighet eller akut stöd från vistelsekommun innan bosättningskommun är 
fastställd räknas inte som aktuell hos socialtjänsten.  

Från vilken tidpunkt räknas ”de tre senaste månaderna?”  
Det räknas från det datum då personens ärende har avslutats. Har personen endast 
ekonomiskt bistånd räknas däremot sista dagen som det senaste beslutet avser. 3 

När en person utan ett stadigvarande boende söker stöd 

Om en person är eller har varit aktuell hos socialtjänsten någon gång de tre senaste 
månaderna, är det den kommunen som är ansvarig för att utreda och besluta om stöd. 
Personen ska fortsätta söka stöd hos den kommunen tills personen har fått ett 
stadigvarande boende i en annan kommun.  

Om personen inte har varit aktuell hos socialtjänsten de senaste tre månaderna är 
vistelsekommunen ansvarig för att göra en utredning av kommuntillhörighet.  

Utredning av kommuntillhörighet 

Om en person utan ett stadigvarande boende inte har varit aktuell hos socialtjänsten de 
senaste tre månaderna ska vistelsekommunen skyndsamt göra en utredning av 
kommuntillhörighet. Det innebär att klarlägga vilken kommun som personen har 
starkast anknytning till. Den kommun som personen har starkast anknytning till räknas 
som bosättningskommun och är därmed ansvarig för det stöd och den hjälp som 

personen behöver (2 a Kap 3§ SoL). Utredningen ska göras i samförstånd med personen 
och eventuell annan kommun. Kommuntillhörigheten avgörs inte av var personen är 
folkbokförd.  

I utredningen ska ingå: 

• var personen har bott och vistats den senaste tiden

• personens sociala nätverk och eventuella barns boendesituation

• personens egen uppfattning om till vilken kommun hen har sin starkaste
anknytning.

Vistelsekommunen ansvarar alltid för stöd och hjälp till personen tills det är klarlagt 
vilken kommun som är bosättningskommun och bosättningskommunen har bekräftat 
att den tar över ansvaret. Vistelsekommunen kan således inte avsäga sig sitt ansvar för 
personen genom att hänvisa till annan kommun (Prop 2010/11:49, sid 35). 

2 Utgår från Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
3 Exempel: Det senaste beslutet är att personen har beviljats bistånd som avser 
perioden 1 maj till 31 maj, då räknas tidpunkten från 1 juni.  
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Folkbokföringskommunens ansvar 

För personer som saknar stadigvarande boende och vistas på kriminalvårdsanstalt eller 
sjukhus är folkbokföringskommunen enligt lag ansvarig för stöd och hjälp (2a kap 5§ 
SoL). Om personen är eller har varit aktuell på socialtjänsten i en annan kommun de 
senaste tre månaderna, och den kommunen önskar fortsätta sin planering/sina insatser 
för personen, kan dock den kommunen få ta över ansvaret från 
folkbokföringskommunen. Detta förutsätter att den insatsgivande kommunen själv 
önskar få ta över ansvaret från folkbokföringskommunen. Syftet med detta är att 
upprätthålla kontinuitet i stödet för personen.  

Detta gäller personer som: 

1. är under kriminalvård i anstalt
2. är under vård på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning på initiativ av

annan än kommun
3. som aktualiseras inför avslutning av vård enligt 1 eller 2.

När en person får ett nytt stadigvarande boende i ny kommun 

Får en person som varit aktuell i socialtjänsten ett nytt stadigvarande boende i en ny 
kommun ska personen söka stöd hos den nya kommunen efter en månad. Under den 
första månaden ligger ansvaret för personens stöd kvar hos utflyttningskommunen. Det 
innebär att ansvaret kvarstår hos utflyttningskommunen om boendet avbryts innan 
första månaden är slut. Om personen har en pågående stödinsats utöver ekonomiskt 
bistånd ska överflytt av ärendet göras enligt 2a kap 10-12§§ SoL.  

I de fall där utflyttningskommunen redan på förhand gör bedömningen att personen 
kan behöva vidare stöd i den nya kommunen ska den nya kommunen informeras om 
detta behov så att stöd tidigt kan planeras. Detta ska alltid ske med personens 
samtycke. Detta gäller normalt inte om personen endast har behov av ekonomiskt 
bistånd, då personen söker stöd månadsvis.  

Om bedömning är att personen kommer att ha behov av ekonomiskt bistånd för att 
betala hyran i sin nya bostad, ska utflyttningskommunen göra en bedömning om den 
nya bostaden är stadigvarande och anpassad till hushållets förutsättningar. I 
bedömningen bör kontakt med inflyttningskommun tas för dialog, förutsatt att 
samtycke finns. Utflyttningskommunen ska informera personen om att riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd kan se olika ut i olika kommuner och därför kan bedömningarna 
skilja sig åt. Inflyttningskommunen ska i sin bedömning av skälig boendekostnad ta 
särskild hänsyn till hur barnens situation påverkas och familjens övriga möjligheter att 
bryta en långvarig bostadslöshet.  

Situationer där utflyttningskommunen har ett större ansvar. 

• I de fall personen genom placering flyttar till försökslägenhet eller
träningslägenhet i annan kommun behåller den placerande kommunen
ansvaret för samtliga biståndsinsatser till dess att kontraktet övergår till den
boende.

• Den kommun som beslutar om placering av vuxna enligt LVM och SoL behåller
ansvaret för alla insatser tills vården är avslutad samt att placeringen och
öppenvården, föranledd av placeringen, upphört. (För vård enligt LVM har
placerande kommunen även ansvaret för eventuell eftervård och uppföljning
enligt 30 § LVM).

• Enligt 11 kap 4§ SoL har den socialnämnd som påbörjat en utredning enligt 11
kap 1-2§ SoL och ärendet avser vård av personer med missbruk, skyldighet att
slutföra en utredning och fatta beslut i ärendet. Den nya bosättningskommunen
är skyldig att på begäran bistå i utredningen. Första stycket gäller inte om den
nya bosättningskommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet.
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Vad händer om kommunerna inte kommer överens? 

Meningsskiljaktigheter gällande ansvarsfördelning ska i första hand lösas av parterna 
själva med stöd av denna överenskommelse. Tvist på rättslig väg ska i största möjliga 
utsträckning undvikas.  

I de fall tvist inte kan undvikas kan kommunen ansöka om överflyttning av ett ärende 
hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För att kunna göra detta behöver 
den kommun som anser att handläggningen av ett ärende ska flyttas över, först ha 
skickat en skriftlig begäran till den andra kommunen enligt 2 a kap. 10 § SoL. Det är 
inte möjligt att ansöka om överflyttning till IVO när det gäller ärenden om ekonomiskt 
bistånd.  

Giltighetstid, anslutning och uppsägning 

Denna överenskommelse börjar gälla den 1 september 2020 och gäller till dess att 
överenskommelsen sägs upp eller omförhandlas. Kommunens beslut om antagande är 
att likställas med undertecknande av överenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till 
Storsthlm.  

För en kommun som ansluter sig till överenskommelsen efter 1 september 2020 gäller 
överenskommelsen från datum för beslut om antagande.  

Uppsägningstiden är sex månader från att en formell uppsägning inkommit. 
Uppsägning av överenskommelsen görs skriftligt till Storsthlm som meddelar övriga 
kommuner. Om en kommun säger upp överenskommelsen fortsätter 
överenskommelsen att gälla för övriga kommuner.  

Uppföljning 

Erfarenheter från denna överenskommelse ska kontinuerligt följas upp av Storsthlm. 
Storsthlm ska erbjuda ett forum för kommunala representanter att dela erfarenheter 

och diskutera samverkan kring personer i hemlöshet 1-2 gånger per år.  



Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm 
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448

REKOMMENDATION 

Dnr KSL/12/0170-103 

Daphne Wahlund 

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 

ärendeansvar för hemlösa, rekommendation

Rekommendation  
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län 

om ärendeansvar för personer i hemlöshet. 

Sammanfattning 

Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för 
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. För personer i hemlöshet, som inte är 
stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå skilda meningar mellan 
kommunerna kring var personen ska söka stöd. Överenskommelsen syftar till att ge 
praktisk vägledning för att underlätta för kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden.  

Utifrån framkomna behov av revidering har nu ett förslag till reviderad 
överenskommelse tagits fram. Grundprinciperna från nuvarande överenskommelse 
finns kvar i det nya förslaget. Den reviderade överenskommelsen innebär ett antal 
tydliggöranden för att öka förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna.  

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att 
sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm senast 30 juni.  

Beskrivning av ärendet 

Gemensamma riktlinjer sedan 2006 i Stockholms län 
Det är den kommun som en person bor och vistas i som är ansvarig för att ge stöd till 
personen enligt Socialtjänstlagen (SoL). När det gäller personer i hemlöshet, som inte 
är stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var 
personen ska söka stöd, och skilda meningar kan uppstå mellan kommunerna. Det kan 
leda till att personer hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid. För att underlätta för 
kommunerna att uppnå samsyn och sätta personens behov i fokus har kommunerna i 
Stockholms län sedan 2006 gemensamma riktlinjer för ärendehantering avseende 
hemlösa. Riktlinjerna reviderades 2014 och en överenskommelse togs då fram.  

Överenskommelsen är en praktisk vägledning och upplevs underlätta för kommunerna i 
länet att komma överens och minska risken för att individer ”faller mellan stolarna”.  

mailto:info@storsthlm.se
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Behov av revidering framkom 2018 
År 2018 gjordes en översyn av överenskommelsen. Det innebar en genomgång av 

avvikelser, intervjuer med kommunala företrädare samt en juridisk granskning. I 

översynen framkom det behov av att revidera överenskommelsen. Behoven handlade 

om att förtydliga vissa delar för att minska risken för olika tolkningar samt att göra 

anpassningar till förändrad utsatthet på bostadsmarknaden. En arbetsgrupp, med 

representation från fem kommuner i länet, har tagit fram ett förslag till reviderad 

överenskommelse. Genom en tjänstemannaremiss har samtliga kommuner haft 

möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Remissvar kom in från 25 kommuner. En 

slutgiltig bearbetning av förslaget har sedan genomförts och justeringar har gjorts 

utifrån inkomna synpunkter.  

Den nya överenskommelsen innebär tydliggöranden 
De grundläggande bestämmelserna i överenskommelsen kvarstår i den reviderade 
versionen. Förändringarna består bland annat av tydligare definitioner och 
förtydliganden av behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt. Tillägg 
har även gjorts kring vistelsekommunens ansvar enligt lag, och kring när och hur en 
utredning av kommuntillhörighet ska göras.  

Bedömningarna från tjänstemannaorganisationen i kommunerna är att den nya 
överenskommelsen ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Flera 
kommuner påtalar att det är särskilt positivt att Storsthlm ska erbjuda ett regelbundet 
forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera samverkan 
kring personer i hemlöshet. Flera kommuner uttrycker även att det vore önskvärt om 
kommunerna enades i än fler aspekter än förslaget till överenskommelse i nuläget gör, 
exempelvis gällande riktlinjer för skälig boendekostnad.  

Ärendegång 

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm. Beslut om antagande av 
överenskommelse är att likställas med undertecknande.  

Överenskommelsen börjar gälla 1 september 2020. Den nuvarande överenskommelsen 
slutar i samband med det att gälla.  

Svarsperiod 

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 juni 2020 med e-
post till registrator@storsthlm.se 

6 mars 2020

Rekommendation 
skickas ut

30 juni 2020

Sista dag för 
beslut i 

kommunerna

1 sep 2020

Den reviderade 
överenskommelsen 

börjar gälla

mailto:registrator@storsthlm.se


3(3) 

Med vänlig hälsning 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 

Förbundsordförande, Storsthlm Förbundsdirektör, Storsthlm 

Bilaga 

• Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar
för personer i hemlöshet
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:148 - 003

Digitala sammanträden i kommunens nämnder

I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas 
sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Enligt 6 kap. 44 § 
beslutar kommunfullmäktige om nämndernas verksamhet och arbetsformer genom att anta 
reglementen. 

Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige anser sig 
hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana fall skulle 
möjligheten att delta på distans vara hjälpsamt.

De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande begränsningar i 
den sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle kunna påverka även kommunala 
nämnders möjlighet att träffas och för att säkerställa ett effektivt kommunalt beslutsfattande 
även i en sådan situation föreslås ett beslut om deltagande på distans för kommunstyrelse 
och nämnder.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att reglera i vilken utsträckning 
sammanträden kan ske digitalt och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla. Dessa 
riktlinjer ska bland annat omfatta hur yrkanden, ajournering och gruppmöten kan behandlas. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 maj 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinär förhållanden tillåts digitala 
sammanträden i kommunstyrelse och nämnder, (exklusive den gemensamma 
överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt 
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL  6 kap. 24
§. En ny paragraf förs in i reglementena.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde 
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta 
i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

3. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess 
och/eller känsliga personuppgifter får ej ske digitalt.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att 
reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och vilka 
krav på teknisk utrustning som bör gälla.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linnea Edström 
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 
 

Digitala sammanträden i kommunens nämnder 
 
<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinär förhållanden tillåts digitala 
sammanträden i kommunstyrelse och nämnder, (exklusive den gemensamma 
överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt 
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL  6 kap. 24 
§. En ny paragraf förs in i reglementena. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde 
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och 
delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess 
och/eller känsliga personuppgifter får ej ske digitalt.  

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att 
reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och 
vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas 
sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Enligt 6 kap. 44 § 
beslutar kommunfullmäktige om nämndernas verksamhet och arbetsformer genom att 
anta reglementen.  

Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige skulle 
kunna vara hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana 
fall skulle möjligheten att delta på distans vara hjälpsamt. 

De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande begränsningar i 
den sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle kunna påverka även kommunala 
nämnders möjlighet att träffas och för att säkerställa ett effektivt kommunalt 
beslutsfattande även i en sådan situation föreslås ett beslut om deltagande på distans för 
kommunstyrelse och nämnder. 

Kommunfullmäktige och råden omfattas inte av detta beslut. Beslut om digitala 
sammanträden för kommunstyrelse och nämnder omfattar även dess utskott.  

Ärendet 
Deltagande i politiska sammanträden digitalt och inte på plats i sammanträdesrummet 
kommer med krav på rätt teknisk utrustning. För att säkerställa att nämnderna endast 
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använder sig av denna möjligheten vid tillfällen när det är absolut nödvändigt och med rätt 
utrustning krävs tydliga riktlinjer. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
att reglera i vilken utsträckning sammanträden kan ske digitalt och vilka krav på teknisk 
utrustning som bör gälla. Dessa riktlinjer ska bland annat omfatta hur yrkanden, ajournering 
och gruppmöten kan behandlas.  

Beslut om digitala sammanträden i kommunens nämnder föreslås att gälla omedelbart 
samtidigt som frågan ska utredas vidare. Om kommunfullmäktige beslutar att tillåta digitala 
sammanträden finns förutsättningar för att omedelbart genomföra detta genom 
kommunens digitala plattform med befintliga applikationer samt genom befintlig teknisk 
utrustning som tex surfplattor, datorer eller smarta telefoner.  

Förtroendevalda kommer att erbjudas utbildning i digitala möten samt erbjudas teknisk 
utrustning vid behov.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden bör inte ingå i beslutet eftersom förändringar i 
gemensamma nämnders reglementen ska beslutas av samtliga medverkande kommuner. 
Den gemensamma lönenämnden med Håbo och Trosa har redan möjlighet att delta på 
digitalt i det antagna reglementet.  

Nya paragrafens lydelse om digitala sammanträden 

Kommunstyrelsen/nämnden får, under extraordinär händelse, sammanträda digitalt. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ordföranden avgör när nämnden kan sammanträda digitalt.  

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om digitala 
sammanträden i kommunstyrelsen/nämnden. 

 
Finansiering 

Utredning av finansiering sker i samband med framtagande av riktlinjer.  

 
 
 
     
     
Mats Bergström Linnea Edström 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 
 
Bilagor 
 
Delges 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:239 - 456

Svar på motion - Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia 
Franzén (L) och Bo Eriksson (L)

Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om att ‘det ska vara 
lätt att göra rätt’ avseende återbruk vid återvinningsstationerna. Motionärerna yrkar på att 
uppdrar åt Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att lyfta önskemålet
om återbruksförsäljning alternativt uppställande av återbrukscontainer vid
återvinningsstationen.

Motionärernas syfte är att göra det lätt att göra rätt, man anser att återbruksförsäljning 
alternativt uppställande av återbrukscontainer vid återvinningsstationen skulle ytterligare 
förenkla för invånarna. Organisationen Human Bridge har redan insamlingsbehållare för 
insamling av kläder och textilier. Organisationen Hela människan tar emot mindre möbler på 
Salem ÅVC varje tisdag. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen kan anses 
besvarad.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion -  Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av 
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Ärendet 

Mia Franzén och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om Det ska vara lätt 
att göra rätt, se bilaga. Motionärerna yrkar på att Salems kommun 

● uppdrar åt Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att lyfta önskemålet
om återbruksförsäljning alternativt uppställande av återbrukscontainer vid
återvinningsstationen.

Nedan besvaras motionspunkten. 

Motionärernas syfte är att göra det lätt att göra rätt, man anser att återbruksförsäljning 
alternativt uppställande av återbrukscontainer vid återvinningsstationen skulle ytterligare
förenkla för invånarna. Organisationen Human Bridge har redan insamlingsbehållare för 
insamling av kläder och textilier. Organisationen Hela människan tar emot mindre möbler 
på Salem ÅVC varje tisdag. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen kan
anses besvarad. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av motionen. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

Motion om Det ska vara lätt att göra rätt 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 36

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga  interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Inkomna motioner

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

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

Motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo 

Eriksson (L)

Motion -  Ny len sand på Mölle Stran, väckt av Mia Franzén (L)

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

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

Motion - Motion om stängning av skola och fritidshem för gemensam kompetensutveckling 

och planering, väckt av Maria Trap (RÖP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:241 - 456

Svar på motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i 
skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L)

Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om Bättre tio sopor 
på återvinningen än en i skogen. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt 
Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att ta upp och driva ett borttagande av 
passerkorten för hushållen. Detta för att förebygga dumpning i naturen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås då det saknas studier som 
styrker samband mellan bristande tillgänglighet till återvinningscentraler och 
avfallsdumpning. SRV anser att det sannolikt inte är de individer och/eller företag som 
genomför sortering av sitt avfall för att lämna till återvinning, som dumpar detta avfall i 
naturen om återvinningscentralen råkar vara stängd eller inte tar emot kunden. Problemet 
med avfallsdumpning i naturen kräver sannolikt andra och ytterligare insatser än ökad 
tillgänglighet till ÅVC för att minska och lösas.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 29 april 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Bättre tio sopor på återvinningen än en i 
skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har den 7 juni 2018 väckt en motion om Bättre tio sopor på återvinningen än 
en i skogen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås då det saknas 
studier som styrker samband mellan bristande tillgänglighet till återvinningscentraler och 
avfallsdumpning. SRV anser att det sannolikt inte är de individer och/eller företag som 
genomför sortering av sitt avfall för att lämna till återvinning, som dumpar detta avfall i 
naturen om återvinningscentralen råkar vara stängd eller inte tar emot kunden. 
Problemet med avfallsdumpning i naturen kräver sannolikt andra och ytterligare insatser 
än ökad tillgänglighet till ÅVC för att minska och lösas. 

Ärendet 

Mia Franzén och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om Bättre tio sopor 
på återvinningen än en i skogen, se bilaga. Motionärerna yrkar på att Salems kommun 

● uppdrar åt Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att ta upp och driva ett 
borttagande av passerkorten för hushållen.

Nedan besvaras motionspunkten. 

Motionärernas syfte är att öka tillgängligheten till återvinningsstationen i Salem och göra 
det lätt att göra rätt, man anser att ett borttagande av passerkort ytterligare skulle 
förenkla och förebygga dumpning i naturen, men att borttagande av passerkortet bör 
samordnas med grannkommunerna eftersom Salem inte ensam äger denna fråga.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att påverkan på tillgängligheten av att ta bort 
passerkorten är marginell för Salemsborna, korten skickas automatiskt ut till alla 
villakunder som utgör majoriteten (cirka 75 procent) av Salems invånare, och de som bor 
i lägenhet kan enkelt beställa ett kort kostnadsfritt. SRV håller med om att 
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avfallsdumpning är ett reellt problem, som är mycket besvärande för den fastighetsägare 
som drabbas av det, men det saknas studier som styrker samband mellan bristande 
tillgänglighet till återvinningscentraler och avfallsdumpning. SRV anser att det sannolikt 
inte är de individer och/eller företag som genomför sortering av sitt avfall för att lämna 
till återvinning, som dumpar detta avfall i naturen om återvinningscentralen råkar vara 
stängd eller inte tar emot kunden. Problemet med avfallsdumpning i naturen kräver 
sannolikt andra och ytterligare insatser än ökad tillgänglighet till ÅVC för att minska och 
lösas. 

Motionärerna tycker också att företagspasserkort skulle kunna återinföras om 
kostnaderna för företagens återvinning är betydande. Men SRV har redan i nuläget 
företagskort. Företagare betalar för sina besök på ÅVC genom att köpa företagskort och 
betalar kostnaderna för övrigt material, som de lämnar på SRVs återvinningsanläggning 
Sofielund i Huddinge. SRV bedömer att företagarna på så sätt betalar för sina 
återvinningskostnader. Ifall kostnaderna för företagarnas avfall skulle förändras, kommer 
SRV att revidera prissättningen. 

Skulle SRV spara pengar på att avsluta privatkorten? I alla kommuner är 
avfallshanteringen avgiftsfinansierad, och utgår ifrån en självkostnadsprincip, dvs att 
avfallsavgifterna ska täcka hela kommunens kostnad för avfallshanteringen. Avfallstaxan 
innehåller därför en grundavgift (som bland annat ska täcka kostnader för 
återvinningscentraler) och rörliga avgifter (dvs hämtnings- och behandlingsavgifter.) 
Skulle inpasseringskorten för privatpersoner tas bort leder det till att andra kostnader 
ökar, exempelvis för inpasseringskontroller. Någon besparing skulle SRV inte uppnå 
genom att avsluta passerkortshanteringen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om motionen skulle beviljas skulle det medföra en viss risk för att medborgare som inte 
bor i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem lämnar avfall här 
trots att dessa inte betalar för detta via avfallstaxan, vilket skulle kunna medföra en 
höjning av kommunens avfallstaxa. Risken bedöms dock som relativt liten. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

Motion om Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 36

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga  interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Inkomna motioner

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

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

Motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo 

Eriksson (L)

Motion -  Ny len sand på Mölle Stran, väckt av Mia Franzén (L)

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

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

Motion - Motion om stängning av skola och fritidshem för gemensam kompetensutveckling 

och planering, väckt av Maria Trap (RÖP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:159 - 000

Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R)  föreslår i en motion att inrätta ett övergripande cykelmål för Salem, 
att målet är tidsatt och att målet är kvantifierbart. Enligt motionen beskrivs att ett flertal 
kommuner i Stockholm har mål för att öka cyklandet i sina kommuner, men att det saknas i 
Salems kommun. Enligt en artikel i Dagens Nyheter satsade Salem 31,25 kronor per invånare 
under 2016 på att förbättra cykelvägar, medan andra kommuner satsade mer. De exempel 
som beskrivs är Sollentuna (666,66 kr/invånare), Danderyd (103,13 kr/invånare) Järfälla 
(190,27 kr/invånare), Ekerö (196,29 kr/invånare), Huddinge (259,05 kr/invånare) för år 2016. 
Salems kommuns övergripande mål har tidigare varit “Hållbar miljö och ökad andel resor
med kollektivtrafik och gång”, vilket enligt motionen inte anses tillräckligt bra. Motionären 
anser att ett flertal kommuner har betydligt tydligare mål och att även Salem bör ha det.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kommunen har en planering och ett gott 
genomförande för att uppmuntra till och främja cykeltrafiken i kommunen. Samt att de 
mätningar som görs via medborgarundersökning och resvaneundersökning är tillräckliga för 
att ha en uppföljning av kommuninvånarnas cyklande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 mars 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del
1. Kommunstyrelsen uttalar följande:
"Salem har ett välutvecklat gång- och cykelnät med en antagen plan för vidare utbyggnad.
Förutsättningarna för att cyklingen ska kunna öka är goda, såväl inom kommunen som till
andra kommuner. Kommunstyrelsen instämmer också i förvaltningens konstaterande att
våra mätmetoder är tillräckliga. Salem har varken behov eller resurser att genomföra de
mätningar av cyklandet som görs i större kommuner. Cyklandet kan utvärderas i samband
med annan arbetspendling."

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att inrätta ett övergripande 
cykelmål för Salem, att målet är tidsatt och att målet är kvantifierbart.  

Enligt motionen beskrivs att ett flertal kommuner i Stockholm har mål för att öka 
cyklandet i sina kommuner, men att det saknas i Salems kommun. Enligt en artikel i 
Dagens Nyheter satsade Salem 31,25 kronor per invånare under 2016 på att förbättra 
cykelvägar, medan andra kommuner satsade mer. De exempel som beskrivs är 
Sollentuna (666,66 kr/invånare), Danderyd (103,13 kr/invånare) Järfälla (190,27 
kr/invånare), Ekerö (196,29 kr/invånare), Huddinge (259,05 kr/invånare) för år 2016. 

Salems kommuns övergripande mål har tidigare varit “Hållbar miljö och ökad andel resor 
med kollektivtrafik och gång”, vilket enligt motionen inte anses tillräckligt bra. 
Motionsskrivaren anser att ett flertal kommuner har betydligt tydligare mål och att även 
Salem bör ha det.  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning 

Salems övergripande mål 2020 för hållbar miljö är formulerat: “Salems kommun ska ta 
sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö”. De indikatorer som följs upp 
handlar om de tätortsnära sjöarnas hälsa och övergödning, energiförbrukningen för 
uppvärmning av kommunens fastigheter samt andelen fossilbränslefria personbilar inom 
kommunförvaltningarna. 

Kommunstyrelsen har kopplat ett mål mot fullmäktiges övergripande miljömål som lyder: 
“Kommunstyrelsen ska verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.” Målet följs upp med hjälp av att resultatet från 
medborgarundersökningens svar på andelen resande med kollektivtrafik. 
Medborgarundersökningen görs årligen i Salem via Statistiska Centralbyrån, SCB, där ett 
värde tas fram gällande andelen resande med cykel- och moped. Från och med 
undersökningen hösten 2019 särredovisas andelen resande med cykel. 

I flertalet andra kommuner har tydliga mål gällande cykeltrafiken tagits fram och 
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mätningar görs med olika metoder. De metoder som används är avläsning via 
videotolkning, manuell räkning, samt olika typer av optisk läsning. Dessa metoder har 
sina olika begränsningar i säkerhet och urskiljning av olika fordonstyper eller mer 
personalkrävande. Avläsningar kan göras på cykelbanor eller  vägar med olika typer av 
trafik. För att få fram ett kvantitativt resultat behöver mätningarna göras vid ett 
huvudcykelstråk exempelvis till och från pendeltågstationen. Oavsett metod behöver det 
insamlade datat granskas manuellt och mätningarna behöver göras över tid. Dessa 
mätningar är resursintensiva och beroende på metodval kräver såväl personalresurser 
som investeringar i nya mätinstrument och datainsamling i ett system. Detta finns även 
beskrivet i en publikation från Trafikverket med rekommendationer för uppföljning av 
mål om en ökad cykeltrafik. 

I kommande mål- och budgetprocess i kommunen finns möjlighet att beakta mål gällande
cykeltrafiken.  

Det kommunen kan göra och idag gör för att främja cykeltrafiken inom kommunen är att 
underlätta för cyklister genom cykelparkering vid utvalda platser såsom 
pendeltågstationen samt att inplanera gång- och cykelvägar i detaljplanerna.  

I kommunens översiktsplan 2030 som antogs i juni 2018, har kommunen utifrån det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet och kommunens övergripande mål om 
infrastrukturutveckling och hållbar miljö tagit fram mål för trafiken i kommunen. I detta 
beskriver kommunen dels att andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka.  

Ytterligare styrdokument som finns är en gång- och cykelplan som antogs 2013 och som 
sträcker över perioden 2012-2020. I den planen finns åtta prioriterade gång- och 
cykelsträckor upptagna och föreslås byggas ut i samband med att detaljplaner har 
upprättats. Flera av de områden som tas upp i planen är genomförda eller på gång, 
såsom förbättrade cykelparkeringar och cykelgarage vid pendeltågstationen. 

Kommunstyrelsförvaltningen anser att kommunen har en planering och ett gott 
genomförande för att uppmuntra till och främja cykeltrafiken i kommunen. Samt att de 
mätningar som görs via medborgarundersökning och resvaneundersökning är tillräckliga 
för att ha en uppföljning av kommuninvånarnas cyklande. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetskontroller 

Bilagor 

Motion Cykelmål för Salems kommun 

Delges 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

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.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:86 - 101

Svar på motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, 
väckt av Berit Karlsson (MP)

Berit Karlsson (MP) har väckt en motion om att ansluta Salems kommun till Fossilfritt Sverige. 
För att ta ytterligare ett steg i klimatarbetet yrkar motionären att kommunen bör ansluta sig 
till initiativet Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och 
andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Plattformen startades som ett 
initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med målet att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en del av Regeringskansliet. 
Fossilfritt Sverige utmanar företag, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder 
för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda 
omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. 
En organisation kan anmäla sig till en utmaning för att visa att organisationen stödjer arbetet 
med att minska utsläppen av växthusgaser. Att ingå i Fossilfritt Sverige medför ingen 
ytterligare kostnad.

De utmaningar som Fossilfritt Sverige uppmanar till handlar idag om transporter, solenergi, 
klimatväxling av tjänsteresor samt tjänstebilar. Den utmaning som är aktuell i detta är 
tjänstebilsutmaningen.Målsättningarna i utmaningen kontrolleras inte, att anta 
utmaningarna innebär att man sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas 
med att nå. Fossilfritt Sverige kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet går, men inga 
sanktioner utdelas om målen inte uppnåtts. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 mars 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP) 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Ärendet 
Berit Karlsson (MP) har väckt en motion om att ansluta Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige. För att ta ytterligare ett steg i klimatarbetet yrkar motionsskrivaren att kommunen 
bör ansluta sig till initiativet Fossilfritt Sverige. 

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och 
andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Plattformen startades som ett 
initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med målet att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en del av Regeringskansliet.  

Fossilfritt Sverige utmanar företag, kommuner och regioner att genomföra konkreta 
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige arbetar för att 
påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt 
lönsamt. En organisation kan anmäla sig till en utmaning för att visa att organisationen 
stödjer arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Att ingå i Fossilfritt Sverige 
medför ingen ytterligare kostnad.  

De utmaningar som Fossilfritt Sverige uppmanar till handlar idag om transporter, solenergi, 
klimatväxling av tjänsteresor samt tjänstebilar. Den utmaning som är aktuell i detta är 
tjänstebilsutmaningen. I den utmaningen räknas de fordon som får bonus i 
bonus-malus-systemet, dvs. elbilar, biogasbilar och laddhybrider. Utmaningen gäller alla 
personbilar som en organisation äger eller leasar oavsett hur de används i verksamheten. 
Det är endast personbilar som räknas in i den här utmaningen. Utmaningen gäller inte för 
lastbilar, lätta lastbilar, traktorer, arbetsmaskiner och utryckningfordon.  

För att anta någon av utmaningarna ska kommunen fylla i ett formulär, där det ska anges 
vilket mål som sätts upp samt vilket år som man beräknas vara klar.  

Målsättningarna i utmaningen kontrolleras inte, att anta utmaningarna innebär att man 
sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas med att nå. Fossilfritt Sverige 
kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet går, men inga sanktioner utdelas om målen 
inte uppnåtts.  
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Kommunstyrelseförvaltningens bedömning  
Salems kommun har i arbetet mot fullmäktiges övergripande mål för hållbar miljö antagit 
en målsättning om en omställning till en fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Planen 
bygger på en omställningstakt där fordonen ska vara utbytta till år 2024. År 2025 är 
regeringens mål för Sveriges offentliga förvaltningar.  

Utifrån det arbete som pågår i Salems kommun runt utbytet av fordon finns möjlighet att 
bifalla motionen och anta utmaningen om tjänstebilar och visa upp det arbete som vi gör i 
kommunen.  

</BeslutsText> 
Finansiering 
Motionen innebär ingen ytterligare finansiering. 

    
    
Mats Bergström Katarina Sjödin 
Kommundirektör Verksamhetscontroller 

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

Delges 
Verksamhetscontroller 



Motion
2019-02-13

Motion om att ansluta Salems kommun till Fossilfritt Sverige

I kommunens övergripande mål står det tydligt att Salems kommun ska ta 
sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. För att leva upp till 
det och ta ytterligare ett steg i klimatarbetet bör kommunen ansluta sig till 
initiativet Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, 
kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila 
bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och 
verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. 
Plattformen erbjuder därmed bra inspiration och stöd, så att vi som 
kommun kan ta vårt ansvar för att undvika de klimatkatastrofer som idag 
hotar mänskligheten.

Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det 
är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Initiativet är öppet 
för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. 
Deklarationen är ett sätt att hedra de målsättningar som, liksom Salems 
kommuns övergripande mål, syftar till att vi gör det vi måste för att 
utsläppen snabbt ska kunna minska. 

Vi yrkar att Salems kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige.

Vi yrkar att anslutningen sker snarast, dock senast 31 december 2019.

13/2 2019 Miljöpartiet de gröna i Salem

genom

Berit Karlsson
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 7 KS/2019:43 - 101

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner

Motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP)
Motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt av Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och 
Anders Klerkefors (R)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:309 - 101

Svar på motion- Träd och klimat, väckt av Anders Klerkefors 
(R)

Anders Klerkefors (R) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 väckt
en motion avseende träd och klimat. Motionären yrkar att: riktlinjer för hur kommunen ska
hantera skogs- och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv tas fram samt att riktlinjer för hur 
man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på återplantering 
eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog, utarbetas.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 10 mars 2020 § 20. 
Bygg- och miljönämnden besutade att kommunen i nya detaljplaner ska hantera frågan om 
trädbeståndet på sådant sätt att värdefulla träd skyddas och onödig trädavverkning 
minimeras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i bygg- och miljönämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till nämndens beslut om 
bevarande av träd inom nya detaljplaner. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020. 

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

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion- Träd och klimat, väckt av Anders Klerkefors 
(R)

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

Ärendet
Anders Klerkefors (R) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 väckt 
en motion avseende träd och klimat. Motionären yrkar att: riktlinjer för hur kommunen ska 
hantera skogs- och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv tas fram samt att riktlinjer för hur 
man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på 
återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog, utarbetas.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 10 mars 2020 § 20. 
Bygg- och miljönämnden besutade att kommunen i nya detaljplaner ska hantera frågan om 
trädbeståndet på sådant sätt att värdefulla träd skyddas och onödig trädavverkning 
minimeras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i bygg- och miljönämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till nämndens beslut om 
bevarande av träd inom nya detaljplaner.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
BMN § 20
Delges
Kommunfullmäktige











Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2019-09-26 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Träd och klimatet 

Världens träd och skogar spelar en avgörande roll i det globala klimatsystemet. Dels för 
att de binder stora mängder koldioxid från atmosfären när de växer. Men också för att 
förnybar råvara från skogen kan ersätta fossil råvara och på så sätt hjälpa till att bromsa 
den globala uppvärmningen. Därför påverkar det också klimatet när världens skogsarealer 
minskar, alltså när skog  huggs ner och marken omförs till byggnation, åkermark, 
betesmark eller annan markanvändning. När träd huggs ner snabbare än den hinner växa 
upp blir effekten att halten av koldioxid ökar i atmosfären. Olika uppskattningar pekar på 
att mellan 10 och 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser globalt går att 
hänföra till avskogning. Vid byggnation minskar idag trädbeståndet i våra tätorter och det 
ökar behovet av att en långsiktig planering för att bibehålla trädpopulationen. Vi anser 
därför att Salems kommun ska utarbeta riktlinjer för hur kommunen ska hantera skogs- 
och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv. Vidare anser vi att kommunen samtidigt ska ta 
fram riktlinjer hur man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa 
krav på återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

• Att riktlinjer för hur kommunen ska hantera skogs- och trädbeståndet ur ett
klimatperspektiv tas fram.

• Att riktlinjer hur man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan
ställa krav på återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och
skog, utarbetas.

___________________________ 
Anders Klerkefors 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:15 - 000

Redovisning av obesvarade motioner

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 16 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 juni kommer 13 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. Av 
dessa 16 planeras 7 att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni. En 
motion är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat beredningstiden på ett 
år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2020.

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

______________________

Sändlista
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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 16 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 juni kommer 13 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. 
Av dessa 16 planeras 7 att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni. En 
motion är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat beredningstiden på ett 
år.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner 2020

Delges
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner 2020

<BeslutsText>2020

Diarie- 
nummer

Motion Motionen 
väcktes

Notering

KS/2017:209
Motion - Upprättande av en klimatplan i Salems 
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP) 2017-05-11

Återremitterad 
av KF 2018-05-
17

KS/2018:75
Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och 
tolerans för olikheter. Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:76
Motion - Historisk jämställdhet i Salems 
kommun, väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:159
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2018:238
Motion - Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander 
och Gunny Jörlén (C) 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/2018:241

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/2018:242
Motion - Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt 
av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:327
Motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP) 2018-09-27

planeras KF 2020-
06-11
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KS/2019:86
Motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP) 2019-02-21

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2019:43
Motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av 
Berit Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:87

Motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt 
av Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och 
Anders Klerkefors (R) 2019-02-21

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2019:185

Motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, 
väckt av Anders Klerkefors (R) och Maria Trap 
(R) 2019-04-25 Under beredning

KS/2019:308
Motion- Ängsmarker på kommunens gräsytor, 
väckt av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) 2019-10-03

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2019:309
Motion- Träd och klimat, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 2019-10-03

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2020:91
Motion - Årets eldsjäl, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 2020-02-20 Under beredning
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:55 - 002

Revidering av firmatecknare

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen återfinns 
i punkt 4 och 10.  

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Maria Johansson att två i förening
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria
Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Sara Netzell och Johan Porsin att med elektronisk
signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843),
bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Jevgenia Villarroel, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, administratör
Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.

23
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……………
Just. sign.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Maria Johansson eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Birgitta Eklund, Agneta
Forsslund, Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Eva Sköld, Åse Finnman, Charlotta
Öhrvall och Nadja Warg två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Mia Kotala, Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria
Svartbäck och Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in
arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut

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

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad
Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl,
ekonom Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Maria Johansson att två
i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Sara Netzell och Johan Porsin att
med elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro
(kundnummer M 9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Jevgenia Villarroel, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kerstin Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av
följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, administratör
Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats
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Bergström har som firmatecknare för kommunen.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att

utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena

Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Maria Johansson eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Birgitta Eklund, Agneta
Forsslund, Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Eva Sköld, Åse Finnman, Charlotta
Öhrvall och Nadja Warg två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Mia Kotala, Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria
Svartbäck och Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in
arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På 
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen 
återfinns i punkt 4 och 10.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Ekonomi
Lön
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